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באםטאן אין לןאנװענשאן אונזער צו
 דער pc קאנװזגנשאז דער וױשען

ק, px אינטזװ׳נזושאנאל ר  װאס ניי׳יי
/1940 איז געײירעז *יגעמלטעז זדז
 one וועדס וו$ס קאגווענשאז די אדץ

 צײט, יאר שיר בלױז ױט ליגעז באסםאז׳ איז אפ&ןהאלםןמ
 וױפ־ די pc אײנע גיער׳ פיל ■עריאדע. גאנצע

 לאנד אונזעד pc לעבעז דעם אין פעריאחנז
וחנלם־מלחמזז, גרױסע די איז עס מענשחײט. חנר

גע־ סענשלעכער דער אין גלײפזןן קיץ גים

.1940 אין געפלאקערם שױן אמת׳ חאט, מלחמח
סעיםעמבער, איז װעלס די אתםעדגמונדען האם
 פײעד מלזזמח דער גאד תאט לאגד אמזער אמר
 געזעז דעמאלט חאמגז מיר רירט.אגגע ניט

 מעגשעז וױיט״זעענדיגע הער וױיסען• pc נאר
טײער׳ דער אז געװארענם׳ pא פאראױסגעזאגט

 אױך װעם אײדאוע. px אנגעאונדען האט חיטלער
 נאן■ איז עס אבער אמעריקע׳ pc גרעגעז די דעדגרײגען

ױ אפצושאצען שמער געײעז  װעט עס גרױס ו
 גלױז געווען אח עס מלזזמח, דער סון פארנעם

 געווען נאך זײגען האסענונגען די אץ אנשאנג
זויםלער־ די װעלעז ענגלאנד pא פראנקרייד אז

 אונזער אױף דעריבער תאט מלוזמח די באזיגעז•
 גאנץ סארנומען ,px 1940 נױ־יארק, איז קאנוחגנשאז

 געװארעז דעיומאנט מאל פאו־ א איז זי פלאץ.
 סאג״ארחננונג. דער «ו אריבערגעגאנגעז איז

w r זײז מיס ןמגעגאנגען איז אמעריקע איז לעבעז 
 אינמנרנעשאגאל דעד pc קאנווענשאן די גאנג. נארראלעז

 ױנילײ א געויעז איז עס ױם־טוב׳דיגע. א געווען איז
 40 איר געטײערט חאם ױניאן אונזעד קאנװזמשאן.

 גרונם גענוג געייעז איז עס pא געבורטסטאג. קא־יגען
 איז אינטערנעשאגאל די ײם־טוב׳דיג. שילעז צו זיד

 סיםגלי־ א מיט קאנװענשאן נױ״יארקער דער צו געקומעז
 אוים־ גוטע מיט pא מיליאן םערםעל א pc דערשאסט

 א פייזגרט מען pm pא וואקסעז. צו ווייםער זיבטעז
 און צוריק אױף בליק א וזארסעז דאך מעז מוז ױבילײ׳

 איז סארגלייד דער נעכטן. מיטז היינט דעם פארגלײפעז
 גרויםען א מיט הײזעלע ארעם קליין א *וױשען ווי געװעז
 ארגאניזאאיע, קלײנער א סון װאלקעךקראצער. הויכעז

 איר אין געצוױיסעלם האבען גרינדער אייגענע אירע װאס
 אין אויסגעוואקסעז איגםערנעשאנאל די איז עקזיסטענץ,

 איז pא אמעריקע איז ױניאנם גרעםםע די pc איינער
 אמעריקאנער דער אין ארגאניזאציע מוסטער א געװארען
 אינטער־ דער pc קאנװענשאן די באוועגונג. ארבעטער
 א זייער געװעו דעריבער איז ניױיארק אין געשאנאל
 א pc קאנווענשאן ױגיליי א סאר סאםט עס װי ■אראדנע,
 או pא ױניאז. איינסלוםרייכער בליענדער גרויסער,

 צוגעקומען נאד איז שטימונג ױביליי יום־טוג׳דיגער יער
 אין ניט דינען מיר וואס צוסרידענהײם, pc געסיל דער
 אונז pc וױיט •איז סײער מלחמח דער וואם מלחמה, דעד
pk רואיג. לעבען דא קענען מיר

 נױ־ דער צװישען ליגעז װאם יאר, סיר די אין אבער
 אלץ זיך האט באסםאגער, דער px קאנװענשאן יארקער

 קאנוועגשאן נױ־יארקער די וואם אנשטאט געענדערט.
 פרידען. pc ־לאנד א אין געווארען אפגעהאלטען איז

 א איז אפגעהאלםען קאנווענשאז באםטאנעד די ווערם
 מיר px מלחמה דער אין זיינען מיר מלחמה. סיז לאנד
pc יעדער לעבען. אונזער pc מינום יעדע איר פילען

 טיט איז אונז pc יעדער איר׳ אץ חלק א חאם אונז
 אוהגע־ מיט װארט אומ pc יעדער px סארבונדעז איר

 אלע אז פילם מלחמח די סוף. זיגרײכעז איד אויף דולד
 שםעמיעל איד ארױף לײגם זי px געדאנקעז אונזערע

םוען. מיד ײאס אלץ אויף
***

 אוגעהאלטען װערט באסםאן אין קאנװענשאז די
 דער אק מאמענםעז ערנסםע חעכםט די pc אײנעם איז

 טלמפמ דעו־ pc קליפאקם דער אז טילעז, פיך םלחפ̂ז
 דעם איבעד אמס לעבען מיר אז און זיד דערנעענםערם
 אונזער pc געשיכםע דעד איז מאםענם םראגישסםעז

װעלט. גאנצער דער pc px לאנד
pm מיטגלידער די pc חאבען אינטערגעשאנאל דער 

 עקזעקוםיװע גענעראל דער pc רעקאמענדאציע דער אױף
 די אז כאשלאסעז, רעסערענדום־אישםימונג א דורך

 ווערען אסגעהאלםען געדארסם זזאט וואס קאנװענשאן,
 חאם יאר. *וױי אויף װערעז איגעלײגם זאל ,1942 איז
 pn שױן 1944 יאר אק װעם םלחמח די אז געחאסם, מעז

 די px ױניאז אוגזער pc סירערשאסם די סארענדיגם.
 אונזער װעז אז געגלױבם, px געפילט חאבען מיטגלידער

 אלע px םלחמח שװערעד אזא אין סארװיקעלט איז לאנד
mm3 װעדעז אױסגענמם דארסען סיםלעז אלע און 

p קאמף, גרויםען דעם אץ x זאל מןח אז בעםער, עס 
אאלײגזמ• קאנװענשאן די

 װעם מלחמה די אז האסעננוגען, די זײנען לייחןר
 געװארעז• סארוױרקלעכם ניט סאראינער, pn 1944 אין
p איאם אויך אז סארלײקעגען. » גיט איז עס x גים P’P 

 אזא סאר גאזונדערס קאגװענמאגס׳ םאר צייט באקװעמע
ױ קאנװענשאן, גרויסער  «ו אינטערנעשאנעל, דער pc ו
 ברע־ און עקעז אלע סון דעלעגאטעז קומעז עם װעלכער

 אויף מיר סילען אומבאקװעמלעכקײטען די לאנד. pc גען
 סילען, זיך לאזט זי px מלזזמה איז עס טריט. יעדעז

 גע־ געמאכם זײנען עם קער. א נאר זיד גים מען װאו
 קאנװענ־ די אראנזשירזה צו אנשםרענגונגען אלע װארען

 אבער מעגלעד, נאר װי באקװעם אזוי און גום אזוי שאן
 אז זינען׳ אין האבען מוזען דאך װעלען דעלעגאטעז די

px גיים דער pc אלע די האבען גיט «ען קען מלחמה 
pnne. אין װאס באקװעמלעכקייטעז

 אםצו־ באקװעם נים איצם איז ציים די אויב נאר
 סאר באדערסעניש די אבער איז קאנװענשאן, א האלטעז

 קאנװענשאן, א איצם אפצוהאלטען אינםערנעשאנאל׳ דער
 דערסאר, בלויז נים איז עס דרינגענד. דיער געווארעז

 קאנװענשאן דער נאד pc צײט יאר פיר די אין װאס
 ױניאז דער אין אנגעזאמעלם זיד האבעז נױ־יארק אין

 אויף װארטען װעלכע סראבלעמעז, px סראגען רייע א
 סיםוא־ די װאם דערפאר, וױיניגער ניט נאר ענטפער, אן

 װעלכער pc לאנד. אין באוועגונג ארבעטער דער pc ציע
 דער דורך איז םייל, וױכטיגער אזא איז יוגיאן אונזעד
 ארבעםער־ ארגאניזירםע די אז אזא, געװארען מלחמה
 בא־ צו מיםלען אננעמען px באראטען זיד מוז שאםט
געסארען. דראענדע געגעז

 מלתמה די אז האפענונגען, די שםארקער ווערען עם
 סימנים אלע ענד. זיגרייכען איר צו זיד דערנעעגטערם

 מלחמה דער פאר האבען אדבעטער די דעם. אויף וױחען
 בארעכםיגם דינען זיי px קרבנות שװערסטע די געבראכט

 כאטש מלחמה דער נאד זאלעז די אז דעתוארםען, צו
 סרידען. דער אז px עקזיםםענץ זײער מים געזיכערט זײן

 די װערם pn זאל מלזזמה, דער נאך קומעז װעט װאם
י1 געװיגעז• צו איר געבראכם האם מען װאס קרבנות,

ו פאר האבען דארסעז ארבעםער י  פראגראם קלאחה א ז
 קעם־ צו גרײם pn דארסעז זײ px מלחםח דעד גאך פאר
pro זײערע אלע םים px mm3 פראגראם זײער מיטלען 
לעמז• px ען3שארוױרקלע צו

p קאפיםאל גרױס אםעריקאגער x ארגא־ גום דיער 
v iירט px עס סאגס. גרױםע גוואלדיגע א האס ער 

p אים in חאם rt p ra y iy ii” x■ איעפלום־ גרױסעו־ דער 
 דװ־ד px לאנד pc פרעסע קאפיםאליםםישער דײבער

p פארםרצנמר מעע x רפערשאפ־ טממגזגטנריש! די^ 
 געגעז מיינוגג עסענםלעפע פײגםלעכע א שאסען צו םעז
 ארבעםער־ ארגאנ^רטע אמעריקאגער די ארבעטער. די

 מיט סיםואציע געשאסענער דער אױף קוקזח דארף שאסס
p געסאר די .ppnx אסעגע x ,ײאס לאגע די אז גתיס 

 שםארק װעם מלחמד״ דער נאד pnjm געשאסען װעט
vp־wj pc pnjm אויםגענוצט ixa־pm קאפיםאל גתיס 

 אנסאנגען זיד װעלעז עס pm בסרם ארבעםער, די געגען
pmmx3 סיםגים ערשםע די pc ארבעטםלאזיגקײם px 

װערען. אפגעשזואכם װעם ארבעםער די pc m3 דער
 אלע ם3מא px ארגאניזירס גום איז קאפיםאל

 קא־ א pc פראבלעכען די באגעגענעז צו צוגתיטוגגען
 אױפקוטט װעלען עס װאם שטאגדפונקט, פיםאליםםישז

p עם םלחמה• דער נאד x צײם סטע3הע די דעריבער 
 ארבעםער די פאר px םרייד prpp pc ארבעטער די סאר
pc באגע־ צו צוצוגרייםעז זיך צױאמעז םרײדס אלע 

 פרא־ מלחמה די װען מאםענם, pקריםישן דעם געגען
 סרי־ א צו װערעז אריגערגעסירם דארסעז װעם דוקציע

ױ סער px יראדוקציןס דענם  אר־ די דארסעז אלץ ו
 שאר־ א םים pזאלן זײ אז צוגויפריידען, זיך בעםער

 װאם פרידען׳ דעם אויף װירקען קענען פח אײניגםען
 סאר־ צו װי און מלחםה דער נאך pnjm געשאסען דארף

n באםעםטיגעז px שטארקען jr n פאזיציעם px בע־ װי 
איגםעתןםען. ynjpn באטיצען קענען צו סער

**
 px געהאלטען שםענדיג האט אינםערגעשאנאל די

 גע־ געשאסעז איז װאס סיםואציע, די בלויז גים אויג
 מלחמדי׳ pc צײם דער אין ארבעםער די סאר װארען

 קען װאם םיםואציע, די זינזת אין געהאם אויך האם זי נאר
 מלחמד- דער נאך ארבעםער די םאר pnjm געשאפעז
 אירע און איגםערנעשאנאל רJn pc פי^*שאסט די

 רעקארד בעסטען דעם געשאסען זיך האבען מיטגלידער
 אינטער־ די םלחמה. חנר צו שײך איז װאס אלץ, אין

 ערשםע די צוױשען געוהגז צייט גאנצע די איז נעשאנאל
p װאס אלץ, םאן צו x אינםערעםעז די סאר מעגלעד 
pc חות3 אלע מים העלפען צו איר און מלחמה דער 
 אםים צענםראלער דער סארמאגט. זי װאס מיטלען און
pc לאקאלם די אינטערנעשאנאל, דער pc אינטער־ דער 

 אינ־ דער פון רJnמיטגלי איינצעלנע די px נעשאנאל
 רעקארך הויכעז א ^ער געמאפם האבען םערנעשאנאל

 רוי־ צום בײשםײערוגגען אין באנדס, מלחמה קויסען אין
 הילפם־ארגא־ מלחמה פארשידענע די צו px קרייץ טען

 מלחטה דער צוליב האם אינטערנעשאנאל די .cאציעpנ
 קאנטרא־ זי לפעJm םריידם. די אין סםרײקס אויסגעמידען

 אר־ איר אפגעשטעלם םייל גרעסטען צום האם px לירם
 געװאלם האם זי װאם דעם, צוליב ארבעט גאגיזאציאנם
 אבער האם אינטערנעשאגאל די םםרייקס. אויםמייחנן

 נים זאלען מיםגלידער אירע אז אויפגעפאםם, דערביי
 אװעקגע־ האם זי װאם דעם, צוליב ומנרען געקריױחנם

 סםרײק. דעם — pjcxn קאמף שארםסםען איר לײגם
pm לאםם שװערםםע די םראגעז ארבעםזגר די pc דער
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is ,ח דןוו T לעבענס זײער tv ון israsao ׳ ניפ זאל■ ן  ןו

רןן גןרףקס ד׳ וון מ ןו  לןבעגס־ אױף ■רײזען די מןס ו
מלזזמ̂ו דןר דודך געפפיגןן חױך אװי דעןן פיסלזנן

is ארגעםער די m מרעכםיגט םער גאד עס ve is*
teA teteWteftA AteteA AMAk ABAteAAte --- -----־ —-----,I Ate ~ a , ,  מלע די •ראםיםען ריזיגע װעלכע זזחמ די װען דערען׳

םירער־ די םלחםוע tst ®מ נײט tst אין isasa באטים
•רם דעם אין האט אינטערנעשאגאל דער פון שאסם

 גע־ שםענדיג איז n מרמנלעסיגט; נים ז»ד יךין
ר קריגען is געזוכם האם איז חאד tst אױף שם*נעז  מ

 אוסשםעבדען די אונםער איו עט װיפיל םיםגלידער אירע
םעגלעד•
 געתאם אױך דערבײ ןבער האם אינםעתדמנאל די

 ווערען געשאםען קען םלחםח דער UP *ז זיגזמ׳ אין
y ry iw  rasa v דער םאר און אדבעטער די ם*ר לאגע 

 שװערע rasa שטײז וועלעז ארבעםערשאםם ארגאניזירםער
 געגעבען דארםעז װעם עם װעלכע אױף •ראבלעםען,

 איר דורך סאי אינטערנעשאנאל די ענססער. אן ויערען
 דער םון םירער אנדערע די דודך סאי איז •רעזידעגט

 אויםארבעםעז אין באםייליגט זיד חאממ ארגאניזאאיע
 גע- האבען זױן ײם1 נאך־מלוזםח ז־ער פ*ר יראגראםען

אמערי־ די װאס םאדערונגעז, די ©*רםולירעז האלפען
 בא״ איז ארויסשטעלען. ד*רף ארבעםעדשאפס קאנער

 «יט איגעגעכען אינטערנעשאגאל די זיד תאם זונחגרס
 מיט־ אײגענע אירע פיז «ר*בלעםעז גאו־םלחפה די

 האם עס אינדוםםריע. פרױען־קלײדער דעד אין גלידזנר
 רײ דער אוגעגענען •ראבלעםעז דןזיגע די םיט זיד

 אינחשינירינג אינדאסםריעל דער דעיארםםענם, םױרטש
עקזעקוםיװע. גענעראל טון מיםינגעז די אח דעאארטמענם

 אין דעיקאנגגפסשאן Ji-aaSg- אינמעחנגשאגאל די _
םיטגלידער־ איר אין opisnsis גרױםעז v םים באסםאן
 דער אוױשען יאר, פיר די אין חאם ײגקמ די שאפם•

 קאנווענשאן איצםיגער דער און גײ׳יאו־ק פון קאנײענשאז
 ארום פח opisnsis V פאתײכענען is באסםאן׳ אין
 בא• אין נעמען דארף מען און םיםגלידשר. םײזעגם 60

 דעד אין »רײז איז ל*נד אונזער זיגט אז םראכם׳
b אינםערנעשאנאל די האם םלחמח. is םייל גרױסען 

אויםצו־ כדי ארבעט׳ אדגאניזאציןןנם איר זאיםגעגעמן
 ווןןם ײאוקס, גו־ױםען ®ח איםפעט דער םםדײקם. םײדעז

 דעם אין אינםערגעשאנאל דער r» אמעפאנגעז זיד הןם —
m i דמינים• דתװעלם׳ס יחהידעגם ®ז טערפיז ערשםעו* 
ך איגעשטעלם גים זיך האם םסמיע׳ ■  יארעז, די אין ױי
מלחמה. דער איז *י־ײז איז ל«נד אמזער װאס ^

 םױזענםער אז ײערען, באםערקם דערבײ דארןי עס
 אין אוחגק זײנען אינםערנעשאנאל דער םון מיטגלידער

 מים־ אירע םמ מל גרויםע זײער v איז מלחםה דער
 אינדום־ מלחמח די אין ארבעטען אװןק זיעעז גלידער
 אינ״ דער איו םיםגלידער גײע פיז *וםלוס דער םריעם♦

י אין םערגעשאמל  געװעז דעריבער איז יארען למםע י
ױ גרעםער סיל  ארײנ־ נײע די אואװאוקס. געםער איר ו

םאר־ דעם דעקעז געדארשם האבען םיטגלידעד געקוםעגע
 םלחמה דער אין דינען אװעק דמעז וזאם די פמ לוסט

אינדוסטריעם. םלחפח די אין ארבעםעז איז
שםענ־ איר *וליב איגםערגעשאגאל די את פאקםיש

 גאנץ א יאר אען לעגםע די אין ודשקס גרױםען דיגעז
 אירע פח אאל די פריער. געױעז איז זי װי אנדערע׳

 מיט פארגליז אין איז צוריק יאר מז «ז פיםגלידער
 דעם אין אדײנגעקומען איר אין זײגעז תאם נײע. די

 קען מעז קלײנע• גאגץ א יאר״ אען לעגםע די םיז םשן■
 םח נםערבױ1א דער םוגדאםענם, דעד בלױז אז זאגען,

 אויבערשםע אירע אלםער׳ אז איז איגםערנעשאגאל דער
גײע. גאגץ זײנעז אמנר זםאישעז

 גײע די פאר געשראקען זיד םען האם אנפאנגס
הויד• אזױ אמ שנעל אזױ געגױם וועדען װאס ןםאזשען,

אומגינםםי־ ערשטען דעם בײ אז געהאםי מורא האם מען
איעפאלען. זײ װעלען טאז> גלאז א װעם מאס װינם׳ נעז

 שיקאגא, אין קאנװענשאן די זיד דערםאנעז םיר
vt א םים געקוםלז איז איגםערנעשאגאל די װעלכער 

 אין האם זי םיטגלידער. גײע םה !יאװאוקם ריזיגען
 םים־ גייע םױזענם 126 ארום ארײסנענוםעז יאר אײן

 איז שםיםונג די גרױס, געװעז אח שפחה די נלידער•
 םלעגם גײם is *ײם םח אגעד געהױבענע׳ א געװען

 זיך עם װעם אוױיםעל: ®ח געדאנק א חדכאיטעז
רעקרו־ נײע םון אסמײ גרויסע די אט ײעם האלםען?

 סאלדאםען יוניאן גוםע פאר װעדעז אויסםושםירם םןע
 דער םון אױנםלום דעם און םזות די פארשטארקען ארן

 וזאס רב׳ ערב אן זײן עס מעם אד־ער אינםערגעשאגאל,
? !עםמלונג אמ דיםארגאנמאאיע אדיעבחננמן װעם

װןן איז םורא די את איז עס כאגרינדעםע. א מ

געחןכנדגלדס ►
מר א גןװןן אוי ס פ ל פ רדןר וו א ס לו פ״ן איו ײאס ו

.
teAAAUAAAAAAteAA teteteteteÂ A Â AÂ  â  Â ÂAÂ teAteאדגאגיתײיא ארבעטעד אן פון סאראל די און דיסאיפלין 

ײ איו פדאסד. גאנאאז אין געװען ז
-Af̂AteteAtete Ate AAAAte AAAAA AteteÂ teteA tetetê Âtete AteA Ate t̂e tej «ו y r x  I•געװארעז״ געשןןםם Dfn jju גרדיסע ,ד 

is וואט מיםגלידזנד, גײע *אל m קר^נגײאד אמאל מיט 
i»’ דער אין מאן r מן נאמעז א געחאם מ  M ר. 4״ מ

ל די vt געחײסעז, uyn עס • בייביס  ימס אינטעדנעש^̂נ
פירער־ די * ד. 4 דאר ®ח חילף יער מיט געװאונען זײ

teAAAA te A te A A AAA aAAAAAAAAAA AAAA LaA te A AAAteteA AAte AAAA AteAA tetete AAte kAklAMAדעד אױף געשט&נען זדז איגםערנעשאגטל דער ®ח שאסס
kAAAA AAA A Atete AAte AAtete AAAAAAAAaAU Ate AÂ MMte AAte aaAAAa AAAA ■—   סא גמסםיגען דעס אױםנישעז פארשסאגען האט און װאך 

 געװארען געשאפען א• ר> נ• דעד דזדך איז װאם מענט>
 אומאר־ די אדגאניזידען is אגגעפאנגען גלייך האם און

 אמײססריע קליידאר םרויען דעד |is טײלען גאניזירטע
 אי־ איז M ד. 4 די אבעד װען לאנד. גאנאען אימרן

 אז געשראקען׳ שטארק זיד מעץ האט געווארעז געשאפט
 קײן גאו האבען װאס מיםגלידער׳ נײע *אל גרױסע די

 װאס און יוניאז דזןר אין אײנאולעבען זיך געהאט ניט ןױיט
 חדכגע־ געקענם ניס גאך וױיט קוראער אזא אין חאבען

 אנפאנ* װץלען קאמםסיגײסם׳ איר םיט װעדען דרוגגעז
 אנ־ ייעלען בעלי״בתים די װען איר, ®ת אפפאלעו גען

 אפנעמעז אמי לאגע גיײגעשאםענע די אױסנישען פאנגען
 געבעז is געשודאונגעז זיי האט יוניאן די װאס אוריק
* ר. 4 דער יירד

 איז טורא די אז ארױסגעוױזען, אבער זיד חאט עס
 פאדשטא־ האס אינטערנעשאנאל די אומזיסטע. אז געװען

ױ נען  פיטגלי• נײע אירע ®מ חעדמר די געוױנען is ו
ײ דער.  זײנען זײ װאס זדיט, קורזער דער אין האבען ז

 באקמוען׳ ליב איר ימקמ׳ דער םיט פארבונדעז געװען
 פרייגד גרױםעז נײעם א דערזען איר אין האכען זײ וױיל
 פאר שטיים אנן זײ שיגם װאם םדײנד א לעבען״ זייער אין

 זיי םער. נאך געזעז תאבען זיי און אינםערעםען. זייערע
is דאס אז םארשטײן. אנגעפאנגען האכען m אליין זיי 

 שטארק. און גרױס אזױ פריעד נײעם זײער סאכען װאס
is אלײן זײ אז m אײניג• זײער מים אז און ימיאן, די עס 

^i זײער מיט ארגאנמאאיע, זײער מיט קייט׳ r s o n זײ־ 
 בעלײבתים די לכער5ײ מיט מאבט׳ א געװארען זײ גען

רעכענען• זיד םחעז
s דער םץ ערםאלג גרױםען דעם *וליב n s o m* 

 דער פמ טײלעז אפגעשטאנענע די ארגאנתירען is שאנאל
 פון םײלעז פארשידענע אין אינחםטריע קליידעד םרויעז
 אױס• אנדערען גאנץ א באקומעז ױניאן די האם לאנד,

 אינםערנעשא־ די װאס מיםגלידער׳ נײע סײםםע די זען•
is יארען׳ טעssל די איו ארײנגעגוםען האם נאל m גע־ 
isn װאם פרוימ, אח ד5מײדל is m בײ באשעםטיגט

■tê tê tete â AAAA. A A aL AAAA A Aa teAteteAteteA AAteA AAte AAte AAte tetAAfeAMטרײדס. מיסעלײניאוס גערוסעגע אזױ די איץ אוץ דרעסעס 
is רsטsארב י5נ5« די m מינאדיט 5קלימ א הײגסsט 

o 806 י5איב די םמ ױגיאןי Tsn אין isw o מיטגלS Tר 
 is מאנדיג1ק איצם, פארמאגם אינםערנעשאנאל די וואס
«s נשאן׳5קאנװ ר?ר  is mגsױ ר5חייניג ר  לsדריט א ו
אל.1 י5ד םמ

u שדייי קלאיק אין אפילז isn אאל די xrrm 
r r  •tsojtw או ני*א מון פוןרמאדפ ft איו ק f ip 

is סדייד  w״ ׳ i ז s w  istsu .מו גי  איסי־ קײן זייי
is m s  isojvta פיו אמ אד*יו *סכ , י  תניי• ism ײאפ י

ists»i i  n n אין ss^ sos׳ i s n א דא דו דו i< ו s w 
J״S| זייסןד סדיידפ׳ גאדןל די אין םעגער קיין גיס 

jrv* פאר אױך םײלוױיז און קאםעדס פאר ro r אין 
o s i איז •רט i ^ s p iik  r s גיס is r s  is r ’ n s ן« 

r v r w די פח אױך םזמ.5יאנאלים1נא S«m as>  savr 
ליןנןו S3sa*is*is ארער טן isa ודמיג is״a אי ss אין 

םדײדס׳ י!אלאל1
i װאס און s m דיץ גזדימם אינטזװשזןשאנאל די 

i s *i^ id i8, שן •ראפארזיע די וחלרט םער8גר אלץ 
ism s סיס םאדגלײד אין יוגיאן ר5ד איו ר5יםיטגליז 

nsasa. די
9 A A AtAAAte AteteAA te Ate Ate A AAAAtete AAA AAteAAteA U Ate A A A som א נאך און a .רנעשאנאל5אינט די ענדעדונג(

is ר5יפד איו װאס  iy iisa איר jjiposia אד־ אן טײל 
s'svrava ם םץ ^ סי  וױיס איר is חײנם איז |,5אי

s*ssrasa אן םייל isoגרעס is ר.5אמעריקאנ םמ y f i
^teteÂ A AA Ate AAA AAAA#A4t Ate AAte âaaa teteteteteteA teAA _ —------- - דאד סוץ םױסגלידער איאסיגע די טוץ סײל גרעססעד' גאגץ

tete AAAteAteteteM AteMM Â A A AAAteteA te Ate Ate AA AAAA ־ A A AA — ■ AAA AAte - - - ■ sd i’ s־is m  Tgnprsa ר5אמעריקאג wpsa־sas■ איאד 
s אין sנsaױsרsד ^ s o s• אח os אז ד׳5נאטירל איז 

osד אין aaranas או isaasia onasa האס אלץ דאס
k Ate MU|AM|te|AA׳| -A AAAA 1—A A A AAAAAAA Ate.AAAA A AAA tetete---------.A  AA -. n• פון כאראקסער s אין שאנאל׳53ד503אי T P iv  ST’ S 

isisosta 'oav’sv ra אין און T P  srsra s sasTTSTHo 
os •isaais’ s איז n n p isa  anna א israso  Tsras rasa

T פאר און *ארב$ס03יזאאיא3א3אר פאר ריאל50מא P
seas׳

sגדוי איר מיס און  n^ sasrrsnasais isoרפאלa 
istas om־arrtsa אלaשאsaרsםaאי די האט a isa בלױז נים 
sp םון aawsnsa*TSOsais tst אין n sas, איר נאד 

Tוחמןפיזע i m שסארין איז ס1פל3אײ r s  iso n n sa 
sa osrזsלשoesלs ŝפמ לאבאן *אלמד״״ת אמ ו rasa 

•SP’TSOS
•**___.

.AAte Ate AAAA AAAA AA A teteteAteAA Aa AAA AAAA tete tetetekte Ateדי אזץ יתיאן גרויסעד אדנזער סון סירער די jn 
tst װאם אס$ן,3לא  is  isa ip באססאן, אין שאן3יוא3קא 

isasp יט8 שטאלץ פילומ זיך tst װאס ארגאניזאאיד 
e פולען o*a isasp ”1 |1א isostotsd זײ ia ן5פול ן1א 
o די isasaTsaais ן5לױב3 ssts s j ’ttso ’t i םח tst  ̂

ו  ־וספלשאי און ר5שםארק ,Tsosra isosa is איר יאן3י
TS3” Tזי.זאל כדי ׳ isasp אידא פאר אױפסאן TST^aa’B 

t אין sb  “sa ooaipis tst ױ  o’TiasaasaTSO tst. אין ו
TsaT is את m  T’Bכאססאן אין קאג\וענשאן די אז ׳ 

osn א זײן t s o t t  T san rsom שוײם is  botshtsb 
3s asrדלsכsיל8 ן is^ sn  is עשאנאל3ר5אינם די 
isa שםרעבם׳ sn s מיט TswosTasT■ Tssasa tst אר־ 

tst  is  —  aaiasiisa tsoss באסרײאונג ר5פול lie 
tso ssts קלאס *sa isasVoasa Tsoasrsa s  is  |is 
 tstקס«לואםי5 קיין זײן יט3 וועלען os isn ז$לשאסט,

sot״P אח ’ bs^vops r 3 או־ן isVsn os isnיט m קײן 
באהערשםע. קיין |is |5קלאס sדaŝשsה

 אמאײנעם, געשעפט א מיט חױז א שארמאגענדיג
 שײנעם א טאג א אץ שותםים חאכען ענומען3

 ;געשןןםם אץ אײגעגם זײער םיט זיך אןןטײלןןן
 םרטפט, עם װען שװתפים, געװײגלקד ױי אץ
 איפערקליגען, ונװײםען חןם װיל אײנער אז

.קריגען גענוםען זיף אעטײלמג חןר כי׳י טען חאט . . 
־ געשרײ א װןןרט אמאל מימ ערשט !חויז ’T כרענט עס ־

 — ’• יאפירען ײ סחותרו, ’T !געלם asr דאטעװעט !שגעל״ —
— ארױס, געשרײ א סיט לארט אײנער איז

דערםירןןן!״ שױן שפןןטער איר װעפו חשכץ דעם .
 ארמ!״ סץ גימ זיד ריר איך I אחער ח^ערמער :םײן —

t שומלען גענומןןן אײגעו• ג#ד חאט #t.»
 — ׳דערט3חו «װײ חןדלײגט אחער מיר ״און —

 __ י״ זײן ריכסיג חשבץ גאנאער דער שוץ װעט
געדמערט. אנדןןרןןר אן דארט חאט

 ״J אייץ יט3 גאר שטימען םיר ? םארװאס !חײספ ״װאס —
s r שרײער די זיד חאכען

 פײער, חןם אן סארגןןסען גאר אמגאנטען
 געקרמ®, ׳ײד גטאמיערם לאנג אזױ חאכען אץ
 חןרשופיק®, תיד חןר «לשמען זײ ס׳חא® װאנען כיז
 םלאםען אץ זײ זײנען םגעקומען1א אע

*דזאםען. גומס און חאג זײןןר ®’מ

 חןרפאר נאר ®אקע און ׳םיר םארלירןןן אפ® װי
 כאזיגען זען אץ זײן אײניג חןרסען םיר װען װײל

געפאר אמ ארח אלגעםײגש די
.קרמען גןךאקםפלעד אײגענע םאר אן זיף מען חײכ® . .

• > , ו 1* י M <► 9 ס * • י

פדעזידעג®
ktetekktekte teteteדדכיזסקי דדד

מאוססן רזשװליו• *pnotf jb פרשוןןרי^ *PJ|fS}(f THITIff י

גאולער יײײדאד teteLtete teteteteחזןדקד s p jr

װאגדער חעײ מכץ גדליחו קאחען םעקפ שאד סעםײעל אגטאד

פןןסאטא ראדז יןיזדםעי פיליפ •ןןרלשטײן מײעדליײײ לדאיפ גמםא סאלװאםארע

?רײנילער ®שאדלסגדמכערג חעריכיאליפ מאריםאטא סעכדועלקאטאױסרןי אכרחם

אל די ד ע ענ װ ג טי עקו ד עקז אר א ער פון ב אנ אונז ש ע רנ ע ט 1944-1940 ל,8אינ
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Mו*
 פרעזידענט די זיך דעתעענםערען ,ס

 איצט דעריבער דארף מען און וואלען
 די םאר פאליםיק. װעגען טראכמעז

 וױבטיג זייער עס איז ארמםער
 קומענדער דער זײן װעט עס וחװ־

קאנ* א םאר װאס און •רעזידענם
ווערען. געוױילט װעט עס גרעס

ץ רוזװעלט װאס  סערםעז א סאר קאגדידאט א זי
היז עי f י
 אלע איר סרעגט מען םראגע. אלםע אן אח עס

 האם איצם ביז אבער יאר. צוױי לעצםע די פאר סאג
 דער נייץ. אדער יא ענםפערען געקענט נים קײנזןד

שודײגם. ער אבער םויל, רחװעלם׳ס פון קוםען סה צגםסער
 יואס זײ׳ אלע חאבען צוריק װאכען עטלעכע ®יס

 פערםען א םאד ■רעזידענם זײן זאל רוזוועלם אז וזילעז׳
 •רעױדעגם דער איבערגעשראקען. שםארק זיך םערםין״

jn איז iP W האבען דאקםױרים זײגע און געזונט ניט 
 װאקאציע• א אױף אװעקפארען ערגעץ געחײסעז אים
 ציי־ די אין םפעיןולירעז אנגעפאגגען גליץ■ תאם מן

 דער־ אים װעלען דאקםױרים תזװעלס׳ם אױב סוגגעז׳
 ער װעז טערמין, םעדםען א פאר קאנדידאס V לאזעז«יץ

 םײגד און געגנער רחוועלט׳ם וחנלען. אפילו עס זאל
 גע־ קאמף זײער אין ארגוםענט נײעם א מפוגעז תאבעז

האגען יאר םיר קוטעגדיגע די םאר דארף מז יים• גמ
מעלעזגעזאגט. זײ האמז

 אבער װאלעז׳ די סון צײט דער אין און װאלען די םאר
 דערגרײכט, זײעריגע דאם האבען זײ װעז וואלעז׳ די נאך

 ארבעטער. די צו םרייגדשאםם זײער וועגען זײ םארגעסען
 פע־ אמעריקען די דארף זײז׳ ניט זאל זאך די װי אבער

 םאקטיק אנגענומענער איר לויט לײבאר, אװ דעריישאן
 ארויסטרע־ םײנד׳ באשטראפען און פרײנד באלוינען םון
 רוזוועלם׳ן צו קענעז ארבעםער די רוזװעלט׳ן. םאר טען

 געװא־ געקריװדעט זײנעז זײ אז םענות, געװיסע האבעז
 ארבעטער די אבער מלתמה, דעד םון צײט דער איז רעז

 דער אין אז אנעדקענוגג, די געבען יאד אים מחען
 גע־ אויפגעטאן םך א איז אדמיניםטראציע זײן םון צײט

 אר־ אמעריקאנער דער איז ארבעםער. די םאר װארעז
 אלם װערען םארשריבעז רחוועלט װעם געשיכטע בעםער

 אמת, געזעצגעבוגג. סאציאלער םון פרעזידענט דער
 פעדערײשאן אמעריקעז דער םץ פירערשאםט דער צװישען

 הארם־ און אײגגעװאחנעלטע םאראן זײנען לײבאר- אװ
 טאקטיק דער לױט אבער רעםובליקאנער. געבאקענע

 באלוינען צו לייבאר אװ פעדעריישאן אמעריקען דער םץ
 סי. די רוזוועלט׳ן. פאר ארויםםרעםעז זי מת םרײנד׳

 רעזערווא־ איז עס װעלכע אן רוזוועלם׳ן םאר אמ א. אי.
 פאר זיינען ױניאנם אומאפהענגיגע מייםםע די ציעס.

 רוזוועלט׳ן, געגען איז לואים דזשאז װען אח רחוועלט׳ן״
 קוילעז־מאינערס זײן בײ פועל׳ז ניט דאך אבער ער װעט

 לואים דזשאן רוזוועלט׳ן. גןגעז זײן זאל זי אז ױניאן,
מיט ערפארונג אנגענעמע קײן גימ גאר געהאט שוק האט

 װעלען װעלכע •ראבלעםעז׳ און פו־אגען שװעדע דין
 אםע־ און לײזעז *ו זײ אנשםחמגונגען גרױסע ןאדעאדפ

 קאפ געזונםען א מים •רעזידענם א חאמז דארןי דיקע
מ גוף. געזתםען א סים י

 דעם משםערם גיד גאנץ האט רוזוחנלם אבעד
 איז ער שונאינ^ און געגנער זײגע פון ארגוסענם נײעם

 געזונט און םריש װאקאפיע קומער זײז פון געקוסען
 גאנמן זײן מים ארבעם דער «ו געגומיח זיד חאם ער און

ױ איםפעם, פאסירם. ניט אים מים וואלט מד קײז ו
 שםענדיג האבעז םײנד און געעער רוזװעלט׳ס

 װא־ סרעזידענם יעדע אין געזתם. דיז װעגען ״געזאדגם״
 אז װײלער׳ די דערםאנעז «ו נאמים זיד זײ חאגעז לזמ

 רחװעלם אבער מענש. געזונםער קײז נים איז רוזדועלם
 געניםסםע די םון אײנער אמ ער אז באװחען״ גראד חאם
 האם אמעריקע װאם ירעזיחננםען, ארבעםסזאםסםע און

גלחאם•
 געזונט רוזוועלם׳ם צו שייך־ איז וואם אז חײסם, עס

 טערמין. םערםען א םאר קאנדידאט א זײן קענען ער װעט
 װעגעז נאר װעלען. װעם ער אױג אבער איז פראגע די

 רחוועלט׳ן מעז קען אלגעפײן איז רתוועל̂נ שוױיגם חנם
 פרעזידענטען, שוױיגענדע די אוױשעז אדײגרעמנען גים

 רוז־ ווען םארקערם, גראד געהאם. האם אםעריקע ײאס
 מויל. םולען םיםן עם ער זאגט זאגען״ עפעס וױל װעלם

ר  שײך איז װאס אבער פארשװײגען. פון נים האלם ז
 נאר שוױיגער. גרױםער א ער איז םערמין םעדםען א *ו

 האט אזױ אײנשםיםען. םײנם שוױימז אז סעןזאגם.
 אנגעםאנגען ד״אם מען װען געשוױגען, אױך רחװעלם

ץ פון דײדען טערםין. דריםען א םאר קאנדידאםור זי
 מיט איז. באוועגומ ארבעםער אמעריקאנער דער בײ

 אז-רוזװעלט גים׳ םראגע קײן גאר אויסנאםען. קלײנע
 יעדע םערמין. םערטען א םאר קאנדידאם א זײז דארף

 קאנווענשאן א אפגעהאלםען האם מאס ײניאן, ארבעםער
 רעזאלתיע א אנגענוםעז האם צײם, לעפםער דער אין

ץ זאל ער אז רחוחנלם׳ן״ אױגמופאדערען  קאנדידאם א זי
 דער פון קאגווענשאן דער אויף םערמיז. פערםען א פאר

 רעזאלתיע אזא זיכער וועם באסםאן איז אינםעתעשאנאל
 די באגײםטערונג. גרויסער מים ווערעז אנגענוםען
 איר פאר זיד האלם לײבאר אװ םעדעריישאן אמעריקעז

 באשםראפען אמ סרײנד באלוינעז םון םאקםיק אלםער
 וואם קאנדידאטען׳ אזעלכע איבדארסירעז הייסם עס םײנד.
 געגעז אגיםירען אמ ארבעםער די *ו םרײנדלעד זײנעז

 ארבעטער. די פון פיינד זײנען וואם קאנדידאםען. אזעלנע
 ער־ גרויםען א געהאם האם זי אז זאגען״ :ים קעז םעז

 קיץ אמת, האט. זי םאקםיק. דאזיגער דער אין םאלג
 אר• די םמ פײנד די אין געםאכם נים םעות קײן טאל

 אין טעות א געפאכם אפם גאנץ האם זי אבער בעםער,
 זוכען וואם קאנדידאםען, די ארבעםער. די םח םו־ײנד די
 אוו םעדערײשאן אמעריקעז דער םון אינדארסיתנג די

ארבעםער די פון םרײנד גרױסע מאל אלע זײנען לײבאר,

 םון װאלען די אין רוזװעלם׳ן געגען ארױםםריט זײז
1940.

י גו קומעז מיר נעענטער װאם איז  אלץ וואלעז י
 קאפי־ גרוים די אז ווערען, צו אן עס םאנגט קלארער

 רתוועלט׳ן, צו םײנדלעד איז װעלכע פרעםע, טאליסטישע
 שטי־ דער װעגען באריכטען געפארבםע אירע מיט האט
 םון םריינד די ביי אםילו געשאפען לאנד, אין טונג

 אמע־ םץ מאיאריטעט די אז אײנדױוק. דעם רחװעלט׳ן
 רע־ דער אין ענדעדונג אן האבען װיל םאלק ריקאנער

 פארטײ רעםובליקאנער דעד םון םירער די גירונג•
 איינדרוק דעם אט מעגלעד נאר װאס אלץ געםאן האבען

 בא־ אנגעפאנגןן אםילו זיך האבען זײ םארשםארקען. צו
 קומענדיגע די מיט זיכער אזוי זיינען זײ’ אז ריםען,

 ווער ניט אונםערשייד קײן איז עם אז וואלעז׳ סרעזידעגט
 דאס וױיל קאנדידאט. רעפובליקאגער דער זיין וועם עס

 שטי&ען װעט עם אז רוזוועלט׳ן, םון מיד אזוי איז םאלק
 פארםײ רעפובליקאנער די וואם קאנדידאט יעדען םאר
 דער םון זיכערהײט גרויםע די ארויםשטעלעז• װעם

 דעם, אויף געבויט זיד האט פארטײ רעפובליקאנער
 קאנ־ אין געגנערשאפט גרויסע אזא האט רחוועלם וואם

 דעמאקראםישער דער פון פארםרעטער די צװישען גרעם
 װעלען דעמאקראטען סך א אז געהייסען. האט עם פארטיי.
 די אין רוזװעלט׳ן שלאגען רעפובליקאנער די העלםען
ױ אזוי וואלען  רעםובליקאנער די געהאלפעז האבען זײ ו

 נעענטער וואם אבער קאנגרעם. אין אים געגען קעמםעז
 די אז עס, ווערט קלארער אלץ וואלען׳ די װערען עס

 אירע אפגענארט האט פרעסע גרוים־קאפיטאליםטישע
 שײך איז וואם פאלק םון שםימונג דער וועגען לעזער

אדמיניםטראציע. זײן און רוזװעלם׳ן צו
 רוזװעלט־םײנד־ דער איז באריכטעז געפארבםע די
 זײנען פאלק פון שטימונג דער װעגען פרעםע לעכער

 דעמאקראטי־ דער פון סאוט, דער םון געווען מײסםענס
 צו געזוכט האבען באריכטען די םאוט״. ״סאליד שער

 זײן ניט אפילו קען רוזוועלם אז אײנדרוק, דעם מאכען
 דער אין פעםטונג דעםאקראטישער דער מים זיכער
 אים פאר זיין ניט װעט סאומ גאנצע די אויב און םאוט.

 דער זיך האט עס און זיכערער. א דורכפאל זיין איז
 איינגע־ מאס גרויםער א צו פרעסע רוזװעלט־פיינדלעכער

 װי געזען האט מען שאםעז. צו איינדרוק אזא געבען
 סץ םארםרעטער דעמאקראטישע די זיך האלטען עם

 ארויס־ האבען ױי פון סך א קאנגרעס. איז סאוט דער
 צו און רחװעלט׳ן צו געגנערשאפט וױיניגער ױט געװיזען

ױ אדמיניסטראציע, זײן  די אבער רעפובליקאנער. די ו
 געװי־ האבען סאום דער אין פריימערי־וואלען ערשטע

 דער פון פארטרעטער רוזוועלט־פײנדלעכע די אז זען׳
 שטימונג די אויס גים וױיט דריקען קאנגרעס אין סאוט

 שורות די װען צײט דער איז סאום• דער אין פאלק פון
 םימנים גוטע םיד שוין מיר האבען געשריבען װערען
 גאמי־ דינען עם םאוט. דער אין שטימונג דער װעגען
סענאטארען צוויי די פריי&ערים די אין געװארעז נירם

גערעבטיגרדם -------------------------
 שטארקסטע רחװעלם׳ם זײנעז«ון װעלכע היל, און פעפער

 ירײ- די אין ײרכגעםאלעז איז עם און אונטערשטיצער׳
 א סםארנעס, קאנגרעסמאן רעאקציאגערער דער מעריס

 קא&יסע. דאיזח בארימטער טרױעריג דער סון מיטגליד
 אבעד סימגי̂נ גוטע דרײ ערשטע די געװען דינען דאס

 קאנגרעס־ סימן. םעכטיגעד פערטער א געקומעז איז באלד
 זײן נים װעט ער אז ערקלערט׳ האט אלייז דאיעז מאז
 װאלען. קומענדיגע די איז קאנגרעס םארן קאנדידאט קײן
 ניס איז האא זײן אז אורזאד״ אלם אנגעגעבן האט ער
 קוםעגדיגע די םאר אז און ארדענונג בעםטער דער אין

 האלז, געזונטע באזונדערס א נױטיג גראד איז וואלען
 פן א אוז ארגוםענטיחמ םך א דארםען וועט מען וױיל

 געזוגט אז זאגען, מעו קען דעם אויף נאר ערקלערען.
 פאדשסי̂י לײכם גאנץ קען יעדער תירוץ. דער דין זאל

 קאנ* םארן קאנדידאט קיץ זיק ניט וױל דאיעז ,םארװאס
 איז םטארגעס׳ חבד זײן םון דורכםאל דעם נאך גרעס•

 װעס ער אױך אז איבערצײגוגג, דער צו געקומען ער
 א אײגענטלעד איז דאס גורל. זעלביגען דעם האבען

 זזוש. יאליםישען דאיעז׳עס םאר רעקאמענדאציע גוםע
 שאנ• זײגע און לאגע פאליטישע די אפגעשאצט האט ער

ױ וועדעז׳ צו געוױילט אמאל נאד םען  גע־ נאר איז ער ו
 איז פרט דעם אין אגער וואשינגטאן. םץ אהײם קומען

 דער דאיעז׳ען׳ «ח חוש פאליטישער דער װינםיג נים
 צו שײו איז װאס לאגד, אין שטימונג די אז איז, עיקר

 גרויס־קא• די אז און גינםטיגע גאנץ א איז רוזוועלט׳ן,
 רחװעלם׳ן, צו םיינדלעך איז וואס פרעסע, פיטאליםטישע

 ליגען וױעיגער אביםעל זאגען צו געצװאונגעז זיין וועט
םאלק. פון שטימונג דער וועגען

 האנדעלם װאלען פרעזידעגט קומענדיגע די אין נאר
 צו שײד איז װאס אליין. רחוועלט׳ן וועגען ניט זיך עס

 אז געגנער״ זײנע םון סך א אםילו צו גיבען רוזװעלט׳ן
 א פאר ולעיעז *ו וײלט1גע שאנםעז גוטע האם ער

 אץ וױיםאג א מיט צו עם גינען זיי טערמין. פערטען
 ערםאלג־ אז זימ קענז זאל רוזוועלט אז אבער הארצען.
 קומענזריגע די םאר פרעזידענט פראגרעםױוער רייבער

 אלע די דורכםירען קענען זאל ער אז און יאר פיר
 װעט ער ווען אים׳ פון דערווארט מען וואם זאכען, גוטע

 פרא״ געזיכערטע גוט א האבען ער מוז ווערען. דעתױילט
 קאנגרעם. םון הייזער בייחן אין מאיאריטעט גרעםױוע

 קאנצענםרירט דארף זזויפטזעכלעך דעם אויף אט און
ױ ארבעטער. די םון כוחות די ווערען  איז לאגע די ו
 דער זײן וועם דוזוועלט אז אננעמען. מען דארף איצט

 סער* א םאר פארטיי דעמאקראט״שער דער פון קאנדידאט
 דעמאקראםישער דער םון פירערשאםט די טערמין. םען

 קאנדידאם. אנדער אן װעגען ניט אםילו רעדם פארטײ
 דעםא־ די וועמען טרעםען, ניט אפילו פרובירט קײנער

 םרעזײ איר םאר ארויםשטעלען װעט פארטײ קראטישע
 דעמאקראטישע די רוזװעלט. ניט אויב קאנדידאט, דענט

 אלע אונטער וואלען קומענדיגע די געװינען װיל פארטיי
 םארלירט זי אויב וױיל גאדיגגונגען, און אומשטענדען

 אנפאנגען זיד װעט װאלען, פרעזידענט קומענדיגע די
 איז עם װען און הונגער. פון יארעז לאגגע איר פאר

 רעגירונג, דער פון רוז־ער דעם םארלירען פון פראגע א
 םאלי־ דעמאקראטישע קאנסערװאטיװע די אפילו װעלען

 דע־ פראגרעםױוען א האבען צו אײנגײן בעסער טישענם
 קאנםערװאטױוען א איידער פרעזידענט מאקראטישען

 אונטער־ גרױסער א איז פרט דעם אין רעפובליקאנער.
 די און פאליטישענם דעמאקראטישע די צװישען שײד

 דאר־ פאלים״שענם די אמת, באלעבאטים. דעמאקראטישע
 באלע־ די םון אינטערעםען די פארטרעםען טאקען פען

 אײ־ זייערע אױך האבען פאליטישענם די אבער באטים,
 און פאליטיק פון לעבען א מאכען זײ אינטערעסען, גענע
 בײט עם און פארטײ געגנערישע די געװינט עם װען
 םון קוואל זייער די פארלירען אדמיניסטראציע, די זיך

פרנםד-
 צו שײך איז וואם אז זאגען, צו מײנט אלץ דאס

 גאנץ װערען צו געװײלט שאנסען זײנע זיינען רוזװעלט׳ן
 װעט ער אויב פראגע׳ גרויסע א אבער איז עס גוטע.

 קאנ־ אין מאיאריטעט געזיכערטע געניגענד א האבען
 געמאכם אנשטרענגונג די דארף - דעריבער און גרעם.
 פערםען א מיט רוזװעלט׳ן זיכערען צו בלויז ניט װערען

 אנט־ געניגענדער א מיט נאר הויז, וױיסען אין טערמין
קאנגרעם. אין מאיאךיטעט שײדעגדער

***
 אויף שורות׳ די שרייב איך װען ניט, וױים איך

 פרעזידענט דער מארעי, םילים אז ריכנ£יג, איז עם װיפיל
 םיו םאדערען צו באשלאםעז האט א״ אי. ןי. דער פון

 פלאט־ איר אין זאל זי אז פארטײ, דעמאקראטישער דעד
 אױינ־ וואלען׳ םרעזידענט קומענדיגע די םאר פארם

 די העלםען צו םארשםרעכט וואם פונקם א שטעלען
עס ארבעטס״לוין. יערלעכען א איינצופירען ארבעטער
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באװעגונג אהבעטער דער פדן שפיגעל קרומער »
 ארויס איו צוריק צײם קורמר

 «ץ כאגד לעצםער און צעגטעד
אק ענציקלאיעדיון אױישער

מי• (״די שפראך ענגלישער י
ענסאיקלאיידיע״^ דזשואיש סאל

 א געשלאגען האט רעדאקציע י
 *מג-10 א שנעלקײט. םח ארד

T* במשד ענציקלאפעדיע אידישע ךיקע M I- 
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 נישט ײאלס שגעלקײט חוץ א ײען םײן׳ און גוט געװען
 אוםפינקםלעכקײ־ םח _ רעקאדד צוױיטער א געװען

 אוסאנשטמ־ אפילו — אץ פארדרײענישעז םעותים, םען,
דיגקײטען.

ך א ענציקלאפעדיעס צו מען האם געוױינטלעך  נ
 ספקות׳ עפעס װעגען חאט מען אױב צוטדױ. װאלדיקעז

 אז םח בלעםער n איז דכערקײט די זוכען מען גײם
 וױי־ א און םארדדוס א איז דעריבער עגציקלאפעדיע.

 באלעדנ־ אוז ריכטיגעד םמ קוואל א אנשטאם וואם םאג,
 אי* נײער דער אין סען באקומם אינפארמאציע. דיגער

 פארשטעלונגעז פאלשע ענציקלאפעדיע דיש־עגגלישער
לעבעז• אונזער םמ ענינים רײע א װעגען

 האב באגד, אײנצעלען יעדעז םון דערשיינעז נאכ׳ן
 ו.זרא־ארםיק• געלייענט פרעסע אידישער דער אין איך
 אױך איז סך, א בײ װי לויב־געזאנגען. מים םול לעז
 וױסענ־ נײעם םאר׳ן התפעלות א אנטשטאנען מיר בײ

 צײטונג־רעצענזענםעז די האב איך ווערק. שאםםלעכעז
 אײג־ גישט סיר דאד ס׳ײצט װאדמ, אויפ׳ו ג^לױבט

 ח־ זײז זאלזמ פען־מענשעז א« ױץ, צו חושד פאלעז
 אדײז וועלט דער אין סתם זאלען אמת, מים׳ן קריגם
.לױב־ווערטער מיט שיטעז .  אנ־ האט התפעלות מײז .

 ארימ־ אויםגעקומעז מיר ס׳איז ביז לאנג׳ אזוי געהאלםען
 םינ־ מיר ס׳איז און דערגיץ. צו עפעם בדי צוקױןען׳

 איד האב אבהױב אין אויגען. די אין געװארען סםער
 ארימגע־ — אויסנאם אן דאס איז אםשר אז געמיינט,

 אבער ווערק. גוט א אין ארטיקעל שלעכט א פאלען
 סאלידע נישט מיט םול איז אויס באנד און איין באנז־

 םאר־ און אינםארמאציע ריכמיגער נישט מיט ארבעטען׳
אומגעלומפערטקייטען. שידענע

ארײן׳ וועלט דער גלאט.אין ריידען נישט װיל איד
 באשטײט. זינד די וואס אין אנוױחען קאנקרעט נאר

 טענות םך א ארױסרוקען געקאנם מען װאלט אייגענטלעך
 פרעפארי־ דער געגען טעמעס, די פון צוקלײב געגען
 זועל איד אבער מאטעריאל. םון סעתוירונג און רונג
 — פאקטעז וועגען רייחןן בעיקר װיל איך טאן, גיט עס

 קײז גילםעו נישט קענעז עס וועלבע װעגעז פאקטען׳
 זיד איד וועל דערבײ חלוקי־דעות... און אויסטייטשונגען

 ארבעטער״ דער צו — געביט איין בלויז צו באגרענעצען
 אויף אנוױיזעז געקאנט וואלט איך כאטש באװעגונג,

 םמ אייד אכסורדעז און אומסינקטלעכקײטעז הונדערטער
געביטען. אנדערע

 און ארטיקלעז די אין אריינקוקען םריער לאמיר
 אין אידעז וועגען זיך רעדט עם וועלכע אין נאטיצען׳

ארבעטער־באוועגונג. אלגעמיינער דער

ומרמ י. ®ח

 ,א ; 196 זײט ,1 (כאגד *דלןר טאקס •ראםעסאר
אדלןד״. וױקסאר ®ון זון

 גישט זדז אדלאד לאקס ריכטיק. גישס איז יאס
 ירצד״פיצטארנצ צזש־גדײסטצ תסטצןבא פיז ײז קײז

אדלןר• וױ^טאר
באדלצד יךפדיח־ אײ• ידאדמ ר,דא : )92 ז. ,1 (

 חדשיס 18 צו געװארעז רזןדוצירס שפעטזןר איז טײל
טורמע״.
ק דער איז  טדס־ דןס איס מז האס אכקײטל^
i אױפ׳ן אטענטאט פאר׳ן אודטײל in r y n p py דצטיעד• 

ת׳ז ר 18 אױף פארניטצז ײצלט־קריג ערשטזח מ א  י
טודמ״

מי ״אין ).417 ז. ,2 (נ. בלוס לעאז  גאד ׳1940 י
 דייטשלאגד׳ שאר יןאפיםולירט האט פראנקר־יד ײי דעם
לאגדאן״. קיק אנטלאפעז כלש איז

MaLm MU MUM MUMUMMBUAMM M.M UA MAAiA AAAAUAגלום זיד חאט •דאצעס ריאם צום אז אויס׳ וױיזט 
ױ גאכדעט׳ געשטעלם  כאקומעז לאגדאז אין חאט ער ו

 כא״ דאח׳ טעז פעטעז׳ מארשאל פיז ״יאוועסטקע״ א
 דער אױף אױסשליסלעד שולד די שאלט דא אז מערקען׳

ױ וױיל רעדאלציע.  װעגעז נאטיץ דער פון מחבד דעד ו
 פרע־ חני איז דערצײלט שיעטער עס ז.אט בלום לעאן
 צומשריבאז אלייז רעדאקםארען די אים עס האבען סע,

r »  n v y i>  *if זפטלי»אנ פליטדשטצז בלימ׳פ» r r *לאג 
דאז•

 דעי ״איז ):360 ז. ,5 (נ. חילםערדינג רודאלף
 איז )1914( װעלט־מלחמח דער פון אױסבריד םיז צײט

״.nטזoליrאצo אומאפתעגגעע די פח פירער א געװען עד
 יאר איז :ששעטעד נאד אויסברוד׳ בײם נישם

 דייטשער דער אין שפאלטונג די םארגעקומעז איז 1916
 אומ־ דער םון שאפעז דאס און סאציאל־דעמאקראטיע׳

 סאר• איז פארטײ סאציאל־דעמאקדאםישער אפחענגיגער
.1917 איז געקומעז

 צײט לאנגע א אםילו : )114 ז. ,2 (נ. באוער אטא
 ײנ־ זײער א ״אלס וועלט־מלחמח׳ ערשטער דער םאר
 וױרק־ דער ווי געװעז שם קונח זיד ער חאט מענש׳ גער

 דעפוטאטען םארשידענע וואס רעדעס, פדן מחבר לעכער
 עסטרײכישען אין געחאלטעז חאבען פאדטיי זייו םמ

רייכסדאט״.
 א צוגדײטן אויד קעז סעלרעםאריז גוטע א נו,

 סעק־ געסטזנ די אםילו אבעד דעפוטאם. א שאר רעדע
 אזא אנגעשריבעז נישט איצט ביז נאד האט רעטארין

 סאציאל־ די און נאציאנאליטעטעז־םראגע ״די ווי בוך,
 )׳1907 אין ארױם זײטן׳ 676 םון ביד (א דעמאקראםיע״

 ספע־ און וועלט־נאמעז׳ א געמאכט באוער׳ז האט וואס
 מזרח־אײ־ אין אידעז צוױשען געמאכט בארימט ציעל

 נישט דערצײלט און נישט וױיס דעם וועגען אוץ ראםע.
ענציקלאפעדיע׳ די

צענטראל־אייראפעאיז אץ מערב־ «יר םארלאזעז

 מ״ m איו דאדי אייו — ויסלאנד קײן קיטצז טיד
מ ®יי מי׳ ײ אױי ײו ו י6« מײ ו לי מו • • • 499P 

ס );J 10, •% 644( וינאײיןװ ד * * * * * * 
 —י אנששאש דאדאטיסלאושקי ;גאטצן זײז אגגעגעמז

*וגאשסאמז א*ו .יקיסט טצריײ־ ל*׳ראדאמ־סלס
אוי רוםישצד חןר צי ׳ *v סאציאל'חממי י מ ס ו ן

m איז יאמדי  lo o i ״יז ש*אלט»< חזד גאד ײ •m *י
y לןטיױצלשבא איז ש«ײ*מס m 1«ײ*י«י v n w t 

 פאיואטאז׳פאדמנד •יז •אדשײ קארמיסטישצר דאר פח
די •ת «ײמ דאר אייף גצשטצלט זיד ןר חאט ),1903(

מז ײ א*ז 1907 *ונ 1906 «ח באלשזדײקצס׳  8 מי
W פצטאדצידגאד פיז דט*טגל* W ו 1907 א*ן ; 9  אי

י •ת מגטראל־קאטימט פיז y מ n r v r t tm אאדמײ׳ 
צז ק זז : זידגישט י מז ל מ ״י  צאד א*ו 1903 י

ש• V* אמ גאיחמ שש<* סאײאטן־פאדצאנד קײז  וי
ץ  ,1907 »יז גישט אפילו און •אדטיי׳ קאטוגיססישן ?י

 ,w 1907 יאר צןגדליג $ גאד נצמזז גצסחס ס׳תאס
אױדס׳ o איז v i לױגמ׳פפױס דא3, * *כס*ג,ר 

 טדאצקיז אין סטאליגזןן טיט צחאמצז זינאײיזדו חאט
r א «מ זמסצטשך ײאס טײוטײידאט, א געכילדצט * i 
 דר*ס«ד ךןד סאװאממ״, די פח גידל טיט׳ן אנגעפירט

f נישס איז מזוטן צ״ם ln v i ,גאר סראאקי nf* flfl*p, 
pn ):29 ז. ,J 9(שטײגמןדג j י׳ r מןמעסערו־

 1*8 ײסטידטיגיסטןד לס8 אנמגצמז װערט בערג
ז« חנגירוגג, קצדענסקי׳ס  m איץ אק <W 1017 י

 ןדשימנס׳ אזאאיגקטלוגקייעון, צלויי דארט זיך געפיגען
 שםייגמדג; — נממ יצמק ®ה נאפעז פאמיליע דער איז

 ®ון סיגיסטאד ץ ,יזטט גזןװאן צר איז — ’ צװײטענס
רעגימנג. לעױנ׳ס
מ ):t ,7 .a. 146( ליטװאיזאײ «. אר׳ ײו ש  זיץ

מ איז צד אז אנגעגעכעז׳ װעדט גאגגענחײט ײ  8 מ
מז ■ואלי״ציון, פוז ויאגעד אוץ ציוניסט  אד >8 יאס׳ ײו

 jo jo פון פירצד אנגצזאצגטטצ די ®מ אימעד גזדיעז איז
ן אד מאט דןדסיס אדן — ״םארזריניגטע״ אח  *83 זי

 װאדס — פעדיאד קאמוניסטישן זייז פאד געראכט רימט
 קאמוניזם צוס איכערגאגג דיז אױך דערמאנם. נישט

אימדגעממז• יינקטלעד נישט איז
םײמקיז מלכח — אסתר ^׳ ם )68 .1 ,7 (כ. לי

 די פון אײגא גציועז זי איז 1942 ״איז לײענען: היד
 «*ס״ א און מסלאנד׳ פון קאמוגיסטעז אידישע םירענדע

 יןאמוגיס־ זדדישעז פץ רעדאקציע־קאלעגיע םמ גליד
עמעס״. ״דער ארגאן טישען

AAMM M aLaM AAAA IAAIAMMA lAMAA A MAA UUM MMMUדדײ דליכ1 דץ געקענס גישט עס האט אסתר 
 ײצלט־ צוױיטער דער פאר נאד זי איז ערשםענם׳ :טעמים
 קאמוגים־ דעד םיז אויםגעשלאםעז געײאחמ מלתמח
 78נ זי איז צוױיטעגס׳ ;ארעסטירט און פארטײ טישער

איז דריטענם׳ טורהען אץ געשטארבעז 1942 םאר
MUAAM UMAAA AAAAAA feAAAAAAA JfMUAAiA AA H■ maaaa aaaaa aaAMAjio xn זװלם אדיםן גזןדוען <מעס ״דער אויך דאן שױן 

lUMAtMIIAA■ MM AM AA1A A UAMAAM4AMIA MAAAA MM AA Mכיאגראםיעס רײ א אין :םראצעסען טאסקװער —
 m ראדעק׳ז טראצקי׳ן׳ קאמעגיעװ׳ן, זינאװיעװ׳ן םון

 מאסקװעד מעשח די װערט — אנדערע אץ זענחאלצן
 אױס׳ קומט עס און אײגזײטיג פרעםאדירט יראצעסעז

ק שולדיג טאקע זײנעז פירער באלשעוױסטישע די אז י

 םמ װערען גאראנטירט זאל ארבעטער יעדער אז הײסם,
 אר־ זייז פאר געהאלט יערלעכען א ארבעטסגעבער זײן

ױ איז פלאן דער בעט.  אז איבערגעגעבען׳ װערט עס ו
 א םאר ווערען געגומען ארבעםער שטיק ביי זאל עס

 שטונדע א פון םארדינסט דורכשניטלעכער דער באזיס
 גע־ זאל דאס און םערציג אויף דאפלען עם ארבעט׳
 וואם םארדינסט׳ וועכענטלעכען דין פאר װערען רעכענט

 גאנץ יאר׳ גאנצען פארן ײאד יעדע קריגעז דארף ער
 ארבעט אים םאר האט אונטערנעמער דער אויב גלײד
נים• אדער יאר גאנצעז דעם פאר

 דעמאקראטישע די אויב שםארק זייער צוױיפעל •־איד
ב הגם צוזאגען׳ עס װעט פארטײ  זאגען וואלען די *

 זיי. םון םארלאנגט מען וואם אלין׳ צו פאליטישענם די
 פאדעתנג די אז סאקט, דעם ניט ענדערט דאם אבער

 דערמי דארף עם בארעכטיגטע. א און גוטע א איז
 נױ־ םח ױניאן קלאוקמאכער די אז װערען, באמערקט

 יארען מיט שוין האבען ױניאן דרעסמאכער די און יארק
 אר־ יערלעכען א םון םראגע די אויפגענומען צוריק

 ניט פאדערוגג די האבען זײ מער נישם בעטם־לוין.
 זאל זי אז פארטײ, דעמאקראםישער דער צו צוגעשטעלט

ײ נאר פלאטםארם, דער םון םונקט א פאר מאכען עס  ז
םארהאנד־ זייערע אין אויפגעבראכט םראגע די האבען

באלעבאטים. די טיט לונגען
 שטאל־ די עס איז אנגעגעבען׳ ווערט עס װי לויט
 פאדערונג די קומט עס וועלכער פון ױניאן׳ ארבעטער

 אז איז, מאםיוױרונג די ארבעםס־לױן. יערלעכעז א פון
n דורכז ארבעט די איז שטאל־אינדוםםריע דער אין r 

 םאראן איז צײט אײז רעגעלמעסיגע. קיץ ניט זייער
 וױיניג• זייער םאראן איז צײט אנדער אן און ארבעט סך א
 זיכער ניט קיינמאל דעריבער זיינען שטאל־ארבעםער די

 ניט גואל קײן ווייםען און םארדינםטען זײערע מיט
 א אויף גענוג פארדינען יאר דורכן װעלען זײ אויב

 םון פױיהייט די זיכערען װיל מען אויב און לעבען.
 םרייהײ־ פיר דוזװעלט׳ס פרעזידענט פון אײנע — נויט
 געזיבערט פרט דעם אין זאך ערשטע די מוז — טען

ארכעטער. די םאר ארבעטם־לױן יערלעכעד א ווערען
 קלאוק־ די ארגומענטירט אזוי אױך האבעז ענלעך

 און קלאוקס בײ ארבעט די דרעסמאכער. די און מאבער
 יאר. דורכן רעגעלעמעםיגע קײז ניט איז דרעםעס מי

 צייט אנדעד אן און ארבעט סך א םאראן איז ציים אײן
 םון מאכען מוזען אבער ארבעטער די ניטא. גאר איז

 כדי מען׳ מוז דעריבער יאר. גאנץ א לעבעז א טרײד זײער
 אר־ יערלעכעז א אײנפירען נױט, םח זימדעז צו זײ

בעטס־לױן.

 צאלןן צו כאלענאטים די פאר העגלעד עם איז נאר
 סאחױ פילש לױן? יערלעכעז א ארבעטער זייערע

 דאס איז וױרטשאםט געפלאנטער א בײ אז ענםםערט,
 18 געוױזעז׳ חאט מלחמח די און מעגלעד• דורכאויס

 די 18 חײםם׳ עס וױרםשאפם. די ילאנירען קעז מעז
 רעגידונג דער פמ זזילף דער «יט קענען אונטערנעמער
n פאח מלעז זײ וױפיל פלאז א אױסארגעטעז r* 8«י' 

 פאוץ גלײכמעסיג ארבעט די םארטײלען און דוצירען
 דער איז ארבעטער אנגעשטעלטע די יאר. גאנצען

 א ארבעט חאבען אופן אזא אויף װעלעז אונטערנעמונג
ײ װעלען אונטערנעמער די און יאר גאנצען  קענאז ז

ארבעטם־לוץ. יערלעכעז א גאראנטירען
 עם ענםםער. לאגישער גוטער א זייער איז דאם

 לאנד אין װירטשאםט די פאריואם אורזאד קיץ ניטא איז
 עס װעז םלחמח, דער נאך פלאנירטע קיין זיין ניט זאל

 גוט. איז זי אז מלחמח, דער אין ארויסגעוױזעז זיד חאט
 יארף וױרםשאפט די פארװאס גרונט קיין גיטא איז עס
 דער פאר סון כאאם אלטעז איר צו צוריק אומקערעז זיד

 קאפיםא־ םרײער םון חםידים די אםילו צייט. מלחמה
 אזױ זײן צו מחויב ניט זײנען אוגטעמעטונג ליסםישער

 עק־ קענעז מל לאנד פה פראדוקציע דער אין אז פרײ,
פלאן. א אנשטאט כאאם א זיסםירעז

4



מו n #יל ח  4  i* •״ך 'f ln r מלל i n  v r* j* 
r t  p y י9י iym  oy n  B fw  /f’lm fty ’u y 

po i ד גיעפן w i מ די ךוי ן ו מןו ן ו י  טו> ו
m ,•למי <ודל*ך i  iw x n  t f if r  ,(919119 p 

nw n n  fit  iw w  iw yi »193911 ײןל oiyootyn 
luw גןנץ p געהאס viuut 19*1 pp yo**r ש״כית 

iy i  is גדמדמג po /מנז־,____________
9 T9) 1939 t*t u pלץ >>if>99tJ9 w rtT י••׳

0411 oy מןוו w iryi 1000 זוײוןלן W |r זי ויו 
vino V במד) ftp( מיםגלידןדמזסם  i w p i w *w 

r( זיד ifipn op ווסלגס סון תסלסם p טויזסגם׳ 3 t f 
191 rl/MN p i>

p ip סיםגלירןר חעלשט fit ד מ p ,נ t ,חסלסגד
P לממ t ז*ך זןל •ייליוז p t ifro y i tfspn איין

twpwi) twi «ײ|  » <ל1י <9(9* ו<י לו9י«9י  
f i  ifimyw 19*9| ח קסלץגײם• oT d t*ip>) n w  
T f זיץ mivu ojjrojm <{ip3ipi’|)uyipi fit מ  וי
ip סיל ן  י די ו ) דיקן ו ןו ו נ שדײכס מ  i p i t p )
ו 190193* י י 1י מ ו מ ו  fit u tp v t'itp דןו   fit
מז ל  tit w iw ײ  ד  «  •**propo i r u y i DmMMUU AAAAAMA Aii AAA* AAter w f׳׳J9׳ (19  i ««« ״  f  « איי ״ »» i p  ip# 

tif^t i f f i f i i w p  W p די 0*19093190  t ד  ו״ון
p ro  4 f׳ (**  n t r (ישס —  r  ip  

>1300 r t , tp (״» ,1 4 141) ;  triy m  /1*99* 
00*0093 I f  P t >1*3*0 flf J f lW I H  l״ l  W i 
PI 9f9*t$P’i$W Sft flf 1*9 (ל0*0 0ל  |f1|Wfl 
' U t ן  t'tp v p b f 1 >p׳ypt וױיסן0 מוד סוילישסן  

רפןיסיײ 19י9מײ  i f  P t 1005 P t r t O׳  m rijro
דז  prw pM p י י  opn, 1022 r t rn סימר׳  p o

ו ײײ מרלח׳ ויז ן  jn דדיעןן tip 13*190 (למו< 
t ip  o**rs p p t  19) o im  f*ptp it  t f if n  
r*t po m מסןלשןפםלעכער 090*1* s די gay)

110*19*1*133*1900 I f l P§ T99 P• P iP l’ip iiP
)#nptp3if 913133 מרישןד
t o חןנןן tpo ip p i סיס p בלכול שץגדלסמז 

ir t* מ די די n וי u fsip> מןלמ tit 3*vup p i nrspn 
tw ודיגםימז jn n fn  *up D iruvnr •*• *ײ *״  י

00*111 tp 4990 *i j p m  if)f) N D fpfi vti 
p ״נמו״ סון דריסןל epn >fnpopsir ip 193*13 w 

ip i ז — מחבדpל ; I fifr  0190191 19091 r*r p i
p — וױינריב <3 i po p if jo n ס׳וױנןוןן  דו

פיגגער.

יײ ײיי•׳ ׳^  *p'o»pp*tt p*ppo* o«*־ n  1f»  
nap >inpr if p ip yp p מו ׳ מ מ ױו ץ ןד ו not 
1900 f*P Ip >1971*031 >9*09*1 1י —  IfO 'iP  p pp

 - - . -  W - w -  -- -r- • - • —> ״» «׳
<ijp * o n

pp*iipapiap 190 לס3.< )52 .1 <1 <3( רסאל* 
in s ,  n t  n r w״׳ r r  n n ir y j 1920 pp i y i*p

D נןרליז p iw n  * i D f im t )  pp ליססי*3י33«ס 
poyou* .וױןסטניק״

p tp ip t pp p i t*ip .גישס״«ינקסלזזפידיס i f i
100911*3 i f i  po tP*ip i f i  p p דוסלוגדןד TP 

pfpnyyflro ) **0130 1 909313 iy r * tp ippor ^ r«̂ 
lyiaftow ijn  pp 11119 p  ip j opn oy ■pm י Z

» tfO ip ודיס, רעוו*לו*יע< י ״• 4«0״n י 8 2,t " n w r w( » י™
t n n p t סמק*י«' ת*מז *1 נסר ,מרלדסס״, נישט ,r ? n m m- ^ i J w t r T, ? ״ , . .T*

n כוח סיסז ססיגםליד «ײס fonuw p גירט  n  p tמ ־ ״יי ״ ײ ח צ ״״ •יי יי n סיז ®״י3 ״ ״ I? >yB ײ
ד ריכםיג. נישס זויז דןס , j •t,yv סין סלחרח ד<ד מןסען. װןלוציןנערע

m ארםיהעל דער m יךיך״, pw יאך «»«» »ץ pp f* ip o p sp o 'D fift גןװןורןן פןרניכםעט PP די 
p דײ jnjnap אומסינקםלןכקימזזח pp ^ערס*נסל דסס ײז ק־־נדזי ^ וױלך■ t f r i אוסגןברסכסגיריי 

t םעס. o װעלען ip t  p ip i  tf ifo n o p p  p i> מגס t n ד i דידייטשסז ײי  p» . .1942 po* סןג ץדשסז 
o: געקסנם װסלםעז םיר n  prop סךיס םתסר m יײסײ8 סח p o ײ ײ * יי י30*3״0^ ײסשי

עז משסערס ןן.ייסססײײמיג pp מח־דײסומזח אױפדעקעז און םרים ^ י נדט״ גזיי ײ ״ מ ״ ײיי ײי ײ ' י י » 
i לוסטעז_ ׳מד״3״ רוסלןנדעד po סירער די ײעגעז דעדעגדיג f i f i j p  to סנשססלס׳ p po ס  יס0 וװיי

upVon םסרלןזם tfspn װןס 'om po, וחןרט i j n*
 סרכיװןן *1 געזזים זײ tfspn* סױסלסגד po tp *ײלם< ■

D דער סון ip t.** שסעסער זײנען װןס o i* o f iif3*ip 
po P זשעגעוו p*p געװןרען ip t  p*p po 1927 po 

״.1933
pp סםת לױז3 איז סעשח דער o p i לזמםע — 
 po tp 1927 ריכסיג׳ נישם t*p׳o ״.po 1933 ״מרח

opn מען o y i ןרכיװ i f  • t ift fn  p*p D i*tfaif3*p 
t*p געווען דןרט po מינוט ערשסער דער pp pp tp 
po װעלט־מלחסח ערשטער דער גןך שוױיץ דער *if3*p 

בעדל^ קײן געווןרען געסירט
_ .. ״בוגד״ װעגען אייד

i״ : קענםענישעז גתיסע דמע ןרױם f i סױליזמר
 pp ןקדסטירעז «ו *ייסגעחערם סןקםיש ת*ט ונד3

 “po 1924 ̂יסגעלעבם *וריק חאט ער .1920
ער•

l 4 ססרשווזדנדען i p ײט יסר* —...............
u 1920 !געװען p  pp חענ־ סיט מנדיסטעז סיל דינען 

,v געחסלםען pp *רעסטירט געװארעז רסש3 ערליכ׳ן ריד  ״
pp טורמעס pp 3 קאנצענטחמיע־לסגערעז*iya*p t ליסםישער 

ט דער i קריג. ססוועםיש״סוילישעז po ויי f i ״1ינ3״ 
 י*רען ײײטערדיגע די pp סײ ,pp 1920 סײ ןבעד האס
 עקױםנױרעז *ו ̂יסגעהערט נישט סאג p*p קיין אויף
 געסירם חןט opr מןסעז־מװעגמג, נממוױיגטע אלם
אלויעס, עסענטלעבע אין םעםיגקייט אינםענסיװע אן

 סינוװ־וז־סמיסםער. ffiifi po סלןוון
 po סיסגליד יג<ד ןנו מױ ן «נװ«ןװ/ # ןד1חיי

iu»*i^ prfi^ r «po i f i  pt o fo w ^ n o n rs >ר

opn tifiiis נישס p i B ifpfi סירוןגדיג קײן#i f 
ptr n»fD*opr סיסגליז■ »roMfi  pt זליב* a n 

t*o i סשוט׳ן f  opn >oyo געװען נישט ססילו bad p*p 
i סיסגליזי f i  pt גערזןר^ **.Dipt סןויןל״רץװשל̂ו

Lamiamam auMiמנטראל ̂דעד m p tfi D im  fo ftp  t o  opn 
t'o ftp  opn QfB’opf i r mp ftfy געמשסט p i  po 

opn pp tp iu ftm to סדױסגעגןבעז p כססעל o*o 
t f jf 'i* w 'if i ip׳ p t*o tftp  if s pגeלpo tfDp

ײסלשגד״
t*o iftp קוםם ojn לויט  tp >o*tp גע׳משסם f i״ 

J3W jfip r ל*קסס*טןט01וסגס po .רוסלסנד t*p 
;געריכט סוזסניעל p געמשסם אים opn ערשסעגס.
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פוילעז אםאליגען אין אידען גײ ארכעם
rt& H tt {fm*M ■רן דיי ע *ײייגען ז״

^ o r פת סיף omnw n r  n w tf
שס*יק #זיי מײ#ז ג׳לאכת שוק ודו ן

n«rny» j E i״o ז זדדזז גײ י פײליז׳ י
.ty a ^ ₪ M ד ׳ דעי ®דן פ«ממל y מי י י י  י
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o פת rr מז wm*B חדי W 
ת נודיג ו ו שי מל די ,ס—שמווד ח לי׳ *ידי  מ
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n מים jrw r )  noaa V r# n* .(סמשלאסמ♦*
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י פיז יימ«ד מאס. גליימו* חןר אין אידןן גײ  *8» י
 איז־י־ ײװ־ *ז עטדימז מחממריססישע מרסיתז

mw ן סלאכה י מןו אין •ײלזח ו t צײס יז r y a  m׳ 
י נאד ױ מ ן ו י n ו r די *ייס, חימפימר raoayyayp־ 

*r בלױו אױןי yayPoy מז׳ סלאנח ײ *וי
 בעיײסלאבות אידישץ tm פיז מלסס $ ווי סןר

T איו יויל׳ח אק rya מז תי ז מ י n י r ביקלײד־ 
 קלזמעדי די אין פגײדןדײ. איז מרט אמדוססריזנ,
o r  oytw מ׳ מל ז־י ח שןפםיגמ זי י איז מ  ד*־ י

 דדײ ביז פמפימל דדײ סון fyoynoya גאיעלממן זיגע
 מלי• ודדישע מחדימגסע *לע פון nyo m מרםןל

o r  jaaayPo די שייך yoona כר*ד איז קזדלות 
ע o יסנאס3א^ מװ n n r, מז למממ3ך_פ מןס מ

מ#הלער. רעאל דד. ״ון

 אױף זיי מים Tynyooany און ןןלןןן ו/יפלןן, סחורות>
onyar די יזיידיס״ t r p םים מומעםעז זיד אםט פלןצען 

n ya>o»B*n*, סימ n r פוםערנע פח אױמימסונג 
 שםעם םייל t אין ותוס זיך׳ נעמס דןרפזן חיטלןן.

 גע־ אױסגערעכענם אידען ®דן *יילונגען די זדן יינען
̂נפ נישם איז oy און קידזשגןרס װארען  געײארעז דערמ

r r ̂דקערם־ אייד »ז חיםעלמ*כער *דיטדגער  געװעז ס
װן וואו שסעט׳  געווארען באאייכענט ןײנען פאכעז ני

 דער־ נישט דארם איז דערפאר ווון חיםעלמאכעד פלס
קירזשנעד. קייז געווארעז טאגט
ן חײנט סמץרײ,וש איז שדידערײ, n <ןלזד__

 *pop אין מלאכח׳ זדדישע כפרןןקטעריסטישע אוױממן
 די אין זעלטנקײט. א אידען ביי געוועז •וילען ליגען

 י>ד פץ פײלעז איז אידען״גיילונג דער פמ רעגיסטערם
 ■וילען םיםעל טערב־און מנץ זדז איז 1766*1764

 חורף־שוסטער V שוסםער׳ אײן בלױז אויסגערעכענם
 איז איז אוקראינע ודן *ײד געגעגט• לובלינעד דעד אין

 אידישער איק בלױז סאראן יפד יענעם פון *ײלונג דעד
 פון זױילונגען די ודן שמיאלע. שםעטעל שוסםער׳אין

 דער־ יןן שױן װערען י״ח םן18 אין tjthp שאעטערדיגע
אײניגע אין שוסטערס אידישע עטלעכע «ו מאנט
n 1784 איז זײנעז וױלנע איז :שטעט r עאסױיכענם 

מיגעד דפדס״פרוטגענ^עז ױ־ ו y 1ו y 'VK r t  ,BRiyh װג u שעייויא 10 ןעי>; wuuw יי וי(א» n r  176B 
קײז גע״שרעז אױםגערעכענם נישם פינפםעל. «וױי *רום בלױז .v*ov דעד פמ מלי־סלאבות

 פיז חעלפס * וױ פעד ת«ט וױלגע אין און װארשע איץ
̂־־טיגע ם מלי־מלאכות אידישע ז מ מי  חױ־ »יז ג

 איבע׳ די *ז *לײז׳ שדיחװי די באקלײד־איגדדסםריע.
 מטראםעז שטעט קלײגע די אין ח*מן נאדלפאכז ריגע
 »וז כעלי־מלאכות אידישע *לע םח פינםםעל אוױי בערך

ץ שטעם גרויסע די אין דריםעל• ן מי
 דיפערענאירם געװעז ןײנען שנײדץדס אידישע די

ן  װאס שנײדערם, *חוץ קאםעג«ריעס. פארשיידעגע יי
 ןןנ־ געיוען דמעז משטעלונג, אויף געארבעס חאבען
 י״ י• םאנדעם״׳ ״אויף גמרבעט ימבען װ*ס דערע,

 לױם זײנען װארשע איז *נאוגעז. פארטיגע ביליגע,
njn קאפשםײע אידישען פון *ײלונגn 1795 יאר פח 

on אידישע 74 געװען jm jp ״טאנ־ אידישע 53 און 
 געויזגז אייד זײנעז םאנדעטניקעס די *וױשען דעטניקעס״.

ן הןבעז װןס אזעלכע׳  קױפעזnםא םיט כלױז פאתומעז זי
w אויסגעפאו־טיגם זײנעז ותלכע אגאזגען, n rw i דזדד 

on y r'w. םוז תקנות די לױס איז פחגסיסעל אין 
 םארי געיוען עתמים״ ״מלבישי ־*עדnעnשנײ אידישעז

 ;קלײד?ר נײען *ו אליק nyevpnw njrr^p די באטען
 nמיטגלידע די נײעז געבעז או מחױיב געװעו זײגען זײ
 װערעז םא^ויםם סלעגען אמוגעז םא^גע די ןנעך. סיז
 ווײטע און נאענטע אין יוײדים אױף סײ ^ny אויפן סײ

 אי־ אז־ומגײז אייד םלעגעז טאנדעםױקעס די געגענםען.
ױ פונקט אױסאו־בעטונגעז׳ nזײע מיט גאסעז די nבע  ו
 ר׳שנײחן די אויד םחותת• זײעת סים nגאסענהענדלע די

 םלעגען באשטעלונגען, אױף גזמדבעט האמז װאם
p איבעח און גאסען די *יבער ומג^nא n rj ז מיט* 

 תקנות nשטײע די אין ^n* nyn אגביטען אח אײל
n 1771 םמ קחילח njm*p*np nyn פץ r אױס־ װעײמ 

o ד. )״onj38DJPw״ געמכעגט n srrw  jiז ׳rהאבען ם 
rם«ע זיד xליזיnחויזעז• םן^טיגע נײעז אין ט

o אידישע n r rw םא זשופאנעס גענײט תאכעןn 
■n’ r n םא (״קונסיש״) קאנטושעז אחn ,םעשםשאנעם 

 ח• ד. קלײדעו*, ״ביאלאגלאווםקי״ אמ קלײדזר גלח׳ישע
n^ א האס ^עמיסעל אין םתיענקלײדעת ^ n שנײ־ 

njn ץ םון חזקה א געהאם  ny־r^p נײען אויף חבתן זי
 תקנות ynynrtjp גלחים. גמכיש־קאטוילישע די פאר

 םץ nnin nyn פאר אפגאל דעם םnעגוליn האמז
 אין קליידעה אלםע םאו־תכטעז פון ji ד. ק״,cאn,גא«

n 1765 איז זײנעז וױלנע r שנײדע 88 אווישעזn־איnעז 
״p ״אידישע װי געװאחמ פאתײכענט 8 :onyn,ד. ״ ji 

 מלבושים. אידישע בלומ גענײט חאבעז װאם אזעלכע,
y^ געװעז דמען עם in in yn זn rםשניTעn,װאם ס 

 שנײ• אמ שטעםעל אין שבת אויף קומען אהײם םלעגז
onyn די איז באזעאט זיד האבעז װאם nyynyn איז אץ 

הויםען• פױצישע
nym אםםע^ סן א t ,קיתש־ םלעגען שניידעמ

]ony ̂בעסעץ חיםעלמאכעמ און סארםיגע אוי̂ס

n r
»n y :» im •אידי 

n^ ;(*איז שוסטעו y p n rn שטא־ דער בעת זײנען 
n 1792 איז אײלונג nטישע r פארגאםיnט ly n rn y i 

o אידישע 6 n n jo ip ; גתיםפױלעז) (פילעגע, וױלען איז 
^ א איז ש די  אין געװאו־עז םאחנייכענם שוסטעו• אי

1772 n r אין איז nypo:»o n jr i ע  ט^םען גובעתי
ד  אײנצעלע n 1795>’ סח אײלונג nוסישעn nyn אין זי

y שטעטלעד זײ אין סnשוםטע אידישע j’ iynyn און 
פוכאוױטש.

ך לאזט דערשײנונג דאזיגע די T זי jr^ p n yn בלויז 
 פוילישע םון לאגע nעכטלעכעn nyn םון יסוד אויפז
n’ איז אידען y jy .איז שוסטעוײי םון געביט אױםן *ײט 

 ױם,nג אזוי געווען *עכען יסטלעכעnק די םון מאכט די
מ־ בכוח געורען נישט כלל בדרן־ זײנען אידעז אז  אדו

ד םאתעפוען פץ nאיםו דעם אובחגפעז n מיט זי jn דשזי־ 
n אין נאד אז אננעמען׳ מעגעז מיר מלאכח. nגע r 

ך תאכען 1765*1764  אידישע גמײלטע געפיגעז זי
 געגענטען אלע אין שםעט םאו^ױידענע אין סnשוסטע

ען; םון ל ױ ’ny י n דעמאלט שױן אוםן בכל האט *אל 
 מאנטnדע tvnװע וואם אוױי די װי ny« באט^םעז

 שוס־ אידישע מען האט חםתם מן פוילען. גאנץ איז
י nyia נאד ם׳nטע ו  םאכען ynyna# פון מלאכות בעלי ז

 רע־ nםא מ^א אויס איילונג׳ nyn םון אויסבאהאלטען
אעכען. די מגד סמגסיעס

 איז שנײדעןײי, «ו םאך ובה׳שnק א שמוקלעוײי׳
 אידען. בײ מלאכה םאמ^ײיםע קnשםא א געװען אייד

עnפ איז  א גענוי מאכען נאך מען םלעגט צייטעז דיגעnי
 םאסמאני־ (פאסאמאניקעס, יאסמאכ^ *װישען חילוק
 ־ענלעכע ynyn» און פאסעז מאבען םלעגען ױאם קעס),

 אויסאמעטען םלעגען שמוקלערס׳ און תכשיטים
 nצוױיםע nyn אין גאלאנטעתע. זײדעגע און לעדnשגי

ה טז18 םון העלםט  תב פי על םאכעז ביידע זײנען י״
 אנגעתםען זעלטען םלעגען אמ םאחדיניגם געװען
isn yn מיט yn yn ji^ n •שמוקלע צאל די נעמעזnהאט ס 

n 5 קהילות קלײנע איז באנא־אםעז n y i פ 8 ביזnא־ 
ױ קהילות, עnעסעnג אין און צענם װילנע, ו

 אידישע אלע םץ אצענםnם 11 ביז 8 םון אטאשין,nק
^ םאו־צייכענט דיגעז בממ־ אין בעלי־מלאכות. א װ ע  ג

n 1764 — 28 איז r שמוקלע אידישעn,װילנע, אין ם 
את זעלבעז אין  סאסמאכע^ 7 אמ nשמוקלע 29 י
^ איז א  געווען שםוקלערס אידישע צאל זײ איז װ

nyoynAױ ״  פײלען. אין שטאט nynyna8 nyny’ איז ו
n 1792 איז r דא זײנעןnםאחדיכענט ט ^ א װ ע  ג
 פאסמאכע^ אידישע 20 און שםוקלעו־ס אידישע 83
ײ האבעז הכל סד  םון םינםםעל א װי nמע באםראסען ז

 םnקלעnדע דאם בעלײמלאכות. -אידישע םיגעnדא אלע
ד o מים׳nדע זי r ,געײעז איז הוייםשטאט׳ אלם ימו*שע 

n א y o w  n yo 'rw גאלאנםע סחnיע־אײםאnבעםונג 
רײכ• די געװאוינם אוין־ האס שעnװא איז לאנד• םאח

מ n לאנד: טון rטrוp»oon> סטע מי  »ײצ*ס ג
nyn nwwi nyo’i ynyn סלעגעז  ifirnyani חשגזקו 

 •p זיך זיי פלאגען אליץ און אדטיניסטר^מאיעז פון
׳ זעמז י ש י מ ז י  אס געקאנם זיד חאמן זײ װאו י

פארוױילען. נעסטאן
 אױף אתמפארזמ פלעגזח שסוקלאז• אידישע אױך

מו די ױ ק מו פ די ױ  געווןן אױסאו־מטונגעז. rvm י
באשטע־ אויף oysnpys ישזמז װאס ם,nשמוקלע אױך
_____ jwip פיז עײאלעזססא מים לזגג,

 שנײדארס אידישזן וױ טpרגs ם«nלעpשמו אידישע
 מיליםעד. טאו• אי־מטעז אײן־ י״ח טען18 איז פלעגעז

 jmyp אין דמעז nr 1787 פיז צײלונג nyn איז
 ת*בען װןןס שנײדעדס׳ אידישע דרײ אױסגערעכענט

 חןגיסעגס אידישע צוױי ^טילעריע׳ פאז■ געאו־בעט
 דעך ®ח •אסמאכער אײן איז שמיקלעד אײן שנײדזןרס,
ן שמוקלער• דעגימעגס אײז איז‘ גימרדיע ליסוױשער

חאבזךן סלאכרת ש<דמיליסעד דאזיגא זײ םון סייל
 ״npiiA ליםוױשן^ nyn פון קאזאמןעם די אק געװאױנט

jrr, מזזיד װאס א  nyrap8np nyn אױף Tyroys ד׳
ypn8n. איז שטאטnםא

rnynyn פון  nyn: אס איז ײססדחןנוױ pnyyp*
 ?צבים־פאך. 08n איחןן בײ ײטnשפnפא זyװyג זyסט
ry צײלונג nyn תyב in אבnyn ny זyלטyז pyiyaiy 

jy n rw אלy .טײל א אין ?צבים ;ynyoyn שמס 
iy :n םאnצײכyנט ny i» m  iru rn y i אײדעו־ ?צבים׳ 

צײלונגס־מןגיסםזנמ, n לױט שםזנםל^ yr^p איז
צוםרוי, יא פרם

^ynyi איז אז אױס, p שטyאיז־ישע צאל די חאט ט 
 אלע פיז ^אצענט 25 ביז 7 םון אםעזnבאט קצבים

^yanr איnישy בy.םץ לי־מלאכות ynyoyna n שמס 
n איז ryo האט r ia אי 33 אנגזמױילטnישy צבים׳? 
 אי־ yryn8n םון גטyאצnפ 9 זyאםnבאט האבעז װאט

nישy בy.וױלנ אין לי״מלאבותty in  y ז איןyלבעז n r 
 ?צבים׳ איױשזג Tynynyi 15 נטyצײכnםא 1765*1764

4,6 ■nאצyאל םיז נטn yאnםיגy איnישy בyלי־םלאכות 
’:ny האל צוױי r n פ איזnאBאnציnynnc ,y אין T in•

nypyn,״ nyn צוױיטny װיכטיגסטny פון צוױיג 
jinyanyn nyn: אינnוסטnיy, איז,Tynnya םך א nyi’ jn i 

B ז,ynאי בײ ײטnDשnםא rr nyrnc .צבים־םאד? oyn 
 אכם אין מטyנ [yd וחןן ׳דyנדלyשטnםא כאויסnוn איז

n’ װיnטשאםטלyכy באnיגגוגגyי םון זyנny ,װען צייט 
ד אנחגחג און בתיט בא?^ תב םי לy גטyםל זyמ  ג
’yo א אין הײם. nyn אין זיד בײ סpyב in i שטעם צאל 

 גןװוא־ טnנאםיnםא נישט בכלל onypyn yישnאי דינען
y» n»» ,yynגyז ^nyn ny ,איז אפילי אז אננעמען 

’nyny אי קלײנערnישny זיך חאט ?הילח >iy«yy לגל 
 זײגעז טyשם yלyמיט םון .nypyn nyישnאי איק הפחות
̂י־מלאכות yישnאי 158 זyצװיש yוםנp אין למשל  ב

 ד- .n ,nypyn 5 זynװאyג נטyצײכnםא 1796 אין
3,2 lyyBny^‘ וױלנ איןy rn  y] 1765’ אין n8 לוים 
nyn 12 גזדהגן צײלונג nB 3,7 ,nypyaאצyאי־ םון נט 

nישy ,ז אין ברא^ אין ב^״מלאכותyלבy18 יאה ז 
nו איז איז פראצענם, nypy — 5,4ב rשyלויט ׳ nyn 

oב n 1792 — 17יא סון ציילונג r  ,nypy האמז 
 איז בעלי־מלאכות yישnאי yאל םון סראצ. 34 באטראפען

nyn .הויפטשטאט
T^: זױ צו y p n ry ’ noon׳ o r האבyבאש^ ז

™yr א םיגט yo ’'TB3 מז, צאל  טnyהyג אויד ןyחאב אי
 דמעז מלאכות yאזיגn n ױאװילעוײי. און גא^שמי^ײי

 אםמל nny לםי געוחגז סיבות yבyלnנyשטnאo צוליב
 מיטזנלע yלכyאז אין אםילו שםעט. ynyoyna n אין

yw װי ?הילות ip. ,לו?אװ np,אטאשין ry :n םאnצײבyנט 
y n ry s] אי צוױי צו בלויזnישy גאלnשמיyn.ן nאגyגyז 

 אין גןױחגז )1765*1764( ציים nyלבyז nyn אין זיינען
 5,3%( זynyױאװיל אח זynשמיnגאל yישnיK 18 nאnב

yאל םיז p 'n n  y ro n rf y ,(וױלנע אין ב^־מלאכות 
18 )5,5 y r o. אל םץny^rn y איnישy (מלי״מלאבות 
 אוו זynשמיnגאל 21 )1792 י. (אין yװארש אין און

 מלאכות ^ya yישnאי yאל םון פראצ■ 4,2( ײײיל^ץ
הויפםשטאט). nyn אין

 lyoyno צוױיג^ yיnוםטnאינ yיגnyאיב זײ אין
n’ o אין אחח כלל׳ בדיד י״ה טז18 אין n yoyn i 
 םאו״ Jלי־מלאכװyב yישnאי nyוױנציג בלויז, טyשט

ty איז אײד אז זיד׳ שםײט im y  y:»nn n מלאכח םמ 
מז «אל n איז  oy nyr״K ,nyoyna םך א גזדחנן אי

nrayayi^ o n r אין n ^צײלונג iy»  typ o rr אתיס־ 
)44 דיס אויף ושלוס

, ד ו 9 ם ײ ז ►4t i«44 י

פאעט דא-זענבלום־פדאלעטאדישעד בנימיין
n ק ya u * ^  oyn צו?עפט״,״ םון

א■* וױנטשזװוס?י׳ס אין איז ,1902
npn״ טײלונג rn״ ynדשינyז nyn 

fP rp y i n yn iy^ o:̂ :
n !• ״אמגם rp 'n yn yo j^ n 

 אונ־ איז איז צוו־י? מאגאט א מיט
nyt זש^נאל tyrpnyn א אןnטיypל 

o צײט nyn מיט אים; פון r זימ auyi מאמח־אל 
 ,nap בײם — הײנם ;אים פון ביא^אםת א םאר
nny n אױף  ^ y f l גים נאך איז Bאnהאnטr yט — 

’n גיבען o איס. נאד זיפץ דיזעז
P א מיס nyשלאס א חמ ;^־ת אין יתום א r y i־
i« ;וױסנס־ח׳אנג דיגען r ל אnyנny א מים ^lyan 

ir םאגען; r סטװענט, א an:yoyan8 צו nynהאלםyז 
lyayP oynא איצט איז ׳ na־oynayj ,p’ a װי ny האט 

yנדלyג לאנג^ א גאך דyפnyלyפyן pלyםynyז nny״oa 
y — גnאa־rשפ לעם n y ^ o  yrop8*»p’B y rn בא־ 

נבלום.yזr בנימין םון זyבyל oyn שרײבם
r |y און rw  h״iy j ג אייביג אויףyשלאסyן :y- 

i מאמענם oyn אין גראדע ווארען r ם דין איןyנoםynyל 
nyoyn א אתינג^ױיגם האם ri זונyנשםr.און — ל 

’ony.ny:o האט m׳*n ליבפולע די w צו pלאפyפונ?ם ז 
 מתנות מיט טונאnםא oynyo וחמ אויגענבלי? oyn אין
 — םית זימ אין לאפטpyאנג דyלnנy האט האנט אין
ly ןyדינ הענם די און n ry s שטא און בלאס און ?אלםn 

 ־any צו צייט זײ געקומ^ די םאר איז עס װי גיד אזײ
, ryaPyii פאנגעז r^ v n y a n r  oyn תאט טאלאנט זײן 

̂. איס פאר אױסגעםלאפט
 איז לייחנן nnm און nnn שוױים, מיט מי, מים

 האם ?וים .nynn*ry צום lysnpy^y זyגעװ דyענדל ער
”oyn oa ער n:nyn עnשטyן Dרופט־באלאynגyצװייג, ם 
 זyומpyגnyאונט ,nynnyo א םײגלינג א װי שטיל׳ איז

nyn ,םיט און םיס זײ םון אראםגעהאקם אים האט טויט 
ny ,nשטfy  y־nyn,n צװ״שמ םרופט nyai’o ,n איז 
 און nny nyn אויף typyoy^yn-^y ראז־לנבלום בנימין

nyn א זיך האט םארהאנגnאםגyלyזyאויף ן nyn אויס־ 
ynyayno ny.געשפילט

ny’ nyoypyno oyny־n rp* ! 
ly ןynבויyג איז oiPaaytyn בנימין n r y j אין 

nyaayyyn tyo, 1872 גראד̂נ l6  oyn. האט אזוי ny 
’ypy’y אין iyay:y::y אליין cy ypy .̂  -yn ,n םאפיר
y n דאטע iyayay::y o n r סטו איןynנטyן־לײסטyר 
 oo:ynpoo njy (״אלומגײ uyonnyivoiK onyאטגn פון
 ־yגyויםגny ״,iyo nyo 1774—1932 זשnyקאל ח*,י אװ
ya] פון nyn גyזyלשyפט n nyo, ץ ^אתאירטע» oyn־ 
y- װיכטיג איז oy ).1929 ױני׳ קאלילדזש׳ סnyג m iv 

oyn iya מ. בײ וױיל מקות ly 'ro ya אין y nynנטyלyגיy 
’yישnאי יאר onynain ״פינף tyyo y״ onyr אנגyגyבyז 

n'DiPaayryn ,ג׳לבורט־דאטע w a r  •1873 ny’ oyn 
’n קינדהײט זיין » tyo’ n i אויב װיכםש־לװסקי׳ס םוןyנ־ 

tyoaynaya ,אז נאטיץ ny איז jniya] ״y אין יתום n.לו^״ 
lyanpo’ iny n’ o wayp y’ yyonyo:^ nyo Pyo’ ay םון 

o'oiPaaynp אויטאביאגראםיש אז n’ P ״איך wp ניט 
lyaan פ קײןnײלyכnyn^ y.האב־לן דא ״ n’ o אונזyר 

o'nyoan לyבyנס־בyשnב־לת ײבונג ny איז y ir y a 
:הויז אין מאמען זײן ביי קינד

 לידער, פרײלעכע קײן זינגען נים אײו קען איד
 געהערס, דט זעלבסס זײ יוגעגט דער אין האב איר
 - ברידעי און שװעםטער ךער װײנען אץ קלאגען דאס
באשערם. הערן צו מיר געױען נאר איז דאס

 לײכעפ, װי צורות אכס איך געדענק אויך הײנם נאך
 — טארגעסן נינלאלט כ׳װעל — דארע פארטאגערטע,

 כוחות, אן פארצװײפעלם, בעטעך ארך שרײען װאס
עסעו״• שטארק װילען מיר אונז, ברוים גיב ראניע, ״גיכ,

 ליגען, װינטער שםרוי אויף ענגשאפט אין פלעגען מיר
 פארפרארען. און פארשמאכט הונגער םון און קעלם סיו
 פארװיגען, םײפען, און זיגגען אונז פלעגם יוינס דעי־
געװארען• אנשלאסען זײנען מיר ײאנעס ביז

 געגעסצו, ניט נאכס האלב דערװאכען איך םלעג אפס
 נײען. סלעגם ניוסער מיץ העמדער די נאן־ אלץ איז
• געזעסען, דרײען אין געבויגען זי איז זא

קרײען. םלעגען הענער ידי װאנען ביז נלאי־געו סון

בית־הקברות, דעם אויף פאטער מײן ליגם לאנג שי־ז

UPQpya סאציאלס ססייפ דפו ופס

טינקאװ כ. נ. פח

מי ארזמ נױיז איז לאנג אין  סײס, שױן מי
 צרו̂י זײ לײדלן נאו בײדןר, און שחזםסזר די

נרױס. קײן האבןן און שסץנדיג אי־ממו איז
 נאקלאמו נאי קזז »ױ יינמן. ניס *־ײלעו כ׳קען

 גוײחװ־. םון רענשען, סון שלעכםע, די לאגע, ;־י
 ? פארסראגזמ צרות קײן דןן אונז פון ײעי ד-אפ צי■
}• לידןר םרײלעכע אױך דען אונז פיז װער הערט צ•

(),hft-J A\ סאי שםימע׳/ ארבעםער (״םרײע
 nyoan nyn אונז גיט אומהײמלזגד ,nyaלyאוממיט

nya’K פשוט׳^ א אױף Tyopynn פילז■ גתיליג א אופן 
o” pony nyo’o n, םה ytraayao’w .הגם לײחןז 

lyanp t o נים onny םון oyn לײ w a r  w jrn ’  nyo 
oyn nyay v ?ינחדים, *ײן »  jyyr יאמ.ny־םyםון ל״ 
oישnאי o ro yn y  ny.

oyn זילץ׳ זדז o r וױים^ מיר o'o^aaytyn w a r 
ny i איז ny לטy וױ קינחדים. r  lr y a איז lyoipya 

 לעז,yשםnyפ זיך wp wo ניט. מיר jyo’ni ימרש^ קיין
y onoya oyn ny tyזײן לם ny’  16 mny• איז y r n r 

wnya iya’n צווײ yooiKnya איnישy םילןזנםסופישזנ 
t אח שולזג איין . זyד*שולyפ r y a אױף oyn .iiyaynao
 ,ר !זז״עיג׳ יז ♦ שדל< yujjlJT^S ♦ «ן ר I |3**י3י*י י ײ

 ypשליס nyn אויף tyroya זיך האט ^?שםיק־שול^
 yלyp«ש די שול^ ר<■ yoaitya האס רןזזזננבלום גאס.

 Tyonyn זיך oyn ny .oya ypשליס אויף שניצא״,yמyזש
^ר זײ ».nyo^ נטyרyלyג  שולעס yn״a פון ש

y lynym ןyגyםל  iyoyפח חשבון ױפן n’ .ס  ש?^
yonyn,? אין oyn גyמײנשyםטלyפyן rynyooyn, פלעגט 

ny זיד ijroyno מיט oyn ^דיכטזגר צו?ונפםיג opya 
ל ,nynna nynyלטy ס׳נyמילם ן.yמילט ^  ק»לס»?, י

ir נבלוםyזyn און y a  ?yrn צוױי yawnyn ,ניט חמ־ים 
opipya אויף ny” t nyn o r  oyn אינםynyסyנטyר 

n. — קאלט^ ױז־זגל y n y n a r^ r  nyannyoyoo nyn 
ny.nya׳ nyo’ ina קינסטלyאיז — שנימרײ אין ר nmya 

 זיי .ny’ opyr nny ty מיט w'o^aaytyn םון nyעלט
ya’ n? צוזyמyן yp’nyoy r ’ p woipya, 1891’ איז ny.

ynזyאיז גבלום r ry a בײ yלyמyבאליבט. ז ny 
oynya oyn, אויס זיך מ׳דױקם וױ — yayoayo’n y 

nyonyaap nyanaya’-mo y T איז ny נשמה. rya מיט 
נםםולעו• y פנים. אדיםן שמײכעל oya’n א  םזנמפזמ־ז̂ן

n ביז m  ,oyonrnya וײין oaya^ am  nyoyaay און 
o’ oynpyoo’ny אויםז איןy.ז payn y ץ  און אויסזזזז זי

 צוױי ’n צו צוטױט y ?yaynpya ny האט 8חאלטונ
n די םון nyr’n yרסטyפאפול yn yo n r ,משפילים n, 

 זיך ny האט Tyunyn קאמינסקיס. און קארנאװסקיס
yoynoya? בנימין מיט o’ iaaya«o׳Ty, ל^זז מיט oya־ 

o’^yaap r, סך y און מילפ׳ן apy’ ליב׳ן, ’ oynayno 
’n ya שפילטyג nyoysr iyayn װאס oana yאלy אין 

^. אידיש^ ’nyo אין ל r.ya y צייט ny oyn אין 
r3רש oan rya  yאיז ’טימפאװם? טימפאװסקי׳ן. יי 

”nya װי װארשע אין באװאוםט געװען K םון nya ’ n 
 מיט םול Typya a’nayoo איז ד.ויז זײן .nyרyל גוט־ל

oyn ny w s r  ,oyp’anyoopy גyילקזא־ די צו גױיט 
oayo אין yaym nye  ’ n לynyז־ayשטyלטy.ן Tyonyn 

y oyn ם3געװאוי צײט oyn באװאוסטן .nn oo’ anyay 
 ynyooyooy nyn אם אין .nynana y o'anyp לyק”ד

 ־nyםyשל nyn ד.אט ןyaynשט און טתיכמנן ז,yanyל פון
’yny םayלyדורכג רyשיל  ya’n] װארשד אין

 אמע־ קײן lyoipya איז ny װי nyoyov יאר א מיט
ypn ד,אט lyannyaay ny פ צוyרyסayטלyכyז ^nyn■ 

yoony ya’n לידעזי ya’onyn ]ya’n] 1892 יאר אין, 
oyn ק איז ורען יארyלynyאיז דא yדyלשטyט lyanyorya 
ya iy■ אמ n r  wa’ inyaay oyn tyoya o 'n ra p ry a 

T מאלטyn שוין Tva’n oaypya גוט קאנט. rya די 
a Tyoyyo. •מ nyaya י. און T ’̂ yr• צװישמ און n 

Tyoyyo פון ’nyay צײם oyn זיד nyn Tynyn Tya’ inyaay 
yn T’ O’aa Tyoyaזay,בלום T y o r די ynמyלםnיya מ־  לי

Tyoiayaopy Tyayn Tymp yo ’nyn אמ שאםט3לי מיט 
oyn ny .aaaaypnyay o’ ina אין זיך ’opinnya ny’  oyay 

t’k לאaדnyay ״nyoyany ,אץ פרײנד״ nyn פױןו־ *ny 
nyoya אמ שםימזג״ «’t אין םם*.3״צוקו yלyaמײT איז

n r oop’opnynt pn T rya  1892 n r oyn״ o’n r 
nyuyoo די האט oyanyo^naiy אוגױועחינתט צוס TOi 

o r אים אוגיימחיסעט אץ לעי^מ Tvonyaay פמ 
oyany nyo’nynyo,̂ אק נים מגם ny t t  •Tvnaya 

oyn אק n n r yan nyoyoo זיד aעrלט Tynypoay 
ya T איז ynyy« זימ צו rya  n o  nyםעnלעד paynp 
*p איז p r y  o’mnyaav פח nyn .וחגלט

Tnc opannyaiy o^aaynn oyn 1892 n r n« לאנ־ 
no nyoyany* n y a r״naלידזןז* די ״: -ynanyo nyn 

nya פ צום ),15 (יוליrלyםrn yבלום די ),22 (ײלי ס 
 yono אח yaעדי3yל ),nyaoyooyo 12( אלאדע)3(

16 nyaoyyyn) Toya nyayw  y ,(3 nyaoyotyo(,( 
n yoo ro  y חשבמ )nt ; (23 nyaoyyyn־nyn T * n״ r 

nyoyany שסימע״ opannyaoy ny oyn: ציל, ״צום 
’Tyaa נים אײד TPP איד t ,״ o״ ... r  aooayp לאנד?״; 
’aaiyynya״ Tnc אמ B Ty opannyayy ny oyn *ooaapay 
a״a rayp פמ rr׳o ״nayyaaytya nyn די שילזה״. פח 

 וראס דעם״ ®ח םייל קלײנער 9 בלױז דינען לידער ןןלע
TT חךזןנפלש ’noyaay oynya oyn איך a״ya אנסאנ־ 

Tyooyna oyn /nn r'n ya םײל ^nyn האט ny םאר־ 
nypnra y t*  TnyP .סית־מח־ש

 ם3yלya ny oyn pny’ a’a 1אי jyny’ yoony די
oyn T’y זyלaיnapm Tya זעלבי די אין אחayooaay ya* 

tth, װי yלy yמיגa rטען*אינטyליaענםTyayn o r  ,Ty 
oyanyya ayo Tyyaya y אין rnao־T’y Tw Typ’nayo 

די אמ oaynyPya זיד 03בײנא אה ,Tvoyoopnr די

’pnra T כאזעצס y.
ny T r איז Tyoapyaay אץ pnra אין Papo-’ yn 

yaym בײ oyanyya ny האט m ye צaמyליa3מלא ע,^ 
ny oyn coy n yn  Tan ניט ay ayaa oynya ^שלאם 

yo’ aaya y האם צײט y סױ שמש y זיד בית־מדדש 
T מתזם rya אױף oyn הײמלאהח ’Tyaayaaa אים אמ 

ay oa’ aPnyn שלyםT’ y Ty .בית־מדרש TPonr האט ny 
Tyooyna oyn TynyPnyt םץ טייל yan .כתבים

’nayooay-o זיץ oya אין ’nyay ,סליק דין צייט 
”ny זית אויף a הײם׳ Tya ts» WP ליד אין:

ד3ל» דאם קענסטו
געםע) ןנאך

 פינםסערע, ׳די לאנד, דאס קענססי
 נאכס? די הערשס אײב־נ װאו

 שלאפענדער, דער דיז, דער װאו דארס
 V דערװאנם ױט קײנראל ד.אס
 סארװילדעסן װעלף ס׳װאוינען זואד
 ;ססאדענױײז בערען אין
 װיססעניש די ברײס און וױיס ױאו
 - - ;אײז מיט באדעקס םיל א*ז

 — לאנד׳' װילדע קאלטע די קענסטו
!פאסערלאנד אלסע טײן איז דאס

 ״צאר־קאלאקאל״, בער דעם קענססו
 ׳י ריז דעם אײן שלעםערט װאס
 שעפסעלעו סטאדע א אויף װאו

 ;איז פאססדך םיגעי א
 פעטראפאװלאווסק• איז פול װאו
 ;גאלעריעס־װיסט אוי

 װאלגא־מאטושקא דארס
 — פליסט? טרערען און בלוס ריס

 — ? רױבער־לאנד סרודע די קענסטי
!פאסערלאנד אלסע רײן איז דאט

 גאלדן־לאנד, פרײע די קענםטו
 שאסס, און קלאבס שטײנער, דיט
 אין ייד ליבט װענוס רײדעל װאי

 קאצאפ? דעם טערקורי
 דאס — איקװעל״ בארן אר מען ״;;לל
 געקאסם, בלוס ש־לאפען ־.אט
 דעם. ליבער דאך זי האס א*צט און

-o r טראםט״ וױ גאד אין האל•.•״ . . . 
 — ? שקלאםען־לאנד פרײע די יזענפסו

!קבר־לאגד גײע סײן איז דאס
.IK!t;i ,2» מא' שטירע, ארבעטער ןםרײע (

’T האם צײט יאר צוױי y oaynypya ny .האי־סקול 
ny די האם oanaynyo yPao אן מיט aaaaya’wo’ay :



------------------------:—}> סו מ ײ ז
 ער איז <1895 יאר- זעלבעז דעם אתיװערזיטעם. אין

בראגזװיק. נױ אין קאלעחש, ראטגערס אין ןנגעקומען
בראנז־ נױ איז געוואױנט ראזענבלום האט צײס יאר פיר

 יאר אין קאלעדזש דעם גראדואירם האט ער ביז וױק,
 ראזעגבלום וױפיל און װאם געגוי גים וױיסען םיר .1899
 מיר קאלעדזש. אין געװען איז ער געת געשריבעז האט

געדרוקם. גים דעמאלם ער האם סך קײן אז אבער. וױיסעז
 לידער עטלעמ זײנע באקאנט אונז זײנעז צײם יענער סרן
חשם״> קידוש ״על ליד״, אומעדיקעס ״אן אידיש: אין

 די עגגליש. אין לידער םינף א און ;ברעג״ דעם ״בײ
 קאלעדזש־ חנר איז געדרוקט ער האם לידער ענגלישע
 (ראםגערם פערזן״ ״ראםגערם םארגום״: ״דהי צײםונג

קעמפוס״ דהי «אן ;1897 >27 אקםאבער װאוױ־ס),
 ״ליגערםי׳ ;1897 ,3 נאװעמבער קאמפום), (אויםן

 מאי אװ ענד ״דחי ;1897 <8 דעצעמבער (פרײהײם)׳
 אקםאבער האריזאגט), «ײן םיז סוף (דער האראיזאן״

 מאםע־ (א סםארי״ לאוו מאםעמאםיקל ״עי ; 1898 >27
.1898 ,10 נאװעמבער ליבע־געשיכםע). מאםײשע

 םון איינער אז אויך, סיר וױיםען צײם יענער וועגען
אונױוערזיטעטעז־ זיין געװען איז םרײנד נאענטע זײנע
 געװיסע געלערענט צוזאמעז האט ער װעמען םיט חבר״

 שפע־ דער געװען איז דאס קלאם. זעלבען אין ליםודים
באקטעריא• און ערד־כעמיע אין םפעציאליסט םערדיגער

 באקאנט לי»םאן. גודעיל חשייקאב פראםעסאר לאגיע,
,1894 יאר אין נאד ליפמאנ׳עז םים ראזעגבלום זיד האט
 באראן דער אין געלערענט בײדע זיך האבען זײ נעת

חש. ג. װאודבאין, אין שול אגריקולטור הירש
 און וױסענשאםםען שםודירם ער האם קאלעחש אין

אײ* געװען איז ער אינזשינער• ציװילער אלס געענדיגם
 גראדואיר־צע־ דער בײ םםודענםעז. בעסםע די םמ נער

 א נאד און אים, םען האט 1899 יאר פיז רעמאניע
א א א-  זואלע־ די האלםען צז ליגעןקגעפאוי ,טודענפט ו

 די אויםםײלען בײם געזעגענונם״רעדעס די דיקטאריע,
 אמערײ די אין םםודענםען. גזגענדיגםע די דיפלאמעם

 א פאר םאררעכענט עס װערט אוױװעחיםעםען קאנער
אויסצייכענונג. גרויםער
 האם אוניװערזיםעט דעם געעגדיגט האם ער װען

אויס־ (אן געאמעםער א פון שםעלע א געקראגעז ער
M m (דעם ראוד״. םענםראל ״חשוירזי דער בײ מעסםער 
 שםא־ א געקראגעז ער האט ,1900 דעצעמבער, םען20«

ע ש םי ^  אי־ טאפאגראפ״שער דער אין רעגירונגס־שטעלע |
 םאר מאפעס געצייכענם האט ער ברוקלין. איז םײלונג ^

 אין געשניםען דעטאלם האם םען וואס גאסען. ױיע
 פאר שײנער גאנץ א געװען איז געהאלם זיין ברוקליז•

 איז געבלימז יאר. א דאלאר 1200 — צײםען יענע
םױם> זײן םוץ םאג ביזן שםעלע דאזיגער דער אויף ער

ױ נאכדעם יאר דרײ ד- ד. .1902 יוני, טען2 דעם  ער ו
 איז געשםארבען אוגיװעחיטעט. דעם גמגדיגם האם

 צאל היפשע א מי יאר> דרײסיג פון עלטער אין ײנג, ער
«ײט> ®מ פאפטלז אידישן

 װען לעבען, זײז םח יאר דרײ לעאםע די אבער
ױ לעבען *ו דערלויבעז זיד געקענם שוין האם ער  א ו

 *וליב פארוואלקענם, געװעז אים םאר זײנעז מענש,
 זיך האם ער וואס מאגען, אין געשװירען קראנקהײם,

 א אוליב אויך וױ הונגער־יארען, די אין אפגעשפארם
 יאר קנאפען א םארגעקומען איז װאם ארעםם, מאדנעם

םױם. זײז םאר
געאדבעם, האט ראזענבלום װאו דעפארםםענם, דער

ן האם חשעפער־ דער אין שםאק אכםען אױםן געםונעז זי
סםרים, םולםאן לעבען סקװער, קארט אויף געבײדע סאז
 געארבעם דארםען האבען אים מים אוזאמען ברוקלין. אין
אײ־ גױױל־אינזשיגערען. מאפע־אייכענער, עםלעכע נאד
 א קלעטשקא, טשעבא־סלאוואק א געווען איז זײ םון נעד

אײגענם״ איז קלעםשקא שיכור. א אבער מענש פעאיגער
 ראזענבלוט׳ם אין *רות אלע םח םיבדי די געװעז לעד

 יאריגער 60 דער געװען איז אוױיטער דער ארעםט.
 אין געארבעם האט שרעדער שרעדער. עדגאר דייםש.

 דײטשלאנד אץ האם ער יאר. 15 אדום דעפאםמענם דעם
 דער אין געדינם און בילדונג מיליםערישע א געקראגען
װאטיקאן׳ איז געדינם ער האם בשעתו ארמיי. דײםשער

גע• איז םער7 דער פױס װעז פויפםט־ארםײ, דער אין
 געדינם אײד האט ער קריםם^־םראז. אױםן זעםען

 איםאליע־ דער איז אץ םראנאויזש־םדײםישער דער איז
 א געװעז ער איז אמעריקע אין דא מלחםד- נישער

 רא־ םון דריטער דער בירגער־קריג אין לײםענאנם
 חשיימס געווען איז חברים־אינזשינערען זענבלום׳ם

 געדחקט זיך האבען לידער רוסישע ורעמענם דזשײקאבם,
ױעםם־ ״רוםקא־אמעריקאנםקי אץ יארען עד90 די אין

 לידער. רוםישע געז־רוקס האם באבאד װאו דארםען ניק״.
 אין געבוירען איז יאקאבס) (יעקב חשײקאבם חשײמס

סםרא־ װילנער די םח קרוב א םאםע, זײן װאו אמעריקע,

 אנטײלגענומען און ארסײ דער אין געדינם תאט שונס,
 גענומעז ער האם גירגער־קריג נאכן בירגער־קריג אין

ײ און אמעריקע׳ אין געבוירענע קינדער, זײנע  אװעק־ ז
 דעדשױגעז זיד האבען קיגדער די אײראפע• קײן געםיו־ט

 אמע־ קײן עמיגרירט זיי האבעז שפעטער רוסלאנד. אין
 ײשײקאבם אינטעליגענםען. רוםישע געבליבען איז ריקע

 בײ־ םחמת חברים נאענםע געװען זיעעז דאזעגבלום את
 אינטערעסעז ליטערארישע אוץ חלומות פאעטישע דעגס

 און דעמיאונג בילדונג, ^אפעאישער דער מהםת און
עםיגראנטישקייט,

 אין אכם נאד מינום אען ,1901 יולי, טעז15 דעם
 אין בריװ געבראכם ברױוענטרעגער דער האט פרי, דער
 סעק־ און בריװ די אוױשען געבייחג• חשעםערםאן דער
 גאדלען, םון װי קעסםעלע, א געםונען אויד זיך האט לעך

 עלעווייטאר־בחוד דער קלעטשקא. דזשאן צו אדעםירם
 אויס־ עלעוױיטאר מיםן אראפ און ארויף פארענדיג האט

 פעקעל קלעטשקא׳ס פעקלעך. די און בריװ די געטיילט
 קלעםשקא ביז קעשענע אין זיך ביי געהאלםעז ער האט
 איז ארום שעה א אין ארבעט. דער צו געקומען איז

 אים גיט עלעוױיטאר־בחור דער געקומען. קלעטשקא
 אכטען אויפן ארויף אים םירט און קעסםעלע דאם איבער
 װען געםונען. זיד האט אפיס קלעטשקא׳ס װאו שםאק,

 געטאן וױח א ער האט אסים אין אריין איז קלעםשקא
 איז דאס :געטאן זאג א און םעקעל דאס ראזענבלומ׳ען
 אויף זיך האט קלעםשקא שםיצעל. חשײקאבם׳עס

 מען האט צוריק ציים א מיט װארים געריכט. דעם
 האט דזשײקאבס און שפיצעל. א אפגעטאן חשייקאגם׳ען

 האט מעז געטאן. קלעטשקא האט דאט אז געמײנט,
 אים און אםים אין טעלעםאנירט דזשייקאבס׳ען דעמאלט

 קאראנערס אין אריבערגײן גלייך מוז ער אז אנגעזאגם,
 וױיל״ דערשראקען. זייער זיך האט חשײקאבס אםיס.

m .1בלוי אפים טאראגצרם ■אין מען רופט גאײאוםמ 
 טויט־ םארדעכטיגע אונטעחוכען דארף מעז װעז דעמאלם
 מען האם צולױפען אהיז געקומען איז ער װען פאלען.

 זאגען. צו װאס םון ניט וױיסעז זיי אז געענטםערט, אים
 קלעטשקא חשאן האט דאם אז געכאפט, זיד ער האט
 א צוריק געקומען איז ער שפיצעל. א אפגעטאז אים

 אוים־ נים האבען קאלעגען די ברוגז׳ער, א םארשעמםער,
אים. םון חוזק׳ען צו געהערט

 װאס פעקעלע, דאם אז זיכער, געװען איז קלעםשקא
 מיט םאן צו האם דערהאלםען, מאנםאג יענעם האם ער

 דאס דערזען האט שרעדער וועז גקמה. דזישייקאבם׳עס
 קלעטשקא׳ם םון ארויםגעכאפט עס ער האט פעקעלע,

 מע־ שארף א מיט עפענען עס שנעלער וואס כדי האנט
 װען אנגעגרײט. געהאלטעז שוין האט ער וואס סערעל,

 סון םייל אויבערשטעז דעם עםענען געקענט ניט האט ער
 דרײעז גענומעז ער האם מעסערעל, מיםן קעםםעלע

 פע־ דאם זיך האם דעמאלט און םייל. אונםערשטען דעם
 םען װען באמבע. א םון קראך מיטן אױםגעריםען קעל
 געלעגען שרעדער איז צימעד, איז אנגעלאפען זיד איז

 האנט לינקע שטיקעל א םארבלוטיגטער. א דיל אויםן
 ניט שנעל אזוי וואלט אמבולאנם דער ווען אפגעריסען.
 בלוט. מיט אפגעגאגגען זיכער שרעדער וואלט אנגעקומען.
 איז ער אבער דיל, אויםן געלעגען אויד איז קלעטשקא

 צע־ שטיקלעד די םון שניטען עםלעכע &ים אםגעקומען
 קענעדי פאליציי־קאסיםאז דער םעגםםער. שםעםערםע

 סטריט אדאםם פון דעטעקטיװם דרײ םיט אנגעקומעז איז
 אים כדי קלעקטשקא׳ן, אהין אװעקגענומען און אםטײלונג

 קלעטשקא האט פאליציי־אמט אין אויםצוםרעגען. דארםעז
 איינם, זאכן• עטלעכע קענעדי קאפיםאן דעם דערצײלט

 שװעסםער, וױיב׳ס דער מים טאן צו געהאט האט ער אז
 געגעבען. ניט דאם איר און געלט צוגעזאגם איר האט
 איבער־ אן געהאם צוריק לאנג ניט האט ער אז — צוױי
 מים נים רעדם ראזענבלום און ראזענבלומ׳עו, מיט דײד
 בארג־בוי די געעגדיגט האם אליין ער אז — דריי אים.

 ראזענבלום אז און קאלעדזש, קאלאמביע אין שול (םינען)
 איז ראזענבלום אז — פיר כעמיקער. געענדיגטער א איז
 נױ־חשוירזי, אין טאקע געווען טעג עטלעכע לעצםע די
אנגעקומען. איז פעקעל דאם וואנען םון

 צו האט שיכור, א איז קלעטשקא אז מעשױת, די
 האט וױיב אייגען זײן אז און םרויען, אנדערע םיט םאן

 גיט האם אלץ דאס — אים, פון צחת אויסגעריםעגע
 פאליציי־קא־ דעם אויף אײנדרוק שטארקען קיין געמאנט

 מײנונג א געהאט באמת האט קענעדי קענעדי. פיטאן
 ציים. יענער אין אמעריקאנער סך א װי ״רוםעױ װעגען

 ניהיליסט, א זיין מח רוס א אז געוואוםט, האט קענעדי
 געקומען ער איז באמכעס. ווארםט ניהיליםט א אז און
 ״ניהי־ דער ראזענבלום. אז אויסםיר, ״איינפאכען״ צום

 געהאם ער האט דערצו אויפרייס. איז שולדיג איז ליםם״,
 כעמי־ א איז ראזענבלום באוױתען: אומבאשטרייבארע

נױ־דזשויחי, אין זונםאג און שבת געװעז איז ער ;קער

גערעבטיג?דט ►(-------------------------
 גיפ איז *ד באממן די געשיקם ם׳האט װאנען סון

מד׳ פון קלעםשקא׳ן; םים שוח־בשוח געװעז מ» צי
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א נאך צוגעקומעז איז דא אח אױםרײם. סאוץ מינום
- aa luakBMifeiit■* immi aNte --------—  זוכומ ) דרדכגעעידס האס מעץ באוױיז. נייער שפאגעל--------------

 געװאױגם חאם ראזעגבלום װאו צימער, מעבלירםעז איז
 דאדסען מען חאט סטריט״ וױלאבי 35 אויף ברױןלין׳ אין

 עסיקצש אויפן באראליפלאל. םלעשעל לײדיק א געפוגען
 איז שטאף דעם פון פראצענט 5 אז געשטאנען, איז

 אבסא׳ דעמאלם איז קענעדי׳ז אצעםא־בארא־גליצעריד.
 כעמיקעד, א זײענדיג ראזענבלום, אז געווארעז, קלאר לוט
 דאס גיםרא־גליצעריז. ארױסגעקראגען דאנען םון האט
 דאס אז געשםאנעז, איז עטיקעט זעלביגעז אױםז װאס
 א שװענקעז פאר גוט באזונדערס אנטיסעפםיק, אן איז

 אום־ נים קענעדי זיד חאם דעם אױף — האלז, קראנקעז
 קענעז־י׳ס חאט מען — וואונדער קײן ניט און געקוקט•

 אז מעשח־גורא א מיט גענערם פאנטאזיע צעשראקענע
 פידןד א נאר ניחיליסט, א נאר ניט איז ראזענבלוט

 גיד ■עםערסאז׳ אין ארדען רוסישען געהיימעז א םיז
 קענעדי האט אינפארמאציע אנאנימע די אט דשזויחי.

 תיקי אחץ האט זיר װארים ערנסט, זײער אויםגענומעז
דעםעקםיװס. צװײ אװעקגעשיקם

 גןך חאט רײנחאלד, ,מרס. באלעבאסטע שרעדער׳ס
 אי בײדען, געקענט גוט האט זי טעאריע. אנדער אן חאט

 געוױסע א האט קלעםשקא קלעטשקא׳ן. אי שרעדער׳ן,
 דאס אז גע׳טענח׳ט, האט זי געוואוינם. איר ביי אויד צייט
 אפצוטאן ליב האט ער הייל שפיצעל, א קלעםשקאם איז

 קלעםש־ גע׳םענח׳ם, זי האם דעם, חח א אמ שפיצלעד•
 אים םמ וױל ער און געלט שרעדער׳ן שולדיג איז קע

װערעז• פםור
 ראזזמ־ פארגליכעז מען האט באםעל קענעדי׳ס אויף

 .צקצלפ אויפן דיפסשסהאנ דעד מים האנםשריפס בלומ׳ס
 װאו שפיטאל, איז שרעדער׳ז צו אוועק אויך איז קעגעדי

 ניון האנט שטיק א אראפגענומען שרעדער׳ן האט הען
 ישחר באוױיזעז געקענם האט קענעדי וואם אלץ, געלענק.

 קלעםש* «ח םיף גײם אותױת פיר ״טשקא״, איז דער׳ן,
 ״בילדינג״ װארם םון סוף דעם ״ינג״, און נאמען, קא׳ם

 ראזענכלומ׳ס איז דאם אז צוגעגעבען, ניט האט שרעדער
 חאנט• די אז באשםאנעז, אבער איז ער האנטשריםט.

 דאס איז קענעדי׳ז םאר קאנטיג. דיער אים איז שריסט
 איז דאס אז שלוס, צום געקומען איז ער גענוג. געווען

 ראזענ* ניט איז דאס אויב און האנטשריפט. ראזענבלומ׳ס
 האט ראזעגבלום אז באוױיז, א איז האנטשריםם, בלומ׳ם

 האט ארבעגס שםיקעל אזא תרכםירען געקענט נים אלײן
 איז האנטשריםט װעמעס געהילף, א געטאן זיכער עם

 געװעז דאך איז באקאנםער אזא אץ באקאנט. שרעדער׳ז
 ײ1י צװײטעד דער געװען אמ דאס האנט. דער אונטער

 אין זזבר ראזענבלוה׳ם חשייקאבס׳ חשײמס היליםט״
j_______________________אאטײלוסג♦ זעלגמער דעד

 דעם םרײטיג, איז ארעםט אונטער נאכט א נאך
 דער װאס אדװאקאם, ראזענבלום׳ם געקומען יולי, םען19

 באפדײען זאל מען געםאדערם און באשםימט׳ האט שםאם
 (בײל) ערבות־געלט באשםימען און ארעםטירטען דעם
 ביז עקזאמינירען. תיכף אים זאל מען אדער אים, םאר

 שטארקער א פארגעקומען פראגע דער ארום איז זונטיג
 אױם־ די אז גע׳טענה׳ם, האט דולי ריכםער דער קאמף.

 דעריבער דאגערשטאג, און דינסםאג זיינעז פארשונגם־טעג
 קומענדיגעז ביז םארשפארט זיץ ארעםטירםער דער מח

 וחמ םאג, םריםםער דער איז דאס יױיל דאנערשטאג,
 בעט אדװאקאט ראזענבלומ׳ס עקזאמינירען. אים קעז מעז
 םרײ און ערבות־םומע די באשטימען צו ריכטער דעם

 גענױגט שוין איז ריכטער דער ארעסטירםען. דעם לאזען
 דעדקלערם, און קענעדי אריין זיד מישט צוםאז, דאס

 דעם לאזען םריי געגעז איז קלארק פראקוראר דער אז
 האבעאם א נאך זיד װענדעט אדוואקאט דער ארעסטירםען.

 גרובם אויםן הוקער, ריכטער םוםרים־קאורט צום קארםום
ױ מעד ניםא איז באשולדיגונג דער אין וואס  חשד׳ א ו

 דער׳הרג׳עממ צו געװען איז כװנה ארעםטאנם׳ם דעם אז
 האבעאם דעם געקראגען האט אדוואקאט דער קלעםשקא׳ן.

 באפרײט ראזענבלומ׳ען מען האם זונםאג און קארפוס
פראצעם. םון טאג ביזן

 האט ,1901 ױלי, םען30 דעם פראצעם, אויפן
 האנטשריםט די אז לייקענען- צו אנגעהויבען קלעטשקא

 איז מען אז און ראזענבלומ׳ס. געווען איז פעקעל אויםן
 אונםערגעשריבעז האט ער םארוואם צוגעשטאנען אים צו
 אויםן האנטשריםט די אז געשווארען, און אםידיױויט, אן

 געענםםערם. ער האם ראזענבלומ׳ס, געווען יא איז פעקעל
 אויםרעגוג^ םון דרוק אונטעח געשװארעז האם ער אז
 אנדערז מים צוזאמעז קלאר, געווארעז איז דאם נאר װי

געריכמ דאם האט אנקלאגע, דער מצד לעפישקייטען
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ראמנבלוס׳ןמ נאירײט איז •דאצזמ דןם אגעשטעלט
קלאמ׳ חד־ פיז

laMitLawM א•• m Im m MIM MMN him■ mm.m rrv n ניט ראזענכדוס שײן האט   mu סך קיין  
w ידדאו מיחנז תמלס שױן אח ד nm* די  ?
P in  — איז  מר׳י תונ  jrm פת א»רוןי אז — מאגזמ אמ 

am aa aaaa MMMaMaM aaiaaaaaa ----------------- . ארום׳ יאר א אין שמערצען, גרױסצ םאראורזאכס אים
מי, מז2 מס מז. יטנצלראזצ איז ,1902 י מר ש מ

p p גאד תלאזיז גיט ראזזןנבלום תאט לידאד גוך 
 אנןרכיסטישצ איז מדדוקט מערסטאגס זיד חאט ער זיץ־,

ױ אױסגאמז,  גרױסזױ־ א טיש פאל דצד גזױחה איז דאס ו
n פח יאצטצז סאציאלע צאל u r■ דאמגבאס׳מ, צײט 

 געצױגעז חאט צײט׳ יענץר פון דיכטןר אנדערע סך א וױ
r אגארביסטעז, די ןו a ױט־אנאד־■ צוױשעז אז וױיסעז׳ 

 טיגס.ודערמ זײאד וײנטשאװסקי מאדיס אים חאט כיסטעז
 מ־ זיד חאט ,אמת״ כאסםאנער וױנםשעװסקי׳ס זאי

 דעממ־ טעז6 (דעס ליד״ אומצטיקעס ״אז ליד זײן דרוקפ
ר ).1895 בער,  ״צוקמפט״ איז כאוױזעז וױדאר זיד חאט ז

 .1902 םעברואד, רעדאקציע, וױנטשעװסקי׳ס אתסער
 אימרמצונג אז זײנס דערשינעז איז נוהער יענעם אין
״ 1792—1649, ליד חײגע׳ס פון ? ?  אגגלאגדןר («די ?

■״)קעניג זײעד ליט באגאנגען דם פײן זיד תאגען .. 
 דאזזןנבלום׳ס חןרשינעז איז נומזןר זעלביגעז דעם אין

 מאר־ — דראטעז״ אז .טעלעגראזי :פאפולאריזאציע א
ױ .raw פראםעסאר פח ערקלערס ערפינמגג קאניס  ו

 פאפולא־ דער פח באזונדערס אנשםױסעז, זיד קעז סזמ
ױ ריזאציע׳  געקראלאג־נאםיץ וױגטשעװסקי׳ס פת אײד ו

 דעם ®מ אונםערגעשדיבעז (ניט 1902 יולי־נומער אין
 זיד האט ראזענבלום אז וױנטשעװסקי׳ן), רעדאקטאר

 און פליגלעז׳ זײבע פאנאנדערצונעמען געקלינען ערשט
יארעז די דודך «דפעלט ז«ט ^ חנריאטמ

.  aaNiM  ̂ aaaaaaaaHa ̂  ufn ער כשעת אוז,שפעטזגד, שםודירס# האס ער בשעת
 אמר אײחװ־ תכלית. שטיקעל א צו צוגעשלאגעז זיד

 דער זײ תאט אװעקגעטראגעז, אים האנעז םליגלען דיגע
פארשניטען. םױם

 גע־ זיכער ראזענבלום װאלט טױט דער ניט װען
 פאעטעז• אידישע באדײםענדיגסםע די פמ אײנער װארעז

 מא־ טעמע, אין רײד עכט, קערענדיג, געװעז איז ער
 ערשם דין איז שיױ פארם. אלגענדינער אח ריטם םיװען,

 דער אין ,1892 מערץ, טעז25 (דעם ליד געדרוקט
 יענער פאר פארלײגט ליגעז שטימע״) ארבעטעד ״םרײער

 שא־ װאס גראמען, םון הארמאניעם אינטערעסאנטע צײט
 עס איז וױכטיג ליד. פח טעמי אייגעגארםיגעז אן םען

 דעם אין ניט. כמעט עס באמעדקט מעז וואם דערםיט,
 יעדער ®מ אםעם לאנגער א שױן זיד םילט ליד זעלביגען

קרעפםיגקײט: א און שורד״

ציל צום
 ײעג׳ א געזוכס און וױיםןן לאנגא גזןבלאנזשזט האב זיד

 ברעג. k עק, &ן ןןן פעלדער, װעלדעד, װיסטע סילע דורך
 שםיל: עלעגד, אײנזאם, ימענס דער אץ געגאנגען נין איד

r געװען איז גן־עדן א *ו אהין אהין, a •יל» 
 אידעאל דער װאו גךעדן, א *ו אהץ אהין,

איבעראל. הערןוער אלע װארהײם םרײהײס, סיס כאהערשס

 גריבער סינססערע סילע נעטראפען מאל אײן ױס
 װעג; מײן אויף איך ד,אב םעלזען מעכטיגע אין
 *ריבער גריבער די סעלזען, די איך בין דאר
 נרעג. א אן שיעור, א ןןן פרות און קװאלען ר־ס
 דערװאכען, אטסמאל םלעגם פאלען מײן םון זאלד דער

 — ;לאכען מיר םון אייד םלעגעו םױגל ױ בוימער, ,ד
 געגאנגען; װײטער גין םארצװײפעלס, ניט האב א־ו

 פארלאגגען, סחנה א געפלויגען איז טאיאויס
םארגאנגען. זײנען װאס יארען, די _ דדנסען סין

 ארום׳ מיר אום איז געװארען אלץ פינםטערער און
 אומעםום 1 אויסגאנג קײן װעג, דער שרעקלעכער אלץ
 ;גענעבען מיר האםנונג האס שסראל אײנציג קײן נאכם. װאר
 סום, מײן ביסלעכװײז רויבען פליען, יארען אין
 גליט• מײן «יר אין ס׳קילט שװאכער, װײטער װאס װער אץ־

 שסרעבען! מײן שױן איז אומזיסם אהין, װעג קײן ״דטא
 ״ !לעבען אין אמאל מיר םאר גליק קײן ניםא ציל, קײן נ־טא

װילד. געשריען איך האב
 צײם ױ גענרזןכס האם דןןך

 ;װעג אנדער אן אױף גאר ארוים, דןןרס םון ■ײים ריך
 וױים, ניט שױן איז ציל מײן דארט, אן פיל א*ך זע, איר
 גרעג. א אן םרײדע םון הארץ מײן מיר אין קלאפס עס

 קלמגם, זי אגגענעם וױ שסים, א דארם םון הער א־ו
 דנגס, ד װי איר הער ליבע, ,װארהײט, פרײזזײס םין
 דארם׳ געגעמ־ יענעם םון זון א ליכס, א שײנס עס
 :קומזו זײםען אלע םון קראנק און מיד װאנדערער םיל
י י ארם, יענעם צו אהין רו זוכען גײען י

*n r  T מ - לייי י ת מ ײ ײ ד י מ ײ ̂ןני ------------------ליט
1 נריז«ר פןרייציטס,

x fm פ פי, י יו
מי זיד, שפארקפ דד> ייײגס ! ײי

. an amיאי״ןז זז — — ▼®ע 
ז מי־ס׳מ, ojn יי

V משײייש ימיפ יי ?,*ל! , , .
 זןקס לצוטא (די ל*ד פון סםראפע לעצסע די תגם

 דץטא־ קליגגס איז צוגצטראגט אימדיג, דא איז שורות)
טמז׳ בדייסן ױך איז ליד גאנצע דאס אגצר חאט ריש׳  די
 װאגיגןן א מיט אפשטצלצז, אױטמישן מלמגןנן מים

 איז אײך זאן איס גיי מז מז םעלות זזןלבע ךי גאנג.
 מר״ אמ 1לט איממס, סך א זיך איף טראגט װאס ליד, א

סך׳ שװאמד »א זדז ליד דאס גןשריי. צײײפןלטען  מ
;ל״יאל דיכטןד העכרעאיישעז דעם גאך

 שאיפןי, ן וזלף ן ייידצן זאלסס !פזװצי ״ריין
 ;חאמןד און שװןרד » און שפיו, » איז ניקס »

 סיגקצן, איך זאל כלוס אץ קריצןן, אין■ זאל גאל גזיס
פןדןי, »יין באמז זיו זאל גאל אין אין כלוס אין

 תאיט, שטאל און אייזןן רױ װןדןן זאלסס דד ;ד׳אנט <ןײן
 ;ײאתל שטײמינןי ן קאגןנן, נאגימר, א

 מ»ד, א ײציצז זאל קילאק׳ נזײז סיאסקצן זאל
ןרד. און וןיפל טלאטצרץן ציטןיצן, יאל

.צץשרזסןרןז םרןפקןן, זאל , ױ נמ וויו גװאלו, אין — .  ז י
מי איז ניז איד אוז זצלמ, ,י איז ייעלס די  ;צי

מ ביסס פץדץר, סײן וזןרס םארדארכ  םןךןר, א וױ גיי
!מנ«ר קיץ י*יי פל׳יש, ניסס n האנס, מײן װזןר טאיפליכס

 גלײבדלטיג, צוזןן אץ דצןן דא אין ז$ל צי
י מ *גחד־זן דץם יצנש אײז י ײ ן י  ? תיטאיחוס יו
 שןפסזן וױ מצגשץץ, סויזןנטער הינחןרטןר יױ

̂טמ תשןחװ׳ ײיױשן זאלעז אײנצם? פון שלאכס

 ? דןרפארדןט אץ בארױבם פןרשקלאפם, זץרען זצלזןן
 פלאמו! איז נדיזי גװאלד, — צײזן? דאס ניזן קזו צי

י ביצנם ?ס און זידט און קןכס נלוס רײן י מז. די י  נזיי
 שםירזפס. און נרױזם נרוסס סײן איז •ײנס־איראגאז א

ױיזז. »ייף ײד שפןלס ד און קראכס איז פלאצס הארץ טײן ײ

 ויןסער, װי זײ דס איך סדערען, הײסע ניס איו
 אײס, האר די נױר ױיס און ד׳איצןן, איז סיי קלא■ זיר
 ? אײנןר מן איד חזלף װאם נאר — ײייז ײד איו שיײ איד
. םיל! *זוי רײנער אין . !חלף g נױי גיס », .
 קײסזןן אץ װןרען טײזענטער ל־נדערטער ־די

 יןבר, ביז וױגזל פון טאשיגען צו םזורשדידס
t קינדער ױנױנקן און פרױען שװעכלעכע

 קאנאניז׳ שװזרדזו, ױס מעסער, א פיר גיס שנעל
 קיסןן װי ? זיך סוס ידאס , . , פארניכטען שטןדען, ל’T׳:

 — האבןןף זײ יױלען װאס ? קעלנער רייםע א־,ער
. קײסען אין טיך שמידם דען — . ...I םארבדעמי א בץ איד .
 ? פארברעכער א איד ד.א, םארברעכער? א איך בץ
 !ײצי םארדאמס און פארםלוכס . . . [ רויבער מים םול װעלס, א,

 שלאנגזז, און פיאװקעס גיפטיגע אלע, זײ אץ
? פארביזכער א איך און V ערלעך זײנען זײ אין

 לאנגער א זיד םילם לידער לירישע זײנע אין אויד
אימע איז אט ריסם. קרעםטיגער זיכערער און אטעם

ײ: םץ ז
 ברײס, און װײט אױסגעצויגען ליגס טײף ״דער

 אײנגעדרײס סטענגע גלאסע א ׳ױ »ץ
 :םאל טיםען אין עס שלאפט

 װינם, קלענססער יךין ניס אםעמס און בלאזס עס
 אינד, שוזאכסםע קלענםםל קײן ניס זיך קנײםשס עס

 קינד, קלײן א וױ אררשולדיג װאסער, דאס
קרישסאל. וױ אױט קלאר זעס

 סײו, שטילער דער שנעל אויף יואכם ■לוצלונג נאר
 גלײו און זיך, עפעס בולבעם םלושקעס, עס

 שלונז־: אין מענש א פארזינקס
^ע קלײנע א נ»ר רירמעלס עט  שסילערהײס. כ

 ײנגערהײס װאס װעלס די דען קימערם װאס
 סויס נאסען קאלםען א מעגש א געפ־נם

? גרוגר שסילען םיםען אץ
 ברײם, אץ יױיט אױסגעצױגען ליגט סײך דער
 אײנגזדרײם ליגס שלאנג גלאסע א װ• און
 . . . מיעג זײן רײבען צו

קלאר, און אומשולדיג אויס זעס •דאסער דאס
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a n ס אל ק מי מ u אי p  w r פ — זאץ א פח ת  ב
n פוף גיי# r׳ — V i  9 •pH Bf w n ip p  p 
שור̂ז

 *ןרכרעפעי־ דער

iflnaB״a w  •na
 מדלי, !אתיצו גלפמז,

 m״p *ץ *ל•1מש א*§ ®צז פ*יפ
מליג•, זיפ

מזז w מ v <אײןניוז, ןן  נ
ןי מד ייצי• צי איז . לא•9 מי . . 

*ז tfw זי n , » , •מאיאכמו ז
מאס. י*ט ודפ

ו י ׳ שזז י  לזמז r> ייזי !יזי
 נליוי׳ h איו ישיזאן א*ז ט״וי

w< ויפ *ש1 איי יאס לציש, y< 
,ו «זיוד ד*ן גיז

מן י״ז וייי^ יי לןזל ךוי  ו
o פיז r חױ־ ניז יײזיזל r r, 

 ווףימן לי nma שײאיזן
וױט. יט1 פיל

n וי*מ, ״שיימ, n s •לייס״ 
 שלימי שלילצי> װאדזןן גאר זאל
דיס. די זריך

n ן איאל גייאייס  w מז׳ ו
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 פאיתסזו ןלץ ממלס tb ייאלס
ייצלפ, דןי אייף

לזו ײ«ז דיןדג, וןן לןכס  תמי
 וײפ, מי די־יקס יאנן, ס־דגס
 ץרלזד *ין ניאיי יאז יײז *י םייא־יפ

. I נײיס אגז . .

מז צי ײייט ויזלמז כ׳איי  , . , זי
 פאל? דיזןז איי תאסס ײאס־זשן

 פלימן אין גאי איר רארפס ־אמז
״ז , , , שיקזאל ז
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aaftMato MaaftaaaaMaaA aa aiaiukMi■ ■miiuk aau —.La imhi■אעט• סאציאלער א דורכאױס געװעז איז ראזענבלום■

 חא• ניט זאל װאס ליד, איק קײז פאראז ניט איז אים כײ
 מעג ליד דאס זיד• איז עלעמענט סאציאלעז r? בעז
 נא־ אפילו ליריש־אינדײױדואליסםיש, אפילו זײן ייד

 עסטעטישע די צו גקױ צו זיד קוקם מען װען גיאנאל.
 פמ דעאליזם דער אז מען, זעם לידער, זײנע םון װעדטעז

 טאג־ באשרײבען פץ רעאליזם דער ניט איז לידעד זײנע
 פמ געשטאלטען טאג־טעגלעכע געשעענישען׳ טעגלעכע

 מרזז־שחורח־ זײן איז וױרקלעכקײט. םאג־טעגלעכער
 גע־׳׳ די ײערט זינגען...״ ניט אײד קעז ״איד ליי דיג

 ױרד חעמדער נײט װאס מוטער״אלםגח, דעד פיז שםאלט
 וױרקלעכע א וױ מער עטעס איך פאתואנדעלס נאנט, דעי

 א זיד שאפט עס לעכען• וױרקלעכעז פון געשטאלט
 אימח שטומעד םיז גרױל־וױרקלזןכקײט, שםילעד פח בילד

נאכט. פון שטילקײט דער איז
 גע־ רעאליםטישע די איגטעדעסירס טאקע חאם אים
 וואם װירקלענקײט, אומגליקלעבע מיאוסע די שםאלם,

 דער אבעד אז, קמדוױיז פץ זיד ארום געזעז האט ער
 אנגע״ גערוען איז אים איז װעקער דעד פדאטעסטירער,

 שמערץ״. ״סאציאלען טראגישען פח געפיל היםן שטעקט
 חאט וואס שטימונג, שחורח מרח יענע געװען איז דאס
 דעם דערפילט קלאר רחוגדערטr נײגצענטעז מיםען אין

 דעד און אידעאלעז מענשלעכע צװישען אנםאגאניזם
 מענש־ און םיראנײ סאציאלער צוױשען םביבח, ארומיגער

םרייחײט. אח םארשקלאםונג צװישעז געוױסעז, לעכען
םעס״לײכםקייט, םעכנישער דער אויף געקוקט גים

 וואם דיפטונג, ראזענבלומ׳ס פון רייפקײם דער אויף
 אי־ ,די אינחאלט דער אלץ פון מער אים אינטערעסירט

 דעם שײך ױאס ליד. אין אויס דריקם ער װאס דישן,
 סא־ אױסשליסלעד געײען ער איז אידײע, דער אינהאלט,

 דורכגעדרונגעז איז ליד איםלעד זײן פאעם. ציאלער
זעלנםטםארשטענד״ פראלעםארישקיים. םון מאםיװ מיטן
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כית־עדלש אריפז
 רא«מל ס־נסטזי שװאימו k »ין
/0*81 די אן זיך ציס
 נית־זילס א־יסן די איד איז

סארסראנס. שס*ל, עלענט,
 פיײהײםס־קעדסןי פילן םיז כ׳טראכט

סױס, ליגען ־יעלכע
 זײמז ײסלכן קנרים, די כ׳נײל

םארשפרײס. ארוס וײים
פארט־רעלט, ייעי און זײל אץ כ׳אײל
נןכאדןל: די כ׳פײל
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 איד קוש זדך, האלז פארפװײפזןלס שטיל׳
שסײז׳ קאלסזז יןדען

 בלאגדזשע א״ו, די עלענז, אײנזאם׳
וױין. און וױץ איך און
נרינגןר לײכסןר, מיר װערס $• דאך
ארים׳ V איו ײזז
װזן פין יײ  קבר־בערגעל יז

בלום. א אי־וים גליס

 גאנגעז אין איז עס חגם מלד״. א אונז ״גיב ליד דאס
 חיגטערגרמם אױשן געשילדערם עס איז ליד, םאאיאל א

 בעטען אידעז וױ מאטיװ דעם מאטײו׳ ביבלישעז א םיז
׳ מלך. א הנביא שמואל בײ

מלר״ » אונז ״גיב
ו/,ו א שײאל{

יןןרען, •גוםע שםילע, םילע
פוםרימז, זאס, נליקלעך, 4ײאי
 אײגענהערשער סרןמדע, םון םרײ

 אידען די מלעבס יאז האנעז
ײט,1 אלסזי אלסער, דער אין

פןלדןר, וױונ׳ס םרײז די אויף
י8קל ירדנ׳ס מם בײ י װאסןד. י
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נעזינדען, איץ אין ייי ל«8
מאסען, אײז נײ שײעססזר כײמי,

 פרײהײס סרײהײס, לימ, מים סול
*וזארען. תװאוינם זײ ייאמן

שםואל, קליתי אלםזר, חןר און
משפחד״ דער סון זײת 8 ייי

ן«ות, גוסן געמן זײ סלעגס
— ברבה זײן םרײ שןגקןן די סלעגם
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חשכון וראסטער א

 101טארשסא ניס ױגץנט א*ן כ׳חאב
 יממן זןיל אײנס יראססןר א לי

 שסריכזל א פץ פלוזלמג ײןיזן
סיליאמן. סײזענסער זסנדליג,
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 געלײ עזיע8■ אידישע די ם8ד> רלוסס8ם גרויסעז 8
 שײד ס8וו םויט. שריצייטיגען זענבלומ׳ס8ר דורד טען

 ארג&־ דער סאר חוש םעכניק, לידער8ס דאד שליסיגער׳
 און פארב־מאטיװ םרויעריגער זיין פארם׳ פ־ן נישקײם

 כמו ליריש־מרח־שחורח׳דיגע שטימטע.8אומג זינדערע8כ
 ל*8פ 8 פרםים סך 8 איז געריעז ער איז — סירע8ס

 מא־ דער סון זונדערם8ב דערנעד,8מ דער סון לויסער
 רלייגם8פ געײען זײנען אים אין יאעזיע. דערניסטישער

 עםלעמ בלױז בעז8ה לײדער׳ ס,8װ קערנער׳ ױיכטיגע
אגטפלעקען. או זיד יײזעז8ב
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*new י זימ«ז סים8כ ײ ר8י8 מ ג מי ױ איז מגשליד ו  

תי זײגלז ז8י  i r r  re  nrp**p>*oy8 * ד חמשימלןנדימ.  
re דעד־ מביסלן די אױף גדזןדגזסױױיגס8רג8ש נדייט   

ץ דדמרמג88 אױטקלןןרונג׳ יאמג, ןלסער פון ײט8 י !
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- AMA AABÂ AAMMM AAMAA MMM ■■MMM AAM MMAAiMMA■ aaaa aaaa un* סכוס איז (לל8אינםסרגעש re דעדגרײכונגעז׳ גוטע 
re איז  i» o in x מ גזוזדגסעז׳ מ  ־8ײ איז דער8 געבױ ו

 לע8 יui8*X83 8 אוז ליסי8פ געזעלשאסםלעכער גרעסיײ
 דער re פירער די אדן מיטגלידער די לעמז׳ re גלז8פד

־8גי געוױסעז דיעעם 8 סיט זיד מעמז מל8אינסערנזןש
MAA ^̂aB MMMA MMMAMMMMMM AAA AMMAM MMM MMaaaaa aaa■ aaaaaLaiעדזג י מיט טולירעז P3 ץ און דעדגרײכונגימ איןטיגע זי

- - - 1-- AAAAAAA AAAA ■AA ■AAAAA MMM AM M̂MMM AAAMMM ■AAAA■ A AAMM aaaaa■ יע.88ניז8רג8 זײער re ושטאנד8 גוטעז דעם גןים לץ8שט
 םיטגלידעד׳ אונזערע טײל 8 8י רשײנלעד8ײ זליגזמ

 גע־ ל8מ לע8 איז נעל8אינסעדנןש די ז8 חזנלעז, וועלכע
ױ מעכםיג און שטארק, אזוי װען jjx איז זי ו ’x עס 

 מיסגלידעד׳ 8ז״ וױיפעל8 יעדען אויסןר אױך׳ זייגעז
סיגע8אי די און גרױס איפםיגע די ז8 דענקלז׳ װזזלכע

—     ■aaLmaAAMM ■A■ ■AAA AAAAAÂMMAÂA AA AAAA AAAA MAAAAAA ■AA■ ■A ■  פריינדלע די re ט8רעזולט r 8*(׳’׳ ז8*”י י8י re גט8ס
 ix יע18דמיניסטר8 רעגירונג׳ס דער גטנד ססױאונגען נע

דערי־ עס װעט ײעגוגג.8רבעםעד'ב8 ניזידטער8רג8 דןד
AA AAAAAABMAAM AM MAaIaM AAAM ■AAA AM A A MMMM ■AAA MAAM ■MA ■  די דערמ*גען *x •לטץ אױסעז גיט rn איך, תאף מד׳

 די ל.8פ דער ניט m 08ל ז8 !ווייטזן, די n ןדשטע
 8 חימעל re לעז8רוגםערגעפ8 גיט איז נסל8אינםעו״נעש

ג8 יקע8שט 8 איז גדױסע  מיס נחויב8 איר — יע.88ניז8י
44 n r* ארעם קלײז׳ געוחזז איז אוריק rx איז זי ד•8שײ 

 מיט אושםאנד איאטיגען איר w קםעז8אויסגעײ גיט *בער
 נדע•8 איז עס װעלכער דער8 רעגירונג׳ דער re חסד דעם
 אינ־ דער פון מיםגלידער די קראסס. אויסערלעכער רער

 ־8ריםער״מ כער,8סקױרטמ כער׳8יקמ8קל די טערנעשטנעל׳
 זײנען 08ײ כער״׳8״» אגדערע לע8 איז דרעסמאבער דער,

 פרױעז־קלײדער re רבעטונג80אוי דער ין8 באשעסטיגט
 געאססערט- געקעמםם׳ נאכאנאנד יארעז !ענדליגער האבעז

 אײנגעשיארטער זייער אין םאדסאלגונגען אלעדליי געליטעז
*n םעטיגקײט גרײסער קרבנות אױף ix 18ױני זײער בויען. 
 אין רף8ד מען װען ל,8פ 8 װירקלעד היר, כט8י אח׳ ם8י
 וועגן כםעז8רסר8פ זיד וױיל 8 י8פ םרײדען איפםיגע ״די
ו פעז8ש או פדי ליידעז׳ אמאליגע די י  בא־ קלארען 8 ז

 און ארגאניזאציע דער פון קטער8ר8כ דעם װעגען גריף
טעטיגקייט, »ע8ג איר לעבט8ב ס8ײ גײסט׳ דעם

 ארבעטער די ניזירען8רג8 או רזוכעז8פ ערשטע די
 גע־ געמאכט זיינען איגדוסטריע קלײדער פרויען דער אין

 אינ־ גאנאע די אוריק. יאר זעכאיג איבער מיט װארעז
 די װיקעלעה אירע אין געירעז ז8ד ד8( איז דוססריע
 קליידער׳ דיערע גענײם לײן8 בעז8ח פרױען מערסטע

 װעל־ אין שעפער, קלײנע אין ארדער ix געמאכס די אדער
 בלויז׳ רבעטער8 עטלעכע שעםטיגט8ב געווען זײנען עס כע
 םון יארען כאיגער8 די איז לערנער. זײ re מערסטע די

 אין דא קליידעד־אינדוסטריע די ם8ח רחונדערט8י לעפםעז
 דער אימפעם. גרױס סיט קסעז8ײ נגעחויבעז8 נד8ל

 הא־ נםען8בריק8ס די ז8 שנעלער, 8ז8 געײעז איז ייאוקס
 זײע־ אין רבעט8 גאנפע די דםיגעז8אױספ געקענט ניט נעז
 םדרה 8 נגעהױבעז8 זיד תאם .אינסייד׳־שעיער. רע
 אין סוועט־שעיער רס,8קט8נטר8ק ״אוטםײד״־שעיער׳ סיז
 דער טענעמענם־חײזער. די re לעכער פינסםערע די

 גרי־ גרױס. זײער געװען איז גטען8אימיגד פון פושםראם
 ס8י פאר רבעטעזix 8 וױליג געװען זיינען הענט נע

 ר־8ס ix בי8 שטוגדען״ לענגםטע די עז1שװי און מיגדסםע
 הא־ מאגופעקטשורער די ברויס. שטיקעל דאס דינן
 םולער א אין אויסגענמם לאגע גינסטיגע זײ פאר די בעז

 פון פארמעגענס גרױסע אנגעזאמעלם האבען זײ מאס.
̂זע זייערע re בלוט איז שװײס דעם שקלאםען. שואל

 די געקומעז אױך אבער איז מכה דער מיט פוזאמען
הילםסלאזע דערשלאגענע, טויזענםער די אײישז רםואה.

.tgnppepr פון

 חא־ װעלכע מענשען, אײנמלנע געטמען זיד חאמז גרינע
 אריכעד־ פראטעסם אן געװאלט ניט איז גאקאנט ניט מז

 האבעז איעאעלנע דאזיגע די אט לײדען. זײורע סראגעז
re זוכעז געבדמען זיד זאגעז׳ מעז סעג אז׳ טאג ארשסעז 

ױ סיסלען  סװעט־שעפער, די איז לאגע די פארבעסערעז או ו
 די געויעז נאםירלעכװײז איז מיסעל אימאיגעד דער און

 אר־ אלע r« שארבינדונג »ון פאראײניגונג די — ײניאז
 און שי*וגג8ב דער םאר קערפערשאםם אײן איז מטעי

מיטגלידער. אלע re שארסײדיגונג
אומדערםארענע, ״גרינע״- געװעז אבער זײנען זײ

 קענ־ איז אײד נאר געלם־מיםלעז׳ אין נאד ױט ארים
 אין מענשען אחאמענאוברענגען װי ײיםען אין םןגי׳ש,

ױ איבערחויפם rx ארגאניזאאיע׳ איין  אחאמעגאוהאל־ ו
 אן זיד חאבעז זײ וױ נאכדעם ױניאן׳ דער איז זײ טען
 האבען u״x יאר אען־אװעלף פאר אנגעשלאםען. איר
 װעג, דער rx ױניאז׳ נײע 8 געבויט סעזאן יעחח זײ
 כאראקטעריס* א געװען איז געויאח, געטאז איז דאס װי

 גײסט דער אפגעשפיגעלם זיך חאט אים אין — טישער
re ארבעטער די םלעגען סעזאן אנחויב :איים דער
re אין ארױסגײן שאש, אוױיםען א אדער שאס אײן 

 סטרייקען וערשטx — ױניאן א ארגאניזירעז און סטרייק
rx סעזאן׳ פון ברעז איז — ײגיאז די בױעז דעדנאד 
 אפשטןןל. » געקייקעלט זיך האבען -באגדעלס״ די .׳וזןן
 דעד געטראכם. נים מער קייגער ױניאן דער װעגעז האט

 סעזאן קומענדיגען דעם אנד״ױב אז געװען, איז רעזולםאט
 — נײ דאס re אנהויבעז געדאדפט וױדער מען האט

ױניאן. נייע א בויען נעמעז זיד איז סטרײקעז ארױסגיץ
מער. אדער יאר. צען סאר אנגעהאלטען האט דאס

 (־yoxrix עדנסטער אן געקומען איז 1890 זומער אין
 מאנוסעקטשורער, די rx ארבעטער די אוױשען שםויס

 מער־ די פארוױקעלט געװען דינעז עס װעלכען איז
 די• באלעבאטים די ניױיארק. םון קלאוק־שעפער סטע
 טאנוםעקטשורער׳ס א אין ארגאניזירט געװען דאן שוין נען

 טראבעל אנגעהויגעז זיד האט עס ווען און אסאסיאיישאז״,
 אנדערע די פון גאלעבאטים די האבען שאפ׳ איין איז

 ארבעםער. זייערע אויף ״לאק־אום״ א געמאכט שעפער
 קלאוקמאכער םויזענס אווײ איבער זיינען מאי חודש סוף

 םון ארויסגעווארםען שעפער׳ די פון אויסגעשלאסען געײען
 ארוים קאםערם די זיינען ױני טען9 דעם ארבעם. דער
 איז שפעטער וואן־ א מים און םימפאטיע־םטרייק א .אין
 קאנ־ די אויד אריבעראוגעוױנען געל»גען ארבעםער די

זײם. זײער אויף טראקטארס
 די אױםגעטרייסעלט האט ״לאק־אוט״־סטרײק יענער

 דער שטאט. גאנאער דער אין מײנונג עפענםלעכע
 העכסט און סאקטיש דיער געװארען געםירם איז סטרײק

 פאראד־ און פיקעטס־ באראנדעס. יאזעף םון עגערגיש
 באטויליגען זיך םלעגען עם וועלכע אין דעמאנסטראאיעס׳

 גאנץ ווערען דורכגעםירט פלעגען ארבעטער, טויזענטער
 א געמאכט ױלי אינמיטען חאבען באלעבאטים די אםט.

 אריינקריגען אוריק און ארבעטער די אפאונארען םארזוך
 אײניגע קאטערס די אואווארםען דורך שעפער די אין די

די געלוגגען: ניט איז דאס אבער פארבעסערוגגען,
 דעם םארגעזעאם האבען קאנטראקטארס און אסערייטארס

 װי נאכדעם באדינגונגען שװערםטע די אונטער סטרייק
 דעם ארבעט. דער ix אוריקגעגאנגען דינען קאטערס די
 נאכגעגעבען באלעבאםים די האבען ,1890 ױלי, סען25
 אונםער־ האבען און סםױיקער די םון פאדערונגען די

 געשלאסען איז וואס אגרימענט, ערשטען דעם :עשריבען
םרויען״קליח־ער־אינדוםטריע. דער אין געווארען
 *ix באלעבאטים די האבען אגרימענם יעגעם אין

 אין ױניאן־םיםגלידער גאר באשעםטיגען ix געשםימם
 די איז קאנסראקםינג אפשאםעז rx שעפער זײערע

 ארונ־ געמוזם האבען סקעבם אלע ;.אינםייד-שעפער
 ®ויסםיג• אלע ;ארבעם דער םון ווערען טערגעגומען

 גע• אגרימענט, דעם לוים האבען, שעפער די אין קייטען
 עקעזעקוטיװ־קאמי־ די דורך װערען אויסגעגליכען מוזם
r ײניאז דער םון טעס x אםאסי־ מאנוםעקטשורערם דער 

 דינען וואד־ארבעםער די םון זשעסTוױ די איישאן.
 דאלאף 15 םון װײניגער ניט אויף געווארען אייגגעשםעלט

 דאלאר 14 װי װײניגער ניט און שנײדער די םאר וואך א
 ניט וועם ױגיאן די ווען נאר פרעםער. די םאר װאך א

מאנוםעק־ דער זאל ארבעטער, גענוג ^שטעלען קענעז

 װיל׳ ער װעמען דיגגען ix רעכם דאם האכע} סשודעד
ױגיאן־םיסגלידאר. קײן גיט חייסם, דאס

re װאך־ די פאר וױידזשעס די ודעגען פוגקט דלם 
ױ זען מעז קען אדבעטער  גאג־ דער געזונקען נידעריג ו

iy x געמען איז פאך ix פײם. יענזװ־
 ברירה 8 גאכגעגעבען. האבעז באלעבאםים די

 מאכם פאראייניגםער דער געגעז ? געהאט זײ האבעז
 גאוױנען. ניט קאמף קײן זײ קענען ארבעםער די ן1פ

 אויסםאלגעז געװאלט האבען באלעכאטים אלע ניט אבעד
 8 אנגעחױבעז זיד האם אגרימענם. re באדינגינגעז די

 ix כדי שטאט׳ דער יסער1א שעפעד די מוסעז re סדרה
 שאפ איין קאנטראל• איר זװן ײניאן דער re אנטלױפעז

 לאנג דזשאגייקא, אין געװארען אײנגעשםעלם איז אזא
 ױײם װילדערניש, 8 געײעז דאז איז װעלכע אײלאנד,

ישע. טענשלעכעז א ן1פ
 סקעב־נעס־ נייע די re געםאר די װיסענדיג יוניאן, די

 שאפען׳ געױמען זיך האגען באלעבאםים די אס11 טען,
 ארגא־ rx שאפ דעם באזוכען קאמיטע א געשיקט האט

 !ױאמענ־ א םארגעקעיעז איז עס סקעבס. די ניזירען
 אין סקעבס. די rx קאמוםע־ליים די צװישען שטױס

 ברענעג* א איבערגעקערט זיך האט צחאמענשטױם דעס
 מיםען אין געשטאנען איז װאס ען,1יו1ילען־א1ק דיגער
 האם קינד קליץ 8 סקעב־קאנםראקםאר׳ם דעם rx שאפ׳

 ײניאן־לײם די קױלעז• םײערדיגע די אז צעברענט זיד
 הינדערניש. אז פלאץ דעם םארלאזען ix געאנגען איז
 שיף א אױף געדארםם האכען די 1א11 םערי, דער ביי

־ איז שסאט, אין »ריק טייך דעס אריבעדפארען » 
 האם זי לדיגע.1ש די געזוכם rx פאליאיי שטאנעז

r 11 געהאם נים אבער pזײ װי עג ix .נאר דערקענען 
 שםי־ א געםאלען איז רײנגאלד, ײסען1גע א אײנעם, יף1א

געײארעז• ארעסטירם איז ער r» םארדאכם׳ קעל
 געקישעז סקעב־קאנםראקטאר דער איז מארגען אױף

r ײניאז דער re אםיס אין ײ1פאלי מיט x ארעסטירם 
 באראנ־ מיט ̂זאמען קאמיםע, עקזעאםיװ גאנצע די

 םױ־ Tvx אונםער ארען11גע געשםעלט זײנען זיי דעס׳ן.
 נגען1ים1 קאפיטאליםםישע די יעדערער. דאלאר זענט

 באנומן ארבעסער די אז געױאלד, א געמאכט האבען
 נאר ױארע, די שעדיגען ix יף1א נאר נים וױטריאל

 י־1 איין קינדער• לדיגע1מש1א שעדיגען ix אײף אױך
 ײניאז 8 ױ1 בילד, כאמרשם א םארעםענםלעכם האם טושג
r םיסל א םאר קינד קליץ א האלם מאן x ױיטער א^ 

 געװען איז דאס װיםריאל, קינד אױםן גיסט װניאךמאז
 יף1א האט ײניאן די װאס קײס, ערנסטע עדשםע די
 זיינען יארען שפעםערע די אין געריכם. איז געהאט זיך

 יף1א ל־קלאגען1בלב ערנסטערערע rx מערערע געאםעז
זעז• שפעםעז װעלען מיר װי ױניאן־םירער, די

 אױף ארױםגעדמען ײגיאן די האם באראנדעס׳ן
 געגען קלאגען די דינען שפעטער וץאך א מיט בייל.
 *IX םיװע1עקזעק דער םמ מיםגלידער 7 געגען זדן אים

 גתנם קימ געוועז גים איז עס געװארען. ריקגעצױגען
 דער re מיטגלידער איבעריגע די םארהאלםען. ix די

 פריזאן אין אפגעהאלםען י1פאלי די האט עקזעקוםיװע
 ריע־ איין אתיסגעלאזען. זײ rx צייט חדשים ױי1צ א

 איז r» לדיג1ש געװארען געםעען געריכם re איז גאלד
 םװ־מע. חדשים 9 איז יאר ix 6 געװארען רטיילט1םארא

 אר־ ארגאניזירםעד דער re םאדעתגג דער יף1א איז ער
 אין ערנאר11גא re געװארען באםתים בעםער־באװעױגג

 תסיםד׳ אין אפגעזעסען איז ער ױי נאכדעם ײני, מיםען
חדשים. 15 ערד אן

 סח ארען11גע באפרײם איז באראגדעס װען טאג, דעם
 דזשאמײקא־ענין׳ דעם מים םארבינחגג אין קלאגע דער
 איז געװארען אנגעקלאגם rx ארעסטירם װידער ער איז

 באלעבאטים די םאױפעקםשורער. א םין כאבאר געמען
 האם ײניאן. די אינירעז1ר ix װי מיטלען געדכם האבען
 א אױסגעמאכם פאיקין׳ מר. געװיסער א זײ, פון איינער
 האם ײניאן די עלכע11 מיט דאלאר, הװדערם םאר םשעק

 אגרימענם. דעם געגען פארברעכען םאר באשםראפט אים
 אנגע־ אים נאכדעם rx באראנדעם׳ סיז נאמען דעם יף1א

 איז 1891 מאי, םען2 דעם כאבאר. בעמען אין קלאגט
 אין חדשים ix 21 געװארען רםיילט1פארא באראנדעס
 גאנ־ די או־יםגעםרײסעלט האם אס־םײל דעד סינג־םינג.

 ארען11גע געמאכם איז אפיל אן ארבעטער־בא^געג. צע
ix ײניאז די האם דערװײל ן1א געריכם, העכערען א 

 האם באראנדעם נייל. יף1א אתיםגעױמען באראנדעס׳ן
 rx בײל די געױארםען האם ער באנארישט. ם1מיא זיך
מריק־ אים האט מען ײאנעז re קאנאדע, קײז אװעק איז
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 חע״ דער װען טודסע. איז ארײנגאזאצט און מכראכט
 די חאט אורסײל, דעם גאשםעטיגם חאט געריכם כערער

 גא׳ צום גזדוענדעם זיד ארמטערשאםם ארגאגיזירטע
 דער און באגנאדיגונג זית פאר פעטיציע א םיט ײערגאר

באםרײם. אים האט גאװערנאר
 עלטסצעמרײ חאמן םוםלזנגישעז די און םרײעלס די

 געצײלט 1890 אין סםרײק נאכז חאט װעלכע ימיאן, די
 באלד זי־ד האט עם מיםגלידער. טױזענט זיבעז איבער

 ײעז ׳1893 םון קריזים שרעקלעכער דער אמםערגערוקט
 V שאי־ אױסגעגאמעז פשום זיינען ארבעםער מיליאגעז
 דאז זימעז ױניאנם שטארקסםע די ברױט. שטיקעל

 אין זײנעז שװאכערע די און געװאיעז אפגעשװאכם
 ארבעטער די איל צוגאב, אין אונטערגעגאנגעז. גאנצעז

 מ־ און צעריסעז געװעז לאנד גאנאעז איז באװעגונג
 צװישעז קאמף דער לאגערעז• פײנדלעכע איז ברעקעלם

 ** סעדערײ אמעריקעז דער אין לײבאר• אוו ״נײסם די
 אויף ביטערער• ן זײער געדוען איז לײבאר אװ שאן
 געםירט נאך דערצו איז גאם ארבעםער אידישעד דער

אנארכיסםען די צוױשעז קאדף םארביסענער א געװארעז
Ml• MMMMiailMMMiaklMMlaM -------■-----  איז דעמאקראטעז םאציאל צוױשען םאציאליסטעז, און

 אפאזיציאנעלזנ געבױם תאבעז װעלכע ס.ל.פ.׳מיקעס,
 ״סאשיאליםם חגליאנ׳ס סיץ פאן דעד אונםער ײניאנס,

 דריײוױנקעלדיגעז חנם אין אלײענם״. לײבאר עגד טרײד
 קלאוק* די איז קריזיס׳יארעז שװזןרע די איז קארף

מז גאנצען אין יוניאן מאכער רי געװארעז• צו
 בא־ אויבעז דא חאבעז מיר װאס צײט, דער דורז־

 גע־ געגרינדעם ױניאנם קלאוקמאפעד זײנעז שריבען׳
 באםטאז, איז וױ שטעט׳ גרױסע אגדערע אין אייד װאיצז

 סאד אדן קליװלאנד שיקאגא, באלטימאר, פילאדעלםיע,
איז זײ צװישעז פארבינדונג קײן אבעי־ םראגציסקא׳

m .עװעןג טױ r שבײ צמאכמג תאט שסאט 
 נאך געחאט. נים ימים אריכת קײז האמז יוניאנס די און

 א אנגעהויבען זיד חאט ,1893 פון קריזיס שװערעז דעם
 עם־ קלאוקמאכער־יוניאנם. ארגאניזירען פון סדרח נײע

 *וזאמענאז־ געװארען געמאכט זײנען פארזוכען לעפע
 אײן אין שטעט פארשײדעגע זײ פון ױניאנם די ברעמעז

 אפ־ איז ,1900 ױני׳ אנחױג קערפערשאםט. *ענטראלער
 לײסעאום, לײבאר אץ קאנווענשאן א געװארען געהאלםען

 עם וועלכער איז :ױ־יארק׳ םטריט׳ םערטע איםם 64
מז סון געשיקט דעלעגאטעז׳ עלף באטײליגט זיד האבעז  זי

 םוײ *װײ פיץ מיטגלידערשאםט א סיט קעדפערשאפטעז
 האבען דעלעגאטעז עלף דאזיקע די ארבעםער. זענם

 םונדא־ דעם לײגען צו מוט גרױסען דעם ארױםגעװיזען
 לײדיס אינםערנעשאנעל מעכטיגער אי*ם דער פאר מענם

^. ײארקעדס גארמענט  *ו באשלאסעז האבעז זײ ױנ
 *וגעטראםעז גלײך טאקע און קערפערשאפט, m בייעז

 לעבען. אין דורמװפירען באשלוס דעם ארבעט דער נו
בייגעשטייערט חאבען לאקאלעז םארםראםענע די םיז דדײ

 אױסגאבעז׳ באלדיגע די דעקעז *ך יעדעד דאלאד מז *י
 דער איז דאלאד דרייסיג םיז סוםע דאזיגער דער טים און

 פונקאיא־ גו אנגעחויבען אינםעתעשאגעל די חאט קאסע
עז קערוערשאםט. נאציאגאלע אלס ניי

םעדערײ־ אמעריקעז די האם ,1900 יוני, םן23 דעם
 נײ־ דער *ו םשארטער א ארויםגעגעבען לײבאר אװ שאז

 אר* צי נאאױפטראגט איר און ארגאגיזאאיע געבארענער
 דינען וואס ארבעטער, מחנה ריזיג־גרויסע די גאגיזירעז

 פרויען־ דער םון פאכעז שארשיידענע די איז □ןשעשםיגם
לאגד. איז דא אינדזסםריע קלײדער

 קליינער א געווען איז זען, קעז סעז ווי אנחויב, דער .
 איגטער־ די האט אםים אייגענעם קייז ארימער. אן אח

 ױניאן קלאוקמאכער נױ־יארקער די געהאט. ניט נעשאנעל
 אוועקאו־ װאו װינקעל, א באוױליגם אםיס איר איז האם

 די פון איינער קיץ האם געהאלם קיין דעםק• א שטעלען
 ױױאךאנגעלעגענ־ די האבען זיי באקומעז• ניט באאמםע

 איז ארגעם םאג שווערען דעם נאך באזארגם הײטען
 עדשםען םיז גלײד אבער האט איגםערנעשאנעל די שאפ.
 זײ־ טשארםערם םינף וואקסען. «ו אנגעהויבעז אן יאר
 — 12 יאר, ערשטען דעם געווארען ארויםגעגעבען נען
 — 27 און יאד׳ דריטעז דעם — 30 יאר׳ אװײםען אין

 איגטערנעשאנעל די האט 1903 איז יאר. םערםען דעם
 מיםגלידער. םויזעגם 9 קארגע רײעז אירע אין געצײלם
 דער געוואקסען איז מיטגלידער גאל דער מיט *וזאמעז

 דאלאר 500 פמ אינםערנעשאנעל, דער פח אײנקונםם
 םוי־ םינף איבער צו — יאר ערשםען גאנגען דעם פאר
 האט אינםערנעשאנעל די יאר. םערםען אין דאלאר זענם

 דזשענעראל איר באאאלעז גו שארגיגען געקענט שױן זיד
 באדיגג, דעם מים ײאד א דאלאר 15 גאנמ סעקרעםערי

 םון טעםיגקייט דער אפגעבען אײם גאנמ זײן זאל ער אז
יתיאז• דער

 די אויםצוהאלטעז און אויפצובויעז ארבעם גאנמ די
געװארען געםאן יארעז ערשםע די איז אינםערנעשאנעל

מ סיט  םים־ פרײװײליגע פון אימרגעמנזדיט און לי
 דיזױ־ פאר באגײסםארם געװען זײנען װעלכע גלידער,

 אי* חױכעז ®ח גײסט א מיט ײרכגעדתנגען און ױניאז
—־ — ־•— — דעאליזס׳

 באשלאסען איז 1902 פון קאנװענשאז דער אױף
 דעמאקראםישע אדער רעפובליקאגער קײן אז געווארעז,

 אדדעסײ n װערעז צוגעלאזען נים זאלען פאליםישענם
 לײדיס אינםערנעשאנעל דער ®מ קאנװענשאז די רעז

 איז שפעםעד יאר *װײ םים יונקװ• װארקערס גארפענט
 באשלא• שלעזינגער בענחשאמין פת אײנםלוס אונטערן

י אז געװארעז, םען  באקענען נעענםער זיד זאל ייגיאז י
 אינטערנע־ די באװעגונג. סאציאליסםישער דער מיט

 גאענם פארבליבען ttht אלע דיה־ דאז זינט איז שאנעל
 אר־ דער פון םליגעל פראגרעסיװעז דעם מיט םארבונדעז

 שמ באםיאונגען אלע ארבעטער־באוועגונג. גאניזירטער
 דזשע־ יאר, 8־7 קוםענדע די םאר באאמםען הױפט דעם

 אינםער־ די מאכעז צו דייטש׳ דזשאן סעקרעטארי נעראל
» טרײד סימפעל״ ענד ״פיור א םאר נעשאנעל 'n rאן ׳ 

 גע־ ניט חאבעז באםאדבונג, סאציאליסםישער שום קײן
 גײסם פראגרעסײועז דעם אפגעשװאכם נים אח וױרקם

 באפעס־ או געזוכט האט דײטש ארגאניזאאיע׳ דער פמ
 מנעםיםם׳ םארשײדענע אײנםירעז ײרד יוניאז די טיגען

 או *וגעבוגוען םיםגלידער די האלטען זאלען *ועלכע
 געלײגם זין געוױסען א איז האם ער קערפערשאפט. דער
 םוז קײם םארצװײגםער איאם דער םאר םוגדאמענט דעם

פארםאגט. ױניאן די װאס בעגעפיטס׳
 *ו באוועגונג די אנגעהויבען זיד האט ,1905 איז

 דעד־ נידעדיגסטע, די — ריםעד־מאכער די ארגאניזירען
 קלײדער־אינדוםםריע. דער אין ארבעםער שלאגענסםע

 געשילדערם ווערען טרײד יענעם אין באדינגונגען די
בא־ די פארבען. פססל?פמס די

 זייערע איבער איזדיעקיװעם פשוט זיד האבעז לעבאםים
 םוז ארבעםער «אל א ױמען ,1905 ײני, אין ארבעמער.
 איז מיטינג א אפהאלםעז אװעק שאפ בראדערס װיינשםײן

 דערקלערעז n באשלאסעז דארט און דאק, סטרים פײק
 געװענחגט זיד זײ האבעז קאמף םון צײט איז םםרײק. א

 יתיאן קלאוקמאכער דער םון באארד חשאינט דעם צו
 דעם ארגאניזירען העלםען זיי זאל םען געבעטעז׳ און

 םארגע־ איז דאס אזוי װי דערצײלם, שלעזינגער טרייד.
 אומ־ אן םאר וואם וױיזם, באריכט שלעזינגער׳ם קומען.

 יענער או תאבען ארבעטער מערםטע די באגריף קלארעז
 יוניאז• א וועגעז געהאם צייט

:װאס אט איז פארגעקומען
 זיינען ריםער־מאכער, ארבעםער׳ גענדליג פאר א

 גע־ זײ חאבעז קול אייז אין אלע און אפים איז ארײן
 קלאוקמאכער דער צו רײדען װילען זײ אז םענה׳עט,

 מער־ די הייםער. א זײער געווען איז םאג דער יוניאן.
 די אױף רעקלעד זײערע געםראגען חאבעז זײ םון םטע

 איבער םארקאשערם חעגודער די פיז ארבעל די ארעמס,
 םאנאג־ העמדער די םון קאלנערם די עלענבויגענס, די

 שוױיס. אין דורכגעוױיקט שםארק אלע און דערגעשפילעם,
 ״מאכט — גע׳םענה׳עם די האבען — באלעבאם״ ״אונזער

 איר אז מיר, ײילעז • • • אונז מים ביזנעם מאגקי
 באשלאםען האבעז מיר ױגיע. א מאכעז אונז פאר זאלט

 צו און יעדערער םענט) 25( קוואדער א איינצוצאלען
 װילט איר אויב בלום. םראפען לעצםען ביזן קעמםעז

 ״םיילאר דער גו גיץ מיר וועלען אונז, פאר טאן נים עם
 געלם אונזער אװעקלײגעז און ױניאן״ דזשעקעטמײקערם

 ריי־ ניט װילען זײ אז באשםאנען- זיינעז זײ דארם!״.
 אלייז• ױניאז דער צו נאר װי אגדערש, עמיצען צו דען

 גע־ ארגאניזירט זיי זיינען ,1905 ױני, טען28 דעם
אינטעדנעשאנעל. דער טון 17 לאקאל אלם ײארען

 א אויסגעבראכעז איז שפעטער יאר צווײ מיט
 ארגאניזירטע די געגען ריםער־מאכער די םון קאמף נייער

 האגעז ארבעטער םויזענטער םאד• זייער סוך באםעס
 די באגייסטערוגג. גרויסער מיט קאמף דעם אויפגענומען

 געדונגענע אן אנגעשםויסען זיד האבען פיקעט־קאמיםעם
 האבעז באלעבאטים די וועלבע געגגסטערס, באיאנעס,

 צוזא־ די סקעבס. וױיגיגע די באשיצען צו אנגעשטעלט
 םאחאמלונג א בלוםיגע. געווען אפט זיינען מעגשטויסען

 מיליםער״שער א װי אויסזען׳ אפם םלעגט סםרייקער םון
 קעמ־ םארװאונדעםע סך א מיט שלאכם א נאך האםפיטאל

 פארבאנדא־ קעפ דיערע געהאם האבעז װעלכע םער,
 זיך האט ױניאן םעדערייםעד םענםראל די ביז זשירט,

 געשיקם האט אץ צושטאנד דעם מיט םאראינטערעסירם
 אנ־ די געגען פראםעםםירען האל סיטי אין קאמיטע א

 םון םארמיםלונג דער דורך פיקעםם. די אויף פאלען
 םםדײק דעם סעםלען צו געלוגגען איז גאמםערס סעמיול

 ארבעםער. די םאר םארבעסערוגגעז באדײטענדיגע מים
 שםוג־ 54 צו געװארעז באשרענקט איז ארבעםם־װאד די

אם־ איז פרעםער די צװישען סאב־קאנםראקטינג דען.

גערעכטינקײס <{-----------------------
 באלעבאםיס די תויפם־זאד, די און, געװארען געשאפט

נײ־ םיט ארבעסעד די באזארגען צו צוגעשםיםם תאבעז
•M MialM MAMalM ••M Umi* kuLaub ----------------ארבעםער די זאכעז. עגלעכע את אייל׳ נאדלעז׳ מאשינען 

 אויף ״קאםערינקע״ די םראגעז געז־ארםט נים מער חאבען
 אן אין שאפ אײז פת אריבערגײענדיג פלײצעס, די

אנדערען״
אויפגע• חאם ריםער־פאבער די טת געוױנם דער

 דער אין םאכעז אנדערע n פון ארבעטער די לעבט
 א זיד פאר דערזעז תאמז זײ אינחןםטריע. קלײדער
 ענט־ אמ אײניגקײט װאס דעם, םח בײשפיל קלארען

 איז ,1909 נאװעסבער איז אױםטאז• קען שלאםענחײט
 וױיסם־ די םץ סםרײק היםםארישער דער אויסגעגראכעז

 דדײ אנגעהאלםען חאט םםרײק דאזיגער דעד מאכער.
 עפענטלעכע די אױםגעםרײסעלט תאם און צײט חדשים
 ארבעםער םויזענם 15 איבער לאנד. גאנצען פמ מײנומ
 םערםעל דרײ סםרײק, דעם אין באטײליגט זיד חאבעז

 קאמף דעם חאבען וועלכע םרויען, געװען זײנען זײ פון
 ליבעראלע כאראקםער. אײגענארטיגעז אז צוגעגעבעז

ו האגען לײדיס ״סאםײעטי״ י  מים םאראינטערעסירם ז
 מיטגע־ דינעז איז קעמםערינם ױנגע די פמ גורל דעם

 זײגעז זײ פון אײניגע װאו פיקעם־לײנס, די אין גאנגען
 געװען איז דאס געװארעז• ארעסטירט אץ געשלאגעז

 צײםוגגען. םעגלעכע םענסאציע־זוכענדיגע די םאר ״נײס״
 גע־ די םאר אפגעשראקען נים זיד האבעז מײדלעד די

 אג־ האבען גאלעבאטים די װעלכע גענגסםערס, מנגענע
 און באגײסםעתנג מיט געקעמםט האבען זײ געשםעלט.

 שװע־ יענעם םון קעלטעז ערגסםע די איבערגעבענהיים.
 אין גײן םון צוריקגעהאלםען נים זײ האבען וױנטער רעץ

 זימען זיי םון הוגדערטער םאג. יעדען פיקעם־לײן
 םארשיקם זיינען צענדליג עםלעכע געװארען. ארעסםירם

vn w m איז J a u L g a p w טצעט מאע נאליצײ די 
 ווארשײנלעד) געצאלם, גוטעז (םאר באלעבאםים די

 גענגסטערם. געדונגעגע די ווי איבערגעגעבען אזוי פונקט
 פאר־ זיך האבעז (מעז־זשיסםרײםס) פאליציי־ריכםער די

 אלמםםעז־, זײ״ םון איינער בעםער. םיל ניט האלםעז
 אנגעקלאגםער אן צו דרשה מין אזא אװעקגעלײגם האם

:םסרײקערין
 נאםור. דער געגען און גאט געגעז קעמםט איר —
̂  דעם מים זאלען מענשען אז באשטימט, האבען װעלכע
!ברויט שטיקעל זייער םארדינען געזיכט זייער סח שוױיס
 האל םיםי צום םראטעסם־דעמאנסטראציע ריזיגע א

 אין היפאדראם, אין סארזאמלונג גרויסע גװאלדיק א און
 פראםע־ גלחים, פעחענלעכקײטען, אנגעזעענע װעלכער

 — ארױסגעטראטעז זײנען םירער ארבעםער און שארען
 געוועז דינען (םופריידזשעטם) פרויעז־רעכםלערינס די

 און באנקירען סםרײק. דעם םון גונסטעז צום םעםיג
 דער אין אריינגעווארםען זיך־ האבעז ארבעטער־םירער

 ענדיגעז און צדדים ביח^ צחאמענצוברענגען ארבעט
 פארשפרײם דערוױיל זיך האם םםרײק דער קאמף. דעם
 םילא־ אין וױיםט־מאכער טויזענטער אריינגעצויגען און

 אױפמא־ געפרואװם האבען באלעבאטים די װאו דעלסיע,
 מאנוםעק־י נױ־יארקער די םאר ארבעם ביסעל א כען

 אײנגעװי־ עגילעד האבען באלעבאםים די םשורערס.
 די םח םאדערונגען מערםםע די נאכצוגעבען ליגט

 הויפם־פאדערונג דער םון אויםנאם דעם מים סםרייקער,
ױניאן. דער םון אנערקעגונג די —

 פלאן סעםעלמענם דער איז דעצעמבער טען27 דעם
 אפשטימען• צום םםרײקער די םון געווארען םארגעלייגם

 אגיטירם שםארק האבעז צייםונגען קאםיםאליםטישע די
 אנ־ ביםער געווען זיינען און סעטעלמענם, דעם םאר

 אױםגע* אויםגעהונגערטע, ארבעטער׳ די װען םוישט,
 םעםעל־ דעם האבען קאמף׳ לאנגען דעם םון מאטערטע

 געצויגען זיך האט םטרייק דער צוריקגעװיזען. מענט
 מאנוםעקםשורער מערםטע די ביז ײאכען׳ פינף־זעקס נאך

 דעם םאדערונגען. װיכטיגערע די נאכגעגעבען האבען
 דער אז דערקלערם, ױניאן די האט םעברואר םען15

 וועלכע אין שעםער, םוץ א כאםש געענדיגט, איז לאמף
 האבעז באשעםטיגט, געווען זײנען ארבעםער םויזענט א

 האט 25 לאקאל געשלאסען. ניט סעטלעמענט קייז נאד
 מיטגלידער׳ טויזענט צען איבער געציילט סםרייק נאכן

 שטארק און באגײםטערם העכסם געווען זיינען וועלכע
ארגאגיזאציע. דיער איבערגעגעבען

 קלאוק־ די האבען שפעםער חדשים עטלעכע מים
 גענעראל ענלעכען אן צו גרייםעז גענומען זיך טאכער

 םקוירם און קלאוק ךי האבען ,1910 ױני׳ אין םםרייק.
 טיײ צען איבער געציילט יארק גױ אין לאקאלען מאכער

 סםרײק גענעראל סיז געדאנק דער און םיםגלידער, זענם
 אוי־ ארבעםער טויזענטער צענדליגער דערגרייכם האם
 אפגע־ איז םאתאמלוגג ריזיגע א ײניאן, דער סער

 ‘אנ איז גארדעז, סקווער מעדיסאן אין געווארעז האלםעז
טינם רויםען מיט געדרוקם פאםם״ ״נייע א איז יולי הויב
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s ״נערעכסינקייס״ פװ רעדאהס»ר אונזזןר נאגױסונג הארצינע 
נעכורםססאנ זיכעצינסםעו זיץ צו צכױן נענאסע

 כעס־ און גרום הארציגען אונזער שיקען מיר
ײן צו האפםאן(צבױן) כ. דר. צו װאונשען  זי־ ז

 אים באנריסען טיר געבורטםטאג. כעציגסטען
 םרײחײט פאר קעמפער אויםגעחאלטענעט אלם
 װאס קעםפער ארבעטער אלם םארשריט, אדן

 אדבעטער־אי• די יארען זײנע אלע געטרײ דינט
 און װיכטיגען אלם און דעאלען
 אינ• אונזער אין גליד השוב׳ען

םשפחה. טערנעשאנעל
 ענג איז האפטאן צױן בן דר.

 אונזער םיט צענױםגעװאקםען
 װאם יארען אלע כםעט ױניאן

 אלם אמעריקא. אין דא איז ער
ע פון רעדאקטאר  פאסט״ ״ניי

 די מיט געשטאנען ער איז
 ״שטורעם דער אין קלאקמאכער

 אט װען פעריאדע, דראגג״ און
אן ױ ײ  שמײן יװינקע ד^ר ױ
 אינטערנעשאנעל אונזער םון

 אויםקריםטאליזירט. זיך האט
ײן טיט  טיט םוח, לאגישען ז
 האט םעדער טאלאנטפולער זײן
יארקער נױ די געהאלםען ער

____________ םארנאנדער־ זיך קלאוקמאכער
 םארפלאנ־ די אין צוקלײכען

 האבען װאם םראגען, קאםפליצירטע און טערטע
ײ  װענ דעם געפיגען און געטאטערט דעמאלט ז
 אין ענטװיקלונג. און פאירשריט אײניגקײט, צו

 לע־ בעםער א פאר קאטפען פארביטערטע אלע
ײ ער האט כאדיננונגען מענשליכע און בען  גע־ ז

זיג. צום םירען געהאלפען און ;ירטוטיגט װעקט,

״גערעבטיגקײט״ דער פון רעדאקטאר אלס
 חאפטאן דר. חאט יאר פופצען לעצטע די פאר

 דער צו ארנאן אפיציעלען אונזער דערחױכען
 זשותאליזם, ארבעטער םון שטופע חעכסטער

 די ױניאן. אונזער ככוד געבראכט האט װאס
ײן אונטער צייטונג  די דורך האט רעדאלןציע ז

 דעם אפגעשפיגעלט יארען אלע
 קאכד און שטרעכוננען לעבען,

אינטערנעשא־ אונזער פון פען
 צענדלינער די פון און ככלל נעל

 םיטגלידער אידישע טױזענטער
 ארנאניזאציע ר ע ז נ ו א פון

בפרט.
על־ יארינען זיבעציג זײן אין
 אױף צכױן גענאםע האלט טער
ײן ײן ענערגיע, ױנענדלעכע ז  ז

ײן שפראך, פליסיגע לײכטע, ז
װאט חוסאר, ־מדוועלויגען

 אנדערע םון אויס אים מײלט
ײן און שרײכער  ערנםט טיפען ז

ארבעטער־ די אין נלױכען און
 אים באגריסען םיר אידעאלען.

 נאך אים וױנשען און הארציג
פרוכט־ פון יארען לאנגע לאנגע,
אר־ די פאר טעטיגקײט בארער

 ■ראגרעםױוער דער פאר און םאסען כעטער
םענשהײט.

 כאארד, עקזעקוטיװ געגעראל

 ימיאן װארקערס גארמ. לײדיס אממעדנעשאנעל

ד בינ(ז ת ירעזידענט \י,2רו

 איעױי־ קלאוח ®ון באאדד עקזעקוטיװ
װ גענ. כןןגריסט יוניאן טארס  מי

געבורטסטאג דץ צו
 איעדײםאדס קלאוק דער םח כאארד עקזעקוםיװ די
 בא־ םאלגענדע אריינגעשיקס האט ,117 לאקאל יוניאז׳

מ־ םיז קטאררעדא (צבײן), האםמאז ב. דר. צו גריסונג  ״
;געבורםס־טאג זיבעציגסםען דין צו דעכסיגקײם״,

•b12,| 1944 חזם סאי יארק׳ גױ
— צבימ: גענאסע און פרײנם וזשוב׳ער

בעם־ אץ באגריסונג הארציגסםע אונזער אז נעמם
געבורםסםאג• *יעריגען70 אײער צי וואונשען טע

גע־ ווארמעסטע אונזערע אײד צי אויס דריקען מיר
ױ אנערקענונג טיםסםע און םילעז  איז װאס אײנעם, צו ו

 צעג״ םאר יעיאנס אונזעדע פון םרײנד גאענטטער דער
יארען, דליגער

 אויף מיטגלידער. אונזערע מיט זײט'שטענדיג איר
 איר חעלםט שטײגער אייגענארטיגען װירדיגען אייער

 יוניאנס. איינגעםונדעוועטע שטארקע, אנהאלטען אונז
 אר• דעם שמידען איר חעלםם סאט און װארט אײער םיט

 ארײנברײנגען אונז חעלםט איר באוואוסטזײן. בעטער׳ס
 פרא• פארפלאנסערטע םילשאכע אוגזערע אין קלארקייט
בלעמען׳
 וועקעז אייער פון װערט דעם אפצושאצען ניט איז עס

 זײערע םאר קאמף צוס מאםעז הארעפאשנע די רוםען את
וועלט. יושד׳דיגער מער בעסערער, א פאר איז רעכם

ארבעםענ־ די דערםרישם ווארט געשריבענער אייער
 ־ײגליינצ זײ לערענט ער מאסען. פאלקס ברײםע דיגע
 וױיזט און פראבלעמען דיערע םארשטײן צו בעסער טיג
 דאזיגע די לייזען צו צוגאגג געהעריגען דעם אױף אן זײ

פראבלעמעז•
u לאקאל .פגן טיטגלידצד .טי̂ד l l l■ אײך צו האגעז

 םון רעדאקטאר אלס אי געפילעז װארעמע באזונדערס
 גערעכםיג־ ״די צייםשרישט אינטערנעשאגאל׳ס אונזער
 געשריבען האט װעלכער יעניגער, דער אלס אי קייט״,

 באקאנט דעם דורך און לאקאל אונזער טון געשיכטע די
 אקםי־ םארגאנגענהײט, אונזער מיט װעלט ברײםער דער

װירקוגג. און וױטעטען
 גאד חאט לאקאל אונזער םון ״געשיכטע״ אייער

 פון חשיבות די אויפהױבעז אין בייגעםראגען סך א
לאקאל• אונזער

 און געזונט סון יארעז שילע אײד װיגשעז מיר
 מיטגלידעד, אונזערע לםובת טעםיגקייט פרוכםבארער

 דצ־ יושר׳דיגער א םאר קלאס, ארבעםער דעם לטובת
װעלם. מאקראטיש־םאציאליסםישער

גרוס׳ הארציגען מיט
,177 לאקאל באארד, עקזעקוםיװ
ױ. װ. ג ל. צ

 מענעדזשער קאפלאן׳ בענדזשאטין
טשערמאז צוקערםאן׳ ר.

 צום ארבעטער די רוםענדיג געװארען׳ אויסגעטיילם
ױניאן• זייער םון פאן דער אונטער קאםף

 וואונ־ א געװען איז ארבעםער די םון אפרוף דער
 זײ־ ארבעטער טויזענם 60 און 50 צװישען דערבארער.

 וואס קאמף, גרעםטער דער — סטרייק אין ארויס גען
 אונטערגענוםען. איז עס װען האבען ארבעםער אידישע

 טאקם, גוםעז מים געווארען געסירם איז סםרייק דער
 גדויסער זייער מיט און אוםן סיסםעמאםישען א אויף

 עט־ האבען וואכען דריי ערשםע די אין באגײסטערונג.
 אונטערגעשריגען געסעםעלט, באלעבאםים הונדערט לענע

 מאנו־ גרעסטע די אבער ױניאן, דער מיט קאנטראקםען
 ״פרא־ א אין ארגאניזירט געװען זײנען םעקםשורערעס

 נאכ־ געוואלם נים האבען און אסאםיאיישאף םעקםױו
 לינקאלן א. סםרייקער. די פון פאדערונגען די געבעז
 אייגענטימער, דעפארטמענם־סטאר ליבעראלער א םיילין׳

 םאר־ דץ דורך און אריינגעמישט׳ זיד האט באסםאן, םון
 שפעטערדיגער דער בראנדעיס, לואים האט מיטלונג
 דער אין ארייגגעווארםען זין־ חשאםםיס, קאורט סוםרים
 סטרייק דער סעטעלמענט. א צו ברעגגען צו ארבעט

 געשלעגען, זיך מים ברענגענדיג געצויגען, זיד האם
 אין געםירם זיד האט עס װי ליידען, אץ נױם ארסםען,

 מאר־ לואיס בראנדעים, םון באמיאונגען די יארען. יענע
 םוף האבען פערזעגלעכקײטען בארימםע אנדערע און שאל

 נאכ־ זאלען באלעבאטים די אז אויסגעװירקם. אויגוםם
 האבען םםרייקער די אבער םאדערוגגען, םייל א געבען

 אז אױף באשטאנען זיינען זיי צוריקגעװיזען. אנבאט דעם
 םון אנערקענונג די און ארבעםס־טאג שטונדיגען אכם
ױניאן. דער

אינחשאגק־ אן ארױםגענוםען האבעז באלעבאטים די
םארבאטעז ארבעםער די איז עם ױניאן. דער געגען שאן

 די אםילו אקציע. יעדע און םעםיגקייט יעדע געווארען
 איבערראשט געוועז זיינעז צייםונגען קאפיםאליםםישע

 םון גאף, ריכםער װעלכער מים שטרעגגקייט, דער םון
 דאזיגען דעם אין האט קאורם, סופרים םטייט יארק נױ

ארבעםער• די צו באצויגען זיך איגחשאנקשאן
 גע• סםרייק דער איז סעפםעמבער צוױיטעז דעם

 ״פרא־ דער םון מאנוםעקטשורער די געװארעז• סעםעלט
 ״פראםא־ א אונםערגעשריבען האבען אסם׳ן״ טעקטיװ

 נאכגע־ האבען זיי װעלכען אין ױניאן, דער מים קאל״
 מא־ איינגעשמעלט און םאדערונגען די םון םייל א געבען

 צװישען צװיםםיגקייטען םון שליכטונג דער פאר שינערי
באלעבאםים• זײערע און ארבעטער די

 ארבעט צװישען באציאונג נײע א געווען איז דאס
 איינגעשםעלםע דינע און פראטאקאל דער קאפיםאל. אמ

 אויםמערקזאמקייט די געצויגען זיך אויף האבען כללים
 גאנ־ אין ארבעטער־באוועגונג ארגאניזירטער דער םון
 אינטערנע־ דער םון געשיכםע דער אין לאנד. צען

 ״פראםאקאל די םערמין אונטערן באקאנט עס איז שאנעל
 און יאר עםלעכע אנגעהאלםען האם װעלכע פעריאדע*,

 הורוױטש די — קאמפליקאציעס אלערלײ צו געפירם
 ענלעכעס, איז אײנם לאקאל םמ רעארגאגיזיתנ די עפאכע,

 ױניאן די םארנעמען. גיט דא זיך קענען מיר וועלכע מיט
ױ לערנען, זיד לאנגזאם געמחם האט  איינצושםעלען ו

 אינדוסםריע. דער אין און ארגאניזאציע דער אין ארדנונג
 פיט םול ביטערע, שווערע, געװען דינעז לערעךיארען די

 באלעבאטים די װעלכע שװעריגקײםען, און שטרויכלונגען
 אויס־ אח צוצוטראכםען געװארען מיד ניט מאל קיץ זיינען

 טאמ אװ אוט םון חשאכיגג׳ םון סיםטעם די צופרובירען.
 די — סאב־קאגםראקםינג און קאנםראקםינג םון שעפער,

צו אויפגעהערם ניט דאן זיגט האבעז שלעק אנדערע און

 צו נים שױן ױניאן, זײער אח ארבעםער די פלאגען
 צוױםטיג* און רײםערײעז אינערלעכע די וועגען רײדעז
 אזױ געבראכט האט וועלכע מגםד״ ״ליגקע״ די — קײטען

צורי^ 16*15 יאר א םיט צײם, איר אין שאדען פיל
 איבערגעלעבם, אלץ דאם האט איגטערנעשאנעל די .

 בלוט״גלבול דעם אםילו בײגעקומען• און איבערגעליטען
 סםופ־ און מעץ םאל זיגמאן, מאריס םירער אירע געגעז

 גע• ארעסםירם ,1914 אפריל אין זיינען, וועלכע ניקער,
 פאראוחאכען אין געווארעז אנגעקלאגט זיינעז און ווארען

 גענעראל גרויסען דעם אין םקעב א םון טויט דעם
 גע• איז בלוט־בלמל ענלעכער אן .1910 שון סטרייק
 די געגען כמעט ציים זעלבער דער אין געווארען מאכט

 אין פילאדעלםיע, פון סםרייק קלאוק־מאכער פון םירער
 צו געםירט האבען בלבולים ביידע .1913 פיז זומער

 אוים־ שװערע מיט םארבונדען טרייעלס, סענסאציאנעלע
 אבער איז ײניאז דער אנשטרעגגוגג. גרויסער און גאבען

 פון אומשולד די באוױתען צו געלונגען פאלען ביידע אין
באםרייען• צו זיי און אנגעקלאגםע די

 א נאר םארשםיין, קען איינער יעדער װי זיינען, דאס
 גע* דער פיז אינצידענטעז שטריכעז׳ צאל קליינע גאנץ

 אין דורכגעמאכם האט אינםערנעשאנעל די וואם שיכםע,
 קורצען איין אין מעגלעד ניט איז עם אנםװיקלונג. איר

 גרױסע, אלע די אםילו בלויז בארירען צו ארטיקעל
 אנםירען געמוזם האט ױניאן די וואס קאמםען, שווערע

 אײג־ מאכט׳ םון צושטאגד איצטיגען איר דערגרײכען צו
 אינ* די דערװאדבען. זיך האט זי וואס אנזען. און םלוס

 שטאלץ זיין דארםעז מיטגלידער אירע און םערגעשאנעל
 דעם םאחעצעז וױיטער און דערגרײכונגען זײערע מיט׳

 אנס״ פראגרעםױוער םון גייסט זעלביגען דעם איז קאמף
ױ ־שלאםענהײט, a ביז ו r t.
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שוױינען ־ װענען און ביתער״ ״נשוט׳ען װעגען שמועם א
בירנער פשוט׳ער דער

 אין א§יקודס typtyoo y ביז יך
 וױ ,tyn איד ty בירגער״. ״■שוט׳ז
 איז ty ty ,*tyc זין שסעלם עמיזעד

y ״•שים׳ער״ — y ביר־ ״ישוס׳ער״ 
tya,־ y זדד״, ״•שום׳ער "owe* y 
ty לעזער״ tty py, וױיטער — 

oy oett ביי שטעגדיג to ו־וים* 
tyanyt •tyt ty ■oayttyc y ט *■שוס׳ער״  tya זיך מל

 אונםער שטרייכם ער tyo ײאס און פשוט. ,tty tyc נים
— ty ,oayoya ty tyo oyn ■שוט׳קײם, דיז

— איד ■שום׳עד y מיר pa איד —
yמיר בײ װאקסט םער לץ ty t .יעדער פארדאכט 

 יענעם אין סיך דערמאנט םין nranyt oyt po אײנער
 געהײסעז׳ ty תאט לײבעלע may שטעםעלדיגעז קלײן

 ty עניװת׳דיג, און Tyrtrya געדוען «tty איז יחנלבער
 ״.ray ״לייבעלע גערוםען אפילו אים oyn שטןןס די

 געקומען py שטאט אין ty ,oayoya אמאל זיך oyn נאר
y ,פרעמדער t  oyn oyttגעקענם׳ נישט לײבעלעז ׳ 

 עניװת־ Tya'tyt דעם מיט אל9¥ זיך םרעפענדיג און
געפרעגט׳ אים ער oyn אידען׳ משײדענעם און דיגעז

m UU■ 4AM AA A4M MM Ml tin  AA4A ■U MMAA1מלו ײד האט ד$ הייסם. ער וױ אח זדז ער יוער 
:מלײדיגם לײבעלע ר׳ לונג

בין? איד װער נישט׳ װײסט איר ס׳זדיסס, —
ty ביז איד t ענױ לײבעלע ר׳ . . .

yo* .געװארעז 1אי ״■שוםקײם״ מענשען y םיםעל oyn 
p y t• בזמנײכענען tya םעלו̂ו •שום׳ע קײן גיט

tyo פאראן דינען אװדאי tytaw פשום׳ע מיליאנעז 
פויע־ פשום׳ע ל^ער, ■שוט׳ע בירגער, ■שום׳ע מענשען,

yp די tyay איחןן, ישום׳ע מילי¥נעז רים, 'tyt מענשען 
t סיט נישם ד&נדלען y p די םון קײנער ■שוטקײט׳ oay־ 

op's וױל די פון יעדער אח ישום׳קײם דין מים נ״שם זיך־ 
ty I ץ ניט גאר שײן אל1 קינד דץ «שום. 'tty זי

 פראסטער פשום׳ער׳ y oarty איז װאס װארים
םענש?

 אבער קינד׳ ײיג y דאס t׳־y געגומען, גדונט אין
 פרי־ :קינד y אויף לײגט מען oyn jyaataycyn די אן

 םמ עסעז׳ פץ באשטײם װעלט זײז .oi'ajnaya םיםיװ׳
 y םון מדערםעגישען, מענשלעכע פרימיטױוסםע די

מ־ *ו אױף דארף ער oyn װערםער, גמײלםע פאר
 oyn נעמען׳ און שפית געגעגשנמנדען, פאר די *ײכענען

 ער .oyt 1אי ער װען לזמם׳ ער נוטיג. זױם דינען _
 קאלט׳ t'y אים ווען אדער הונגעריג, 1אי ער װען וױינט,
 קינד איינצעלנע דאס בעת מיד. את ער װען אדער
עלבי־t דער אין וױינען הונגעריג, 1אי עם װען ײײנם,

 עלביגער1 דער אוליב קינדער׳ מיליפנעז נאד *ייט גער
 קיץ נישט ווייס און נישט oyt קינד דאס אבער סיבד-
געוױץ. יענעם און געוױץ דיז צװישעז ץתאמענהאנג שום
 אײנגראבפן ,tty װעט עס און עסעז׳ *ו קיגד דעם גיב
איבע־ די םון געוױיז דאס ty עסען׳ דעם אין אויגען די

 iy גיב ^.iy נישט עס וועם קינדער הונגעריגע ריגע
 ער װעם נישם, אים און עםען קינד מיינענדיג אנדער

 oyt יענעם םון כדי הענטלעך׳ די מים ווארפען זיד
.lyoyotxo'tny עסעז

yוױיסעז, לע y ty קינד r y ,אומשולדיג ty עס 
 ערלעכקייט. םון ריינקײט, םון טוי דער דערויף iy: ליגט
ם¥רברעכען. שום קיין מלשקײט, שום קימ דא yנישט
ױ לויטער, און רייז 'tty t'y געלעכםער דאס םרע־ יד ו
דערװאק־ ty זאגען. נישט קײנער װעט דן»ך און רען.

אנװענ* איץ קינדער ד' ביי לערנען ײד ד^רפעז סענע
 y ty פרינציפען; פרימיטױוע זייערע לעבען אין דען

 עםעז׳ צוױיטען y זעט און העגעריג py דערח^קסענער
 אוץ פויסטען די מיט יענעם אױף ווארפעז ױך ער דארף

o אים y i עסען TJByoo'ny. קײגער oytt גישם אייד 
ty ■tviyt נישם ױך ח*רםען דעתואקסענע tiyo^

 די הגם קינדער, מנוצען עם װי װערטער׳ מער םיט
 "t oyn װערטער, פאר די ג1גענ ivnyn מ־יג־קינדער

.o'tny שטאםלען
־yמילי נדערטער1ה דאזיגע די דינעז קינדער ן^לכע

אומשול־ רימ׳ ערלעד׳ מענשען. פרז»םםע ט׳ע,1פש נעז
 די אויסשםרעקען נישם דארף מען וױםיל (או־יף דיגע

 עסען oyt מענשען פח»סטען צוױיםען y בײ כדי םױםם׳
 עס אמןװיסענדיג. פרימיםיװ, — אגער ארױסצורײםען)

p k גישם ty jio y ס דערyציyליtדי ירם1אידעזזלי ם

שעפנעד ב. פח

 ,DWW« .פשתז׳סײס״׳ דאדמ ךי פרימיםיװקײט דאױגע
 חתדןרסצד ftnyt ךי פון וױל *tjt .n מקעםפס ער

גי רעדעװדיגע nroyo קמחד־ שםאמעלדיגע מיל^נעז  מ
 ״פשוס׳פ״ «דליןגפז תתדערטעד די פון װיל ער שען,

ז ארבעסער מ  זמחװ** ארמסןר. פשופ׳ע״ ״נישס מ
 שײז זןר oyn םיליאנזח׳ 1אפיל איז םױממסעד׳ םער

ryonyao^y דער פת tjnptyt• זיי איז קמדעד־װיג 
ײגט ײיז מײל איז און קאפ זדן ^נגעל  ימדטזוד n י

 oyt געײעז נאר זדצס pa ײמעז oyn מגדיםעז׳ איז
׳ פשום׳ן״ ,נישט ציילטעגע פאד די סח אײגענםש נ  מ

שען״
 ypyo py ארימקײם, וױ פמקם ״פסװם׳קײט״, נײן׳

 עס שסאלץ׳ קײז נישם אװדאי אבער חרפוד קיין נישם
y py ,נײז y יײל נממ װעלכעז םון אמעליק׳ »T 

. באפרייען.
o מײסס ^סעז־פרעסע קאפיטןןליסטישע די אױך n 

ת״ איז ״געזאנקעז״ די תאבעז עס oyn װעדט, מי  פון ״
 ־tyayiopny די oayt בירגער״. ״פשש׳ן דאדגעז דעם
y די פמ r ty t צײטמגעז׳ y חײרםם Ptn yppyo ■triy.{ 
ty גײז עניגים פרײמטע זײערע איז זיד תילעז די ty 

 יחנלעז די אח בירגער״, ״פשש׳ז yty מים ו.¥לטען עצה
 די ntayn פרעגזה עןװת אײף אײסלןןכען. ציניש זין־

ז פשזס׳זר ״נישס ד ״זסרןספ ״בישט * מ ד  . . ׳ מ
 II אױסײכזח דן די װעלעז שפןסױר y יף1א 1אםיל

 מגלייטעד• אינםערעמנםערע אדער איגטערעמנםערעז׳
 צו Pty װי ע*מן, אױף פלל, pyo עצות אױף אבער
 *yt oyt אדעקזמעז מעז חזרף דערזיף פאליטיק׳ פירעז

 מים אמ IT'D אױסן משעפעגיש ש^מלענדיגע זיגע
 oyn ער oyn װארט, יעדעס ם¥רצײכעגען רכם1ערפ

yרlיסגעytגם m o דער פץ רעפארםער צמעשיקםען 
:ג^מ־פױק יענער אדער

פאליטיק... פײנם oyn כירגער״ ״פשום׳ער דער —
:1צ זיד הערם
oyt חערען נישט װיל קינד onyn yty, פאלי׳ װי*

 ״׳yoyo* װערטער די רyנ רשטײטyם קיגד oyt טיק״,
 נים׳ רשסײסyפ קינד oyt אױב jty — ״הם״ ry ״נממע״

 ילעד1ח oyt py צען,1באנ נישס װארט oyt מען טאר
. . . שװינדעל

o"oonyo ,זיך ty אדער בירגער׳/ ט׳ער1«פש דער 
 מלי־ iy״ onytt oyt ty גישס, וױיסט איד׳, ט׳ער1״םש

 עקעאמםס־ די חוקא דאם אמ פאליםיק יד1א py טיק״
 לי־yo שױינדלערישסטע אח רעאקציאנערםםע די סטע,
 פאליסיק הערשנדיגער דער סץ פירער די oyt טיק,

 אויםםראכ־ געקענט py עס װעו ivayn קנעכם דיערע אח
 דעם תאלטעז t« צװעק דעם oyn oyt ליםיק,yפ y םען.

 ;סעפ גבירישע םעטע די םץ ײטערoyt 11 לם1ע ברייטעז
 איז nypnyoo מכען שטןזרקע די חזרף oytt ליטיק,yפ א

 ביד־ ט׳ער1פש דער סיינט, ער שװןזכער. — שומכע די
 oyt ty אושװיסענקײם, ry פשש׳קײם זית אין גער׳

 און קאפ״ *םח דיקטירם ער oyn ■אלמדק״ .אן װארט
 אים םח oyt שובען נגען1«ײם ליסםישעyפ'טyק די

 ,onypnyo oyt py אמת׳ן דער אין בעת נ^נעשריבען׳
mחיכטיגערהײyפ נגyל wny' אים עס jyayn די y  o־ 

m קאפ אין דיקטירט y עס שנמכועלט ער אץ iya . . . 
 רע־ (אומוױסענדיגקײט) ״פשום׳קײט׳ דאזיגער דער יף1א

 נישט, זיד מל ער כדי אח אױם• טאקע די כענען
 מים פעז די אים םאר כסדר די ד-אלםען כאפען׳ סלילד״

y אעטער־ אים 1צ שעפטשעז אץ פאפיר יגעלע1ב לײדיג 
:טעניג

 דיץ שרייבען װעלען מיר און פרינץ׳ זאג׳ —
rc עס הייליג! איז דארט  onyn oyn py ט׳ז1״פש 

.בירגער״ . .
 דעם געױײנלעך טיילס בירגער״ ״םשוט׳ער דער

 זיך דערמן»ם מען זעלנער״. מבאקאנטען1-א םץ גורל
 װען דעמאלט׳ םארדיגסטען און מעלות גרויסע ױינע אין
i אים זיד קלייבם מען t באגראבען . . .

שוױיגען
 ty» גאלד״, py שױײגען ארן !ילבער אח ״רעדען

y םאר אים מען האלט שוױיגם, נאר y ,״די קאגעז״ 
 יעדען בײ שװײגען״. — pk קלוגשאפם םיז גרענעץ

oyn אםאריזמעז■ געlעלכע•קלty םך y םאראן דינעז םאלק

nrayn דןס i t  w m ו  סויל/ נמגשלומ oyt יפןןו
if  ays w די tyn m מו׳ מווי חיי פ
t י^יי קדלמ FTf ןגס1" מן וחח t
^ן/ p® אח D>» T7" «1״ ׳ייי״
tj n ״«לש <ס װי אייגדדוק/ v 'in קחגית jjw jjv דימ* 
מי * חז«ױס קלימר » געג*גתז פסדד איז כ*ײ ל«נ

________MIMM 1■ MUM MBAM■ ■MMH iiLaubam* MM «a«— ■ סגעלייגס מ ty rw ״ ויי ז״ץ ןןד̂ו רי ̂ןי ו n"# ” מי
:סיילןר לפמ

̂ס ?ןו קינו שיױיגס׳ — jy ד ijn װי סײ ת«ס 
p ידיז rn ״ פס נישס׳o r ימל־ ג*תישס ײי סײ אײך 
p זדד פןן. t ojnt אגיממז איז אויפרזגצז אודזיטס גאד 

y .סומל jrooya oyt אח oyt קליגממ r y  t* ,py 
.׳ שא״שא שסיל, rn תולם .

mm maa י BtfkLltM mm•  maau LaaMM u iB  Aaimam PH oy pn ̂ס קײץ גישס יוןלעןו ׳IVד רד
m r w  nroom ty oyn» די naan שוױמןן׳ פון ry

Â AyAM uiNV UU /AM|UM BBBM k UUMMUU AM aaaLי חערשעד % געדו׳מ אליקt\ 17w ̂ס מיז ר<ד*ו ח
MUM MUM AAA A y|AMMA aaaLaaĝט דײך i* ג״ז געה ”  i

MM AMIMMM UMUM guMMM MM M*L amMAAM iשװײג ײזןג׳ןז pnv“ *ו ליכ Tvsvn חעדשעד f׳ PK 
oyn די סעד nytmm לײז¥ im nמשגות׳דימד *לז ׳

--------------------- MMMM4M kta# mLm■ mmm mm •M ש~ג<ז״ ז$ד p7%c ד#ס ןןז זײ/ מןןדערעז
ממלנ־ די ן,סדוױילפדסייא די nyj nronyt חװעז

מ די אח נמ׳ ת נ ײי  דארף — לקyo oyt — רענשעז גז
n שןיקליז און אױססעחמ w ו » py ojfooaan 

o אױסחנמוײלמר דפר יחמ דערלויכס, די » n jf, צי 
: onyn אײז תוגעז

___ 4ריכסי —

ד די װעס מעז ת ױ ״תכסיג״. nr«r «ו דןרלױמז ו
MamMM MMMM iAM MAAA MAM amaam maam âaaa mmaa mmaampyt, איך Tyj •py שגזןז׳ ty איד ra מסכים גישט 

חםלד? שלמז מיט
 אץ־ Tty מסכים נישס מלכיס <זים בכלל בין איך

o^ oay ayn נישט n  nyra מ$כ?װ nyo חמלד שלסס 
ty .מעז אמת, אױס«ם rn  n*no n ty t׳ HM p p  ty 

py ױ גזךועז, נישם שלמח  מלד׳ y ״ועם אידעז Tl«yt ו
onyo *vay גישס r r נןןר״ . .  y גזױאגם oyn שלמח .

כעז׳ קלוגע סד  wpv עלסעד״ דעד אויף מזונדעדס ̂ז
 ןך*ץ ,עזקײםשיגאר 1םא *ן געװען אים py עס שװעדער
 אמ .) . . ג1יןל iwtot *ו געײעז אים py לײכטער

 py שוױיגעז, װעגעז געתוגם oyn עד oyn ,oyt 1אפיל
t'y — מער נישם גזהסגם׳ קלוג געײעז אייד  noan נקם1פ 
rty ,ױ רעלןןסיװ P איינעם פאד :שיך פאר y ו t׳n די 

r*  ojrttpya עס ענג• — די ^נען צוױיסען םאלז 
p װזונדעט t, טש סעז פיס װעלכע אױף ty שיה די 

 !ײער py עס מן־. מלסעגע y py noan אכסםראקםע
n שװײגען׳ זדיסעז צו קלוג y n  py  oy p c גאריש ia ־~ 

• . . שײײגעז
 די טרעפען קענעז עס oyn אומגלייןען, אלע םמ
 ערגססע oyt שוױיגען גיינעג, מײז לױם ,py רענשען׳

 דןס מענשעז דעם כײ t* נעסס שײײגעז מגליק.1א
 געגעמז אים oyn גאסור די oytt געװער׳ שטארקסטע

— oyt דעד איבער דעײויבען אים דערמיט אמ  r n 
onyn.

 oyt, נאר רעדען׳ oyt נישם װיפםיג py אײדאי
 דעדרעחח׳ עפעס ta דן פדי אבעד רעדט. מען װ»ס
ד רעיעז׳ פל קודם דאד עז ־ מח  סעז װעס שװײגען ײי
 שוױי־ דעררײדעז. נישט גארנישט צו מאל קיץ זיכער ייד
 װאס עלבע,t oyt געשעט *ונג דער מים אפ. םעספם גען
p ױ onyn ניעז ty קישקע, בלינדער דער פיט ty צי 

 װערם אח אײנשתמפעז אײנדארען׳ אן't earn באנוצען,
 איינגעשתמפעז 'tty פינסס אח איבעריג. צייט דער מיט
 oonynya םעספקײס y .mo דער װערט איפעריג אמ

 אפאםיש שװייגענדיג, y אים סץ oayo און רענש דעם
 סיס עלט11 דעד אױף ארום זיד דדייס oyn באשעפעניש,

yרDyגעynנגענy עפעגט אה אויערעז oyt נןיר יל1ם 
עסעז׳ דארף עס ױעז דעסאלט,

 אז ׳Trtytt געװאױר איר װעט םסיסיאטאר, y פרעגט
 דמעז קראגיןע אוסחײלפארסםע tty געםערלעכסםע די
 רעדעװדיגער y געים.1םש שםילע אץ שוױיגענדיגע די

 רעדס ער חאםעדנגען. שטענדיג נאד גים סשמע׳נער
I עס nyay געת׳ז,1סש לויםער םאקע איצם  y t t»y 

oyn ty  ty ,:rtyoyn נאר־ 1« דעררעדעז עגדלעד זיד 
yoלy .רײד y שוױיגyנדיגyשםילזנר אח ד y:w o׳ty j 
p נישט גים p שום ?.y::uyoyn

W 'ty t oyt Tyo'tt tyooyaoy די אםת yoyop't־ 
y t.? אזעזזיםם נישט Tyayn דיקטאםאחנז די tty' פײנס 

ryayn ty םים םאן *ו p r ty t jn  y .די םאלק yooty
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אױפטנ נעמייינשאפטלעכער ארטעט, געגדינשאפטלעכע •
ly r a y n y  r r i פיז y rty o ry  nyn• 

oaytoya otytt yyjyv אין n רייןן 
u יון n-nyoyaty o n לס* *T אײ־

,ato'DP גןנןר
yty' ג מ די מ  utVpptojy ra דן

 otytt >y:yvynyo2*y nyn *מ
lyatryuti פח דיןן די איז oyt 

kprtyoyaty סיס m e איז»•amyoopya on 
fjy i y py oyt איז מגױרלפכע •nyn yojttya 

 פון סײ סיסגליחד•, n אי ,tyto n אי ײײל שײנעג
ayryjtyoj'y tyt^ סײ *r  arrtyoyaty oyt r 

y» סשפחת׳ תלסער nyt אמ אײז ro נעז p o y ^  r 
a |ym  u r to r״oyw ayaty  yr ט ל  אײ־ פה ^

מזyt oyt אח נעס  אמ yrm r» oonynya גײסט׳ ל
•Tyjatarnw איז גיפיליז מלנע די

w די און yoanryy די ^ n to iy ח■ t r t אינסזװ־־ 
w m i,* י װי פתקס ̂ 1«טוױסל n און yoanry* ז

lrn פיז -ty o ya ty, עז ס מל  פח Ty^eyp ײד איז ^
ytt ,n פח איז קאסף r« tm > tjnלt^>ya iy m  ya 

ty t'tm jy tya  •tyt p jyt y nnyity: שגױמ *yp r- 
.o y 'y y 'jy n y  y r a  re  rx y ty e y

r נישס o  ?yyt oo'toty צײישזח tyonti ty t ל  מ
tyto איז tyt ל ¥ ^נ ^ ס ג ל yt:yo”tya y אי  מ

tyto yropy סח tyoyaty ty t־.y'aypjytty « n 
py oy 1אלאי נאך y באשטעטיגינג ty ,epye oyt fie 

oyn oyt ryto אינ דיtyoגyשyנyל ottp py כל >*y 
m o  tye b'ta דןי yt'y nyay ly ־,Typytti זי m aya 

ty m » 'o  re tyto װיפטיג וױ •yany tyt py oy 
u 'rtyo לס¥ re y'ay'jytty j^ ty o y te  y אידי־ 

tyoyaty yv מגשעז איז .yp'tyoy re  yn 
ryopt to׳ ty א'נ דיtyoנyשyגyל tyt t» ootp 

 re optytt Typtiyo״ty3 y סיט tyrjyttTyp tyאיצטיג
m אױף yyutmanyn אין סיסגליחןרשןןסט, o  oyt• 

'lגrניסטישyז oiy?ya Tyj't r o  ; o'ayi סים oyt 
ty ,opyo א'נ דיtyoגyשyגyל oyn ססש אויםגעטאן 

tytrett יפן1א :oyt re o'ay 1גtיסyבײסחוג ז re 
r e שאפם15סיטגלידז ty ro i'e  ty t ty פי־ סלחסס 
 ל־yש yopj'nnye די re re לאנד tyt re פון מנג

nt jyopt r o  ; typ 3 קסלןוססל ty t re  oy״iyto 
tyt pt א'נטtyנyשyגyל *oyt Tie Tyo"proyo't t 

 ־tye re Tyo'ay: ty re oyo'oyp tyoyaty Tyישtאי
.oy'ipy ףyליyt yנyשיד

o re וײנג ־tyoyaty די  tytoיםגליTyrn ty t
fill*  MMM MMM MMMMMM IMMMUMt MMM MMM MM* mLammN̂ימלץ TTKkJ i yvuD l̂alVT ®•K ערץ t I M t

tyoנyשyגyל r t  opro די r tm שםאלץ oyn די אי 
oeyotyt'o, ם'םגליד די איyרשyפtjrt re  o אינ־ 

tyo לyנyשyנtyם 'e Tyrn 3גyליבyז to y i« די ap־ 
re  Tye'a:'te yt'o קאםף ro ,y'oytpyoyt tyc 

oytiyte. סאציאלען tye ?»מף
Tyayn to  'it שויya otytt oiytya ty 'te T־ 

ty t re  npeayttayp y oayto אינtyoנyשyנyוױ ל Ty 
or tysym־re  aio די tyoyaty־Tsm « 't• שױן 

tyooytx ty t oyn m y opye tyt ,סײל a'ty ניט 
yלty t re  oeim yt'o tyt re  y א'נםtyנyשyנyל 

Typt 15מיםגליח tyoyaty reפיל תנג׳־tyto p  re  y 
tyoyaty T’»־oyyoTjna « 't, אין tyeשיytנ■ty y 

py ,oyo'oyp U'rtyoya אסאל גאד ,utroyooya y 
to Ty זײנמ yל*ty tyaVyt tyt r e  ty m  re  y 
tyoya .סש<חח
T’e oyn y'ayt'Tyny H די 't-tyoyaty פtyשי־

o'te Typytoy pלכy11 ti זאד׳  ty זײ tyt re ,o:yn 
ty״ pe צעג pסאלס• ״ m o'tp ry ,Tyopt pנלp  Ty 

mi* p  Tyayn׳ ^p  tt אױך־ eyp n  Tyayn, די 
p  ,OTyn פיס — p צמג ty t py של'סyל *ot םזנגש־ 

^ ty סים שסלאף y Tyayn .tyetyp ל p e  y צתג 
yp nyotyaj^ya y re■ איז  oVy: Tyayn p  opr־ 

m ׳tt oayt .yנyש  re  oyt Ty געלט״ p״tyo'te tyj 
oyn tP אױף oyt גyלם oayt r»p ניט׳ ioop nyt re 
 re oytt לםyג yanyn oyt *י ,tyan נישם קיינמןזל

y מיױם opy ד o ני n  rn, י* oyr oy דך tP  ro 
. ^יסגליםשען גישם . .

r׳ y ty p  ry lyaptr גחיסזנ oyn ,p  tye naan 
Tjepi שוpג. . . Ty

נעבינער ג. «ח

9tn פח טײלזז vfi p  r e  oyroana nj^ oyn 
ל nyn re קאלמ ^גץ ת מ yp fv* אינ fw  o*o m

ammm mam ^m maammLaaamaa mm ma MAAMMf MMft* MMM- Tyyr r o  tp*׳ jyna p  oy re  ty n p u ro  p  ty 
tyonc lym  o rro גזדמז up*nyoyany ora hmff

mUmma* Laaaamaimamamaamm mamm mm mmmmmMI■ mm mmm״^יזולסטע ד איז ii אינטעדגזןש#נעל דזןד dk“ זדן
p  oytt Tfoiyoyo yoeo'opp p אyorרנyשyנyל 
noyp re jyayoatn oetyty; oyn ד מ nyjm p מ

שוגוױ^ אױמדלוכע re לזזפע
t.. MMAAM kllBAAAIIAAMMIMA MMM MM MMMM U*Mi |AAAM|A ̂ .— - - — ץ ̂נעל די װ#ס דעם ט̂ד לזקא vfn איגטערנעש

y לזמ jy ro ty e  re יחה10נא*יאנאלי tyay tp® tVP
aaLaaaaha IamaAahmaamaaiaama* MM MM M m*M**M**M**MMM MM IMIMIז$גען jk /בעדסדײכונג^ tk שטעלט ודנטןדנזדממעל די 

tpo זיך סיט  j^y jyo'tt* tye ימיןזניסטישע yaty־ 
re  yooytt p  yp'tyoy re  W 'W t ססײכ־1אײנפל 

Ty’ r*  tpo  yoo ויעלפע *!גאניזאציע׳ re 3לײ סיס 
p  ,TP*m p  re  r •  a n  nfayjynya 'e Tya^ re 
yopp ttyo ite  p  re  ly u ta jn o r p  r«  ffutayeyn 

TPeyo y rp 'e  yoaypye r* איז .yeytp»*'*yT
p  ayo t* o n  re oyn anpyoyaty tyt 

py tyoyaty yryp'y yooytj פאלקס y'xyr'jypy 
 װזגל־ py yppyoy איז גענים TyלyתyטytB oyt אױף

ya ײלט* py t»y pe i r  I'atye py yayVoy n o־ 
rayoen־ to* 1אי tent T»oe>«eape*tw -oyn y ty *run 
TPayra׳ r o  any ry זדמס זעעז py yroayo y 

T'y ;nyttya yo'oo'jy'jv m o  yoaptjnye ptyoo 
re ^yttya y ,yp'tyoy מלכזװי oy שסרסלס o'tty 

p אינסtyנyשyנyל ty'roy t'y py גל¥יי o'tta py־ 
yo'ttyt y Tyoyj tt M'vtyoyaty ty קײס, t jyo 

TTUtrtJtyt p  oy tye opytp oyo.
y11 ,a'rtyoyaty ty t Tyrya T'y oyלפty איז 

o p TP:yooya מי op סיט oytt Tty tyayopty^p p־ 
tyayo סיט װי ■ונקס yלtyt rc Jy:pty ytytsy y 

Huynyapyoyaty װי ty'poy3 y אײ־ פון סיטגליד 
nneoo ty;לנyז tyt py tyנ

tyoyaty tyt־ py o^ytyo oyn u p סtyoyיyל 
 ־yoyjtyoT'y tyt re זyגג1לP5•y yלy p זyלסynyג

Vya אין Tyty'tye-oeoyp yooity p, אין tjn יא־■ 
:Tyty צייס yoy re1בליtנג׳ Tytt T yo p n 'tM y  p  T'y 

py yeoriPtyry ים;1אtלעכy שוגאים y3 Tvayn־ 
Tyiiytaoiy• לyנyשyנtyאינם p ױאלם

oyt py זyלTyp y3 ט אױך ^ג  Tyaytt Tytytt ג
tyto p  Tsntya. Ty:p oy Ty ^yjyoynyopy tyt 

ty; 1ס'םגליחג y1t >yjyoyityoT'y ty t peלפyn y־ 
jya ד םים  ־y;otty טמישאפט py opwyayatya'y לינ

s'rtyoyaty oyt Tyotj; סיט װי y אים ן1א פאנצער 
y ym'tip'a p פאשיצם  TieגyBלpe Ty ,די y11לפy

:ןןלורפערד ה.

ן ע ל א פ ע ן ג ט אי כ א ל ש
 ויעסעי דער פין מ־טגלייזי שייסאלניק, א. סון אנדענק וצים

)KH4 יןיץ• נזטאלןן •מיאן,

...oyr t y j ערשט געזען, אים oy לאנג ניט 
y ,זױ של^, חויכער y ׳גױם 

 aayrpa y ,oyer y שםײפעל, y שטענדיג
tya nr גןן׳חלום׳ט y .םרױם

 חוד, סדן ׳מד)ל פץ װײכ, פץ גע׳חלום׳ט
ט TTy ׳ױכג rry געװןך  מי

 פלויז דערצײגען יאר טעגדליג *װײ קױם
נעװןןרט. שיץ איפ אויןי tyn טױט דער און

nropr y o rty i m  a rrtyoyany  oyn nrayn גז־ 
liu. מאלס y ta a ty

y —  jpayrayity u p 'ty o y a ty  p םשפחח pe 
72000 re  tynayre  y  aye t* o n  py —  t yn*»ao«o 

nta tya*oant אדיף T'y oya opnyo ty o p 'y  ty t 
yppyoy אויפן ,o"pa'oyo ttoVtp t y o 'r y  re  o'aya 

re  o'aya Teno איp'שyaזyלשoyםלyכy■ו oyaty 
tyoyte א״יפן מאסען, אידישצ ד־ לסוכח  pe O'aya

mmmiamaamaaMm*A> mmm mmm MMMMkMtMM* MMMMMאיגססיטהױעס. זווז וריגדיכסונגןן מלע
nr® nm אױס סײלס y pe yo 'cttyeo oyt 

yanyoanT ty t  re  tyopytya m ro o 'jr a i' m o־ 
p את מנעל  ̂ nr® nmאױס לט oyn ye'C'ayeo oyt 

re שמי׳נאל tyoyaty ayt r ״ e־nr® ayr aap װי 
y t nrap oy p y פיל p> nrayr jte p?tm a'oyo 

ry  TV pe־yy׳Tyo'arr סײ n  Tyo'opyte y pe וחגלמנ 
ty»oeyort9ya nrm אי tyayoyaiyoi'e ty t  ty c 

.u p 'ty o y a ty  pye  re
ty t  Jte TVoaynayp p אינםtyנyשyנyל ootp 

y r e  tye ײט* Tytjm oo'ooya •pyt oy nm 
ty tp ty o n  ty t שיקזןןל tpate re ,לאנד o n  po 

yB nrop'eלp׳ optoayo tyaaya ty t re. אין oy 
nrapam oyt גytyנגyל tp ט  yaapc pe oy- ^לכז

ט װיקזנלט ת oVyn yaaya p צו ו  ayo שפילם tyrry 
ytayre tp y לז»ד roap  y ראלע tya'y t» re• 

uiaynya-tyoyaty p זאגען, Ty® Typ םױימגג  ry 
ty tre  tp לאנד ooyatyo הײנט *rn 'tye y ayo t 

aatptp tyo. ס1זדמפל nranta פון 'pa re  re 
y pe oy * גליק p  oytt אינטtyנyשyנyלד ayt y? 

r e  re  mootettya oyt payt y , o e ^ y r e  r y 
re זיך מיט לסyשט מיטגליחנחמןפס  n m  p  ry  tye 

tyayp'tyoy tytaty אגבעז׳ ty t po n m  p  T’K 
ty tyayp'tyoyפyטtyשcyט ma nrn'oprtooayp y 

pk oyn לײב מיט re לyayayatya'K Ty3y] אויף oyt 
o'a y'oytpyoyt tyc noyp oyt tcik Tya'oa'te'ty 

tyrate T’e tya ׳3לא mytt tyaaya ty י t  tya'e tya 
ty pye lyaaimatyt ytt'oytype tye noyp oyt־ 

tyoya לאס? oyt ,otoyoty קאמף y tye פtyשםay־ 
 t^ayo זאל oytt noyp oyt ,typלyש Tyישtצו ישayד

y Tyayo ומנלט y11 T’eלפoyt ty זאל םאלק אידישע 
T’K ל אלעTsayp tytay לyayוױ ן ayoשy-ri'ii o'o Ty 
גלײכ^ םיט ya^a וױ איז

p  oy זyלyoayotytaya'te ya אידyyלpe Ty 
oyn TPaataytoo אױך oyot'tt pe oyornya איצט 

y aa'rtyoyaty ty tל•Tyoyo'tt'opy y r 't y
nrm r o גױף -ayp ya trre  p  ty ,oa'mya'e 

oytt lyooya T’e Vyaippyatyoa'e ty t pe TKwayn 
y Tyt'ctyoate tya o'a ל3.1סד־ pa p  pc איצטיגע 
K ty t p» Tyaatytoc'teיaטyatyשyayל oytt tya אױך 

 y״a tyo ,Tyoayptyn jr'a tyc לyפ'טyp ty«a y דיז
tyoa'e ty t r e  Tyaatmatyt r ’a tyc ,]yaataytoo־ 

yaשyנyל tic oo«a T’e די *a'te yVyoayoytate 
איצט. pa 'poya TPnsa איז זי yלכyl1 ציפען׳

a a'O'tca'^a Tieע3לויt'O Tאייד אי ׳ p  T’e יא־
a'K p- רעז  oytt Tyvayruyp ty t tya oyaty tic 
r זייט ײ3 זייס Tya’eya לyoyלy לyayשyatטע y  T’e 

aa'rtyoyaty p  oyatyc r e  pe Tie oyaty ^טשפח 
py aa'rtyoyaty oyt pe tym די ao'o ]ty tyto 

optytt tyc yo"tia p איץ  Typrnya oytt y'yypayaty 
py aa'rtyoyaty ty ײי opato מײל ,o״pa'oyo און t 

p  ty ,oroytyoa'myc איaטyatyשyayזאל ל pytt- 
 t'O Tyrnt 'tty'opaiB ,01אימפל T'y re *אל re סעז
 אין oroytyoa'Ktyc אױך עלayשyatyט3יK די איז

.aa'rtyoyaty דעם pe optytt אלזייםיגןװ דעם
p איין היין  pe y'eyrayaty סיידע Tty o'a Typ 
o'a tyo זה3א!יס?לײ ayn ]ytytattya yײייל ׳ ®Ty איז 

aל'tic ty t מש«ח אייזpe n סיט סאזעלם איז מען P'K 
ג.al3ytשט איץ סיט איחנאל״

tyto p איד  ty ,tya't T’a םיט ן1אaלידTic ty 
ty ׳t'O סיט Tvoytta װינש^ aa'rtyoyaty דעם t 

o ty ן1א פטyערשtפי tיטaליty tשyפט a'K ty t  pe־ 
ayp ymיפpאלגctyד y לyaשאyatyם oo"a pe y* 

 Typt'ttya a'0"tayaya Tyםlשלy3 די ן*לעזtik 3 שאן3װזג
tyo 'tt oy'iyt'ayaty y rp געםימשאפםלעד ty i t• 

ty t pe optett oyt tyc Tyoya אי ע1םוױ?ל3א po 
ty t איaםyatyשyayאי ל aa'rtyoyaty oyt po
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MU■ ■U■ UMU •/UMk mAM MU■ ן t ן i לןג p עױע ro  n n  m־r
מ ײ׳ F® r< י x  w>wi*•
p® ן <״ן ד ז n אין ו v ז י t ו k 
, גןװןן ו ן ײ b*i ןי ן  d id יזזגלויגס׳

ן ײןו *t ןו דין 1X3X7 זי  *1איי וי
x® a n  jju 'W 'iij׳• v ל ן r ז w׳ 

if ר דןו o ןוזןון p  *f 4W V .,».m i uauLm  mM mm aim mam a â  l ת ®מל׳ * w 199 ודי מ i גײז גןירד^ו״ תלןגק׳ גטד
מז מ ד ו •r *ן * י o*n n* י  ,n ru tm  n  r --»■*-., am  MMA aH atfA^MAAHII AMAAI aaaa a*m A לו  ודד ח*ס pf #ז״ ס מת•׳ אי גןקןוס נימ ט#ג $ אי

"w טגגעז״יכזה m״  i p ״k• ׳׳ יי ײי מייךk1׳ ״ 
oxytys דןר גיי w,|ר חןר ׳ מן T® מ t bxb  ®X

a^aamaa An# aanaa aaLan a  aa aann mAnaaa mamp fv f n rs p p  t k דו 9 י״י ד׳ קי ן wrwwvw* n מ ■̂aâ aaam aâ a â â — a â ââ a ^̂M̂a â aaמסז vfp ^ןדן pk ד״ף׳ קױט ~ טיט* *Fw~ r׳
מ די ר תו זין ו TFxxn ת י מו ז זי מו י ןו ײ מי 1ײ W־

DIP n די סוס׳ n מ*ס געוואוסס גיס  oxn e m אױ״מ־
am m i am ■ anan ■aak amaa •mmaama mam am a  m uודד חאט נײט ifK r jf i ״ ד#גג׳ ויי^ר מ 9»9י w״ י

■̂aaMa aa a aaaa ■ aâ A auana am â̂# am■ לןן n ןרגןס י* אין ®טג׳ קי ע ןדױמן דןד גיע״ וי
t p  oga מו ד ק r 1 *טן9 מ x  tgaי xn® 9 זיד®*ys®

aaa m m  a a  aa atfaakMaMa ■maaa naM imimLa b m״יריןן ידן דעדשדןגןן׳ P״ i׳ f i p״ח * ׳ ■n
tyoyaog r>  1* *m p  t k אח b p  tF»»Fno*i7X . aMA aaama (Aaaa/am a aa aaMAAMMA aaa f< ת*ס ווזנלמד גמז׳  99|9 f דחדיגץץ* f3 f7/| ח*ס

afeM aam anaaiuMAMA m  aan anaAAAAAan aaa mam ■uניס ודד דך i׳jin  |f#fA|u י גןן ו לן  חדוח׳ מדץ דןו״
FTX Jt 8 האט זי ודיל  9goxי*מל?מ *F3 unx' 

ix® it  riX B Faix  i f Tfj® tm w r a  x  ox® o 'oo, A”  “  V ”  HfWיײ ׳ A““  P ׳ P▼* r ■w P ▼ "r ׳ Mmm mma aaaaaa jaaa aa aiaa uaaAAuaî LMuuu i*t *i o חודשלןגזןגדיס דער ®ח p סעד נאד גצמילט 
Boyox9yac*T ױ b ד«ר •ין ו f p x ח י tx י r י x •מ 

txoi® , זדים׳* r f -  *pnp n  oxn פ «ליד b* וי jxt f ■דירןן aaa am̂ ״ m̂aa ■amaa aaa  â ^̂ ua  u iu m  u  aaa >tii 7 9 לץ׳9ת שטיק 9 וױ האט, ד ic כעט גיױמװ 
g it גוגזע lysyoys oaxa איץ ®trxoyo® FTnxo• 

o p  o f it  wo op ןדגסט זיך Wpn ■nrpr un n 
j dsaj p שױן ער iup  x“ יז *יד«לס*יוז* *o p  r 

 ש«י rx מי Vy n *ז trupnnxg TX *וױימלונג
TX w זיד oxn דזלס סיס איז גייז גיט njjnxe פזדזיד 

i ארכעסזן׳ גײן ןןו וױדער
c נטפן זדזט׳ |י 'jxo טויס׳ oxt t x  oxn זדריק גײן 
ד גטד ■xv אק י  נטו ודטט זיד פילט זי wגןשרטט מ

o דטס דעלטלם. וױ שייטכעד 'ixo שװןרן tix לטנגע 
 טץ חטט נד,xושטxח'oיoג ^ח־לטגגץד זײז קרענק׳

מ פ״ ניטןל יזדמז טדױסגןףױגזה זדר <ox« r י if« r 
ױ טױסגןקוקט ogn זי £טומ»גט. טxו. זי  לעכן־ x ו

syn <t t *י**{■ X ײי סיו׳ דיגעד x גיט גטר זיך 
ױ טןטדזטעלןן געל«:ם o טפילי זס ױ ימט ו x i קטנען 

’T דער נו rx o.
 שעח טכט זי זי«ט «ט טון זריזעז בדעכס נױט אבער

x ״ דעם טיז טטגX• ת® i r r 4 ירןס ״װןנוסP" וגע־* 
w *ו טTשמ r s w o  x בלוט^ג בלײכד טידע סיט 

ז זי שטויט טינגער י r די י x נאך שטיק מד»יךמ*על *ח 
o»nx x* רעסxײ פארשידענע טמ שםיק m x ii r טוטעז 

טאג. יעדען קלײילעד טארםיגע
o שײער nroipyjpx דארע׳ז אח עס x i וגעווטױנען* 

r ®יז מענשעז די *ו *מ שא® *ום זיד x  t^x .®xv 
r ודיט אויסגעקומעז איר x 19 די באס׳ דער טרעסד׳’ 

 כסדד־ דאס טוסעל, »יז זשום שםענדיגער דער בעםער׳
 באלעבאס׳ r® געשרייען די זיך׳ יאגען אוץ ח^ועז דיגע
 ^עטער. די ®מ אנדעי־ע די אײנע זיד געזxרײנזx דאס
r^x גזױוען זדר זדז o ix’ o, תדוױדער׳ r x חאט עס 

r *עשרײשטע אירע געשליקט געגופט, x ןנעשאלענע 
 תאט 0XH די אירע, שכנ׳םע די ניט װען אה נעתועז

rv לענעז יאשיז X געארבעט איר מיס x o  Xחױכע די ׳ 
 די סיט tix ®נים ײטמוטיגעז גװטערלעכעז, סיטן ליזע׳

 ל»ג לטxװ זי זױ ניט. זי ױײס יגען,1א נלױע סילדע׳
x איז אדבעסעז סאדבליבען v.•
ױ אזױ nנoלx אז יד1א איז ליזע  זעכנען שױן זי. ו

r אירעד טאז דער אז יאר ־ x געשטארבעז *r איכער־ זי 
t p x ^ j קינדער׳ «ווײ מיט rtx  rx זיד. זי מאטערט 

r 31שט איז אח שא• איז ®ראאעדועם x אויסגע־ האט
■MMMAAM AAAAM AMMMA4Mה^דעװעס xקינדעד• ״

x ײי <לײד v  r x  tyQ ipg im x r x  m n* איז
איר> r* דערזעז למע חאט גלאשיז דער בײ געזעאם זיך
ױ x r ו x .זיד שיעעל o 'n x i •r^X ,דעדשלאגענקײט 

 געשװאלעגע דיקע די •נים, אױסגץמרטעד בלאסער׳ איר
W3gn oxn tx רױטן טיר® אונטעו קישעלעד irx עדות 

ף געזאגס r ווײמװ סד X »י x אייף x דער־ ניט סך

am  •am aam aaaaamma a jam ■ Iaam a  iamma m iaauLwiwswBiPv ,גןדירס לתז׳ן חאבען גןכט t x  r x  r x
AAM mm A AA ■ /UÂ UI Â A AUaMiA MM — — MMAAAAAUAA9י <ךעליד סך 9 ומןן1רויס#זן 1לי9י ו *r ~ ״1  w

tx nmr» tx נדלז־®® ®rx n rx n  r ו* t x
a  um aa P/a a a a  a a a  aa ■aMiaaaa aaaum m iia  ■̂aâ aלז m י תאס זי גזןײאדען. «ו<«כמדץן <  11 a־־»w

Bwp וױ W*W ד«י ס*ט miXJX ײי pwnx די 
rx ®FT דןד ®דן סײלמ שיוןוו די xn orrr® זי 

®rx •ttVtfl t x  tx װןן ynxi תאס ®annx געמאכט 
ftV bxx o די ft טד,Fד ר o ft דורכג*קוקט. גופ

of®f  b i t  .b f î ix ® ofof T וויסט®® r x עו־שט 
tx dftxp גFלxזFז n  pfixtofiix טמױגס® oft 

X3 b f3 ^xsf x̂ s  dixלn  r x  BX3F דמט• >ifh f 
bxx׳  of r x  TF̂ FOFs זי xנגFשטFלט tx >pf®f30X 

x oxi ifb f>f« נסנדעל bfso x.
.OX303T ojto jyn y i dfo ox® T'Fi^ r x  foxo 

^Fi® סי  foofoגעזזה זדמט תאס זי ייססען ׳ of B if״ 
®XB if fל׳ r x סלונליגג זדס TF0XHF3 i p p ip f it r 

1FX0XX r x לײגלזמי *מ oifxp ײ זי וױ געײאסעןxלט 
0X373X0 JfO'X r x  .0FBBF11® P tp r*  tx tFHF> t x ע 

txsxx tFJrx געשטעלס ויך tFojno׳ ox® n שםיל׳
rx b»t o o f®ox® x  onp סיט xp tFBfl̂ »xox tx׳®

IXBF3 0*00 IF0F0X11 X r*  *T pjjno* T/FrV  BIXtFl 
B, 0אי IT

tx ®יז ro  tX IXO איבערגעגעבענע עןטרגעײ די 
f t o סיסלססס׳ די תבד׳טעס׳ FD,^xטןןרעל־ ®ױן ל 

IB5FB י ליזן׳®® ,TX י®F0רלF̂ Fז TF>t i »oi3 סנים 
fooc boo r x /®בלױע ס*לס r x  tF^rx ױ געייעז  ו

'00X3 o'foxo tFoxiW i r x  n  -i 'foxo ix  fb x b  X
--------— ———— MMMAAM AMA am maaam maa aaaaaam a â aam au m דיז אנדערע דאס אן אימס ייד תאבעז זײ און ®X® אין מ

•txoF< סיס x גיט
n ארכעטעז ®גגעתויבסז די חטבען נטפדעם o n iv s. 

oxn jnxo אין ר^עז3זדיגגע ףיך OF30X ofo, זדס 
ix״pos*kfp אססליגס  r x  ox® r x  o יסלעגיױח3 איס 

tFO iofipm x. די jjaxn כײדע r x  otnox® o n זײעד 
r x  b b x v 'o w 0 שטשאדײגשרX3 r x סעס ®oPTOFoox 

•tF0XHF<
rx  yoxo אימע זײנעז ליזע ix דעס •y jix  oyojnsx 

ex® r בלױז יטtfoxhfj 3 יגדעז3 x׳ oox 0x3 אײסעסעז 
®ox. ײ r געגעסעז ץמאמען tynxn ז x סעסטא־ זעלבען 

txoxrx ,txo געגסנגעז r x די r x ’ .oo ixio טמטעס 
ix  rx נגעז1נטעסנער1א r x שאדבראכט שטענדיג ix״ 
r ןדיט שםיקעל שרײ יעדעס זאמעז x אװענטען די tix 

ז י .03X0311 זײ י
איועק־ 3Xo:n יעיעז Foxo שלעגם דעסטוועגעז3שי

 עועס מיט rx חאסץ שװער x מיט חױז ליזע׳ס ®יז *ק
'3 xאגע:דעז r o  oxn jnxo •oyoix געחאם׳ ניט קינדער

ix אשגעשטארבען איס איז מאז דער r x געבליבען זי 
ױ עלענט r ליזע׳ז ביי שטײן. א ו x די ®ox רימע® mn 

r מעסלעד x געשםאנען סאג זמםטגדיגעז גאגצען דעם
x מעל1ט פרײלעכעס rx אידע טון חאסמידער א t ix 

 אי־ לאכען׳ שטיפען׳ xo ®לעגעז קינדער די קינדעד.
 מיט שרײעז קריגעז׳ ייך xo איז 1חוי די בערקערעז
 טעױת. אנדערע די ix איינע י׳אבעז ת׳1ל1? באנימענע

ix ראסיא׳ סעס שאר דײסעז יד1  DX03XO® oyoxn שסי־ 
r לעז x לזכועז ix דער txoxo אײסגלײכען. זיך ^  ל
r אנגעקויאלעז חאט x תעדג גמיסעז געהאט ro אלץ 
 שםישעז דיער re אי געטאז• חאבעז קינסער סי װאס
Iix לאכעז x r x, ד. קריגעז זײער פיז r י1 איז יי x 
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mAM AM ÂAÂA a aa  AAAAM !■U AMMM AÂAAAAA AAM9 ך9י ט9ח אדץ סלזןגד• גןוהןן ודז isזױ9 ̂י TO 
oיטxרלttmiF30*iox o**oooi3 X3X׳ n  oxn ד־3®די* איד
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mbmaamm aam a a iia k  m/â â a •aaaa abUbm m/aabaדדיב ט חשכ! t k שודערער אח גגעד9ל ס מטנ p«HP
 n oxn ים1ס o'sxo t3X3 oxsx סױס. t**i r® איז

 סך ®ליישאײף tX*xxx®*iox tF3*inF33X ניסלפכײיה
30*10 tF3**1 B*3® UK 013*® T X1*1 0יל8פX >1X0X11X3*_____

. . -AM■■■ ■M MAA AAAMA M AMAAAAAAM MAA MMM MAAM AMMAAmM MAMידיטקײס. געזונסע 9 ריייעץ93 ד ז ״9״ סגים כלײכעז ודד 
1 oxn *iיד txs*inx33X T ix קלײחמ o*a rx  ox3 

oxn *i .pxo®xs 1 אייד*X b^ x t *k ix  03X00X0 
ooxoxi oxn *i •3319X3X3 o*x שטיל x rxײנגxחxלטx.ז

F0 OgHOX IXלX̂ X̂®ליr® 1X^W 3 DXn 0**700X3 X 
OfT 0g0 r«  0*3■ 0*X א7ײ "IX •m 1X3X3X313 0*X 

X30XO® 11X 1F3*1X X30X11® X0O03 X0*X 0*0 1X0X1
ixלX1ײ07xג  ooxoxs *i oxn oxn XD אויף ק1אײנדס x 
3 r*7 PX11X 0*3 1*X OX 1« •T3X00* ײײ*X 1X3 OX 

T ix  ,1X0 x o*o B3XPX3 T i oxn *1 IX ,000 o'sxo 
IX 03. ׳10אל*VoX® 1*1 lX3Xn *O rx  .0X3*00X0 0X013 X 

xל r׳oxo r® *i oxn l ניט xrV 0X3 .03X1X3 
O •1XOOO®133X 1X3*WX33X 0X»X TIX 1*1 0X0 1*TX 
l*x oxn X0X0 OXO BX0 r® 1XO*10®X33X 10 oxn 

0* OCX *11X 0*x 13 1X01P 13 B0XnX30*1X 03X0311
x i'xoxo oxn *t rxײxo3ים31®ל ל ixoxs 3xoo x : 

sxi — מיר xoxo׳ oriox® .oo*ox® oxn oxn
 1X11X3 ? 0*3 0*0 בײ 03X0311 OX® ®030ל *0 100*0

r® ליזxל3■לו ׳םlדי3נi* i oxn xsgoo ox3 ביי xo־ 
rx  t'xo גים® x ixo**o ixorxsלx קxלירx.ז oxn *t 

.0XB03X 1X0PXT0 X 1X3X3 13 1XO*9X30*1X 0X3X 0*X
ogn *t 1י1בל : ixoxs sxi X

.1X9130X0 1X11X3 0X®X 1*3 1*K —
 ogn און ixoi3ogo ixiix3 ox ביסטו ogii טיט —

 — ?1X0*11 יטoxo 3 םדן טאס 1אי .oxex oxo איז
ogn לovogoxs x r גײ t'xogo•

— ogn לסתסא —  ixo*ii ixo*3 i*x ox looxn 
OOXB03XX3 3*0**T*113 0*X XOgO.

t*i® ogn oxo ליזo*x x קײן oxsgoo נים x3שטx.לט 
oxng r ׳ן3ליז x ניט 3לאנ ogii 13 ixoipxso*ix־ 

xogo OgllOgO 1X0*110X0 13 1*1 dix ixo מײ־ מט1ק 
3*t*x 0*X 13 03X 03. דיg0311

 l*x ixoipx3r*og *oe oxo i*x xogo i*x איינסאל
D1* X ®X®3 3*0׳010־ g rx  X0310X30*1XליקלX̂־X3־ 

 oxo ם.gבxלxפ ooxoxs ox®x ogn *i 013 שםסאל̂ט
ixsxn x די op’ooxs o*x ogn ogבxלgפ t *o rx  oign 

x3שoײכx.לט o*x 13 1X917X313 xogo rx  Dxoog3 
x •i*®xo סoײלxפx rx  x שטxoלxנדi  ogn x* װי 

ixsjiixso’ iog : ״xn^ מיסלס״ ! rx 1 זיX013X3 ogn 
1313®*0OX30g X0*X 1X3*̂ P־X0X® X —  3**3X3לW 11X X 

0X30g 0X0 13 0313X3 Ogn *1 Ogll 3**3X3 X0X03X• 
03gn o*x r אלץ ox ogn זי x  os*̂ x33**og־rx  Vxo**a 
x 1זי 3נד3שסײכל ix Vt *o *o 13 ixonx3»x־ox®x־** 
: 03*oxo

— 13 *,ga t s,יסלס i*x םxרלxז i*x .i**x גײ
xa . . .  iagn nsinn3*־X10 ixo  x *i ogn —  . . .  *xa״ 

ixox^x 13 s*o םים ga**xa bxo osgn ixo* וױ o*iog־ 
.1X3311X3

3ioxoioo*ik tx txogiixs rx  ®x® rxג xVx 
oלoםײ iix  o*x ,t'xogo ix  ixoxs x i* i ixagn x̂״

יאר צבױן-זיבעציג נענאםע
og ,װײסזמ װעלכע די ig3 ,גישם TWO 

ooi7 txo ען7»סילע X3 : oio oxo־
.o r  3*xxa*i ox*x ooFii ra x  xogs 

o*xa® p װי  x ooi7 ,i*x amo oxo 
13 g txago ;ליי r ײבי x די װי 

TX®3XO DX3X0**®ga X r® TO gi 
xoרלxנa,שםעלט ט i*t סער *ox7*3i 

?txo tX3X303X ®*0g3XDg אים מל ®x txngo !ילײ;3י 
 1ענסלע txo oaxoa ,nois oxsxogooxsorx לױטן אין

Jii3®px ro
*3i*ax **a i ניס, נ׳װײס ix  *x׳r*ai3 ox oxn tx 

ogo® r ®סיעס oxo לױט x  .0X03X0® 0X03X00X0 
0X0*3 r*1 ro  TO oxo **a IX ,1X0 00X190 7 1איX0X0- 

3*r® x ״oooxinxo,שטײס ״ ox*w»gB x**0 X 3 ^  X 
®ixoogn x^ xn ,ox*3gT*3g3og r אױף x 13 ס,סכם 

1אי o*33־oxoxdox tog® •0X73X3*־T*ai* x מאכען
x3X3 o x s n a x o rrrn ip  oxsxrmxs x oxרxל־סxקרx־ 

pxo ; ogo .* .ל oxa**oo p g שאסאײן — x לאנג־ 
03x0*1x0•  oxs*03xox*io, װxלבno ogo ix3 ogn ox־ 

r® an3o o 13 1מלט׳ p  ixagoaxsױי x •1X3*00X0לטx 
00**03 x oxo roמx0ליX0*00^3X0 oxo*o*k  ox3 

1XO*0*3 1X3*03*3 D P  ro  113 X*3X0PXB סr3 Xליס־ 
0*1XX1 O3X30XB 1X0 איס איז -X3X3 0X3X1X11X3 0X*n 

o און ogoxopxo סאל p  r® o g o p p p ״3״ox װx.'לם
o r i 13 oxag סײסעז ogo n®  •oxaxmxa txsxn״

3 ox3xa:gs3לארי ? ig 3 1*3 r*D3 ״ 1*13 סײגםox®x״ : 
o p *3 03סםט3ל1®א*ox®*o סנאליסט1זש r3 םxלr־ 

oxbbxos o טאניסט, p p  ogop p yi טוײיד־ איסישזי 
*31*3310**3 lg ״B**73*BaXOX3,׳׳ r3 g 0  0X**00 0X013 x* 

x r ליסם x ילימס oan.
3*1 p o ,םאחואפ קלאס oo*3 ixVxr ox קײן p* 

 ixa»9 0*3 װילעז װאס ,ox*3io*oo3*3 ro סxי3g3xל
g ױבילײ x ro  mai t*3 a3ioy**cמx3ליג**n o p g  ox־ 
0*00X190 1X9 .0**p3*0X0 0X3 ,1 0* אפילוX0*113 1g 
ixo*x i סxי3gגxלxד *ik  i* t tx3*oxa װ מיט  rx מ

 אױס־ װילזױ xooox די — "ixoo׳*oi3ag9» tix פאות
ogo 33i3x?ox3g ix?*oo פסשות די r*03 ogn ,o9in 

xsn די אין יים3 13 ײטro 3 די סיט ט3xoxל 'nao 
pyoyoyos’ x xo*o*x« די ogo yo*oix ג3איי זײןogooy״ 

19g? 1X0 3 ת310ל g0•*־X7gB 1*3 DgOO ix7g3g*3g3 
0*1 0X3*»X •X333*31*113 אל OgD D7lX 1X00*0 0׳ 

ogoppyo oyo ix iys ixagn i*ix פון o p ״איװא״ 
 אייג־ די אקומם3 װאס ״,igooo xo*o*x ״די זשוסנאל

xo xs*xקלg33מ io n  xיוג׳ם ox3*o**a .3 קסיםיק* 
p דאס g, װאס oagiys go ooyn, 3 אסת, איז o p g1לױ 

T 3*0 סכילות i T X  0X3 ,0X3*30gB o*3 1X03X9 ro 
oyo3ix צו ixagt• אז איינס, סלויז כ׳וױיס ogn oooxi3 

 x —ציgלגxxד איין לויזo^yio'ya 3 ל3ױloל־x3 ביים
ונד״.3» סץ

 די אז ,oio ixo*oi3 א אױסזאגען ixsyp מיס אח
’ixognya oo איז ogn נג,1כילײ־פײעס1י eysaon 1יפ1א 
gלםxז oys**oo ixn*ogo*BD3g7, איז ixolpyaogD i*io 

ixo2 oyo ,nao — ,03 1א* אפסילxo־ogx33**x ^ipo־ 
io ס3דע n דעם .a^p-oyoyo

®r ם *ן *) אײגענע

״וזעקער״. םון איבערגעדרוקס •)

3 oyrtoי ix s r3 ״* g o*n r*D3• סצװח 3תסי״ 3אל 
o p  ixsyn —  orosia r® װאלט iyo געדארםם *po3g 

a ixs** די xa*oxnya פארסיי i t  oya*i —- ix33goo3*x 
"O P IT  •00*0313 OX**0O .0X013 g rx  oy tg, opg 

gn o*o) xnooy *o ixngo■ 13 t די ox ogn םאס i p״ 
oy ig ,ixo װxלyאון 1נא זייז ז ig j( ילײ31י ajioy**t 

03ia» o p  ipyappyng." םיפה די ? p  o pל3תײ ל 
o סאםיװיסם ox ogn גושא p  : nig ״0313•״ ogn 3לX־ 

g rx  —  oynoo io  g osyo 13 1*13 אים מצחז ip ya 
g .שסחה

■•*
o p אין אװענם p o 'o jp^ 1 1װא*i ogn oy 

rx פסײנם לם1א oyoגרױ g שאסזאמעלם  ,o*oan rtx 
io n 3 אין ixo*3i*33 ox3xagOBoy3o*ix:ײסם oo3ox 

oo*oya לױט מיטxoxז lyoa^eyaaon ixom ,ogoin 
Ogo 1X0.!*!®*0 מיט

a ox*,o g oopya txagn oxיסxל o : oysop. 
j  ,*70017 jd •igo^payo ,30 *. שעפנעסX33*m, •לײ 

ypooya ,!1ל *. י.קיסמאן, בעסמאxױlש*x73g0 ס. *ag 
p אח ראמאױיטש  o pל־n3י lל p o  Jtsia אױס״ די 

p  yosyayoyaדנox־ליסםy ,װײזם lyrtya i t  ox ig 
ox oxn זאל rx  lxo**o העסען• 13 װאס

1X031311X3 0*3 113 0*nOX3 OT 0*9 1*1 <1X913X3
ליק.3

y i^ 1גלײ איז o ix ,אױף אנפאנג oyoooy oyo 
9*013, "X3 g *n 1X3*1 1X3*93X3 331Og00X3*3 11C 

i זי, ogn oyoags .xoa**9x3 g װי פלעפטע,  *n* װאלם 
i* i םון g חאם g i* i ,0Bgay3D*ix סיס igoya פון oog 
 אגײם־3 כלומסשטעס מיט •yogo'1 צו צמעלאםען אץ

3310X0 איס lX913X3910g00*07 איס ׳X3 1*1 צו. Ogn 
ixooo9i מים 9a איס ־סארדסוס ixoognyaogo : — ״גײ 

yoay9o g oo*a . .  אהאל־30םא ox loogn מיס םמ .
ixo״ . . . — 3 io  g ixo3ignxa 1'xogo tix.ליק oxag 

 X33g oy&ix oyoyno g ogn ixxogn i*g* אינוױעיק
ixa*i.o 00 1צ*i*g .1x7 איס yaaovo i* i ixagn papya־ 

3 *o ixagooאלד r® og* ixxag ׳שאםם.03אלמ איס, ®r 
ogn *i •ipy9 איר  ixo3x9y ixoyno אױך g IT  *n 
00*rg  TXOp9yi10gO 1X3*0031713 OT !SHOP ,9x3 

g o9*oop ogn *i •iyax9 ixogta’T 1 13 קנאה'P P 
ixognya o9*tys3g ]X3**i ixa*ig x o t  rg םיט xoo־ 

•IP

yngaogpo _ ״
a*i9־oxooxn. די tyogr»x o9**3op ixagn oysop 

®3i*33 r®1 ׳*i  ogn ixDgns .tr*73*oyo rx  ixax9 
1X1X3 o t  ogn ixo ■r*03 ox9id o p  ixsipga אלס 

 אסלס״1X331* iyo3gax9x 7 אלס oyoy»o ;ל13גמסא־אינ
7 g 0*9 ig90xaji* g ; 03X0100 oyioאפ yxognv

yo9yr*opX3 חאר; oy3g*3i9gnyo g־,ogogo*i03g7
7 r a p s  o p  oya*g o9yaioo oya9ynסוסלאנד, ײן 
3 rx  <oiopyo*9 yo*03ia x9gay99ig oysgogoyooלײכ־ 

 *־03ia אױף ,t oxa9yn, oan ixa*pg,o g*033 3צייטי
079gB XO’OT X03g7g3913 ,P3  ,0X9g*9 XO0*9־ P.

113 9**XB O P IT  lX3gOX*9XD Xr*1 11® OX3X־ 
oyaoiaoxo ,1*3 ״םוײינד״ ox39*n o p ״331ײם307״פאל 

 lX3yn o9**xop ixago (1906—1904 ixog* די (אין
oyo ,3 באליכטקייט ogn1בײ o p  ognya p o  1*1 ogn״ 

a lxaogn** 9 די**noyo nya r*  <o**x oxsx* 1*3 ox3x 
ixagn די oy9**xop גוםא r® oyo io*9 07*117x3 i* i 

g r® OXO*3X3 *n ,lX3gOX*9yO X3X* 13 33לא**X30 
oia 0x2x73100 טען1ג •p n

i t נאך oXB gעל ®X3**i r *03״ysi ד״3זי: oyo 
019013*oyay9o*oc ,0x3 113 אלם — 11צבי opyoo 

xn ,oyay* ixnya o אבםםתקציאניסט. p  1*3 oxלכoy 
 ״oy 13גpנgל ixo*ogoo*n אױםן ogsx9yo אלס האט

 דצמאקראטי־ סאציאל oxo*03y9oio oyo r® זאמענםאס
oyo פאסטיי עטעס30א g ip  nya niojyonix g io n 

 o ixo**oixoxa*g ixasignxxa yoyo* אקםעממסג׳ם
 xoiaagng ן1א לxמlט gig — צייט ישעה g יף1א !יצונג

.33170X9P r*i a*9ix ixognya 1אי
yn ,yay* ogoלכoga ix'arax ixayp y מיט g םליך׳

3*1 9gog ogn oy ig ,33iopoxa*g ig ixiiys o*nya 
yoa’oys ognya גyקoיynלטi*3 *ng 07310 .o p  y 

3*3g yo*oix g a*i3yogooxaטפלxקוpox  : a3 מיט g 
ooga — דװקא אץ ixoga oy3g7*ox9g 10*13 ,go•

oyo ixa נישט  ogn oxay93ynxo ixayii i*i9a 
o אװענם p  .ooyoya 3סynyלyכr® y 3אי ילאס31י  יט1

Bgצlםײלxז ®r דץ o**7a*oyo oyax9oogo9xixa 
io oa םון o*3 oya*op i t  .oopainog* ixa9gn g 

ixayn oopya o קײן p  txo nya ogn ,opaign 
o p  ognya r*9g o p  ox nya rx  ix'snax שלוס־ 

*n •ixapo ya9yig Boyoci9xaaoio ixa  ogn ,oogn 
g ro די —  oy*ogyoלoxaאײנשםײז ם rx נױםאן, אײזיק 
ro םשאסא rx מאסקם קאסל סץ  ixox9apo , r m p 

ixo*o*g אמ פאלק ®o p  r ,װעלס rx  iya3i3XBp 
jaiaynga oyo*oo*9g*xgo o p  r® ixoa*io*ig 

r® rg  r*33 o9poys *o די yaonog oyop״ 
o9ia iga 1x017׳*ogoin 3*03x00 r® .opg9? r x  oy 

noan ix9id99׳**oxso*ik t i  o p  oo*3goy*9y® ixa*o 
rg  oya9yn ,1x0*33*0® xa*m ogo oyooyp oyooaoy ig

ixonoa g o*e oayognga אססענאל ®ox3**9®39g r 
33 *n •txo*n ixo*o t  rxיח ,o3gop oy o p  r*9g 
i t ס7לי*כס די** o t  **a op in  o p  rx םעס, גישם 

•tx9*3 yooaox txa**030p 13 gig igoyo g *n 
r® דיס מײז o*oop tg ,txaxayais p  i t  o9gn 

9xa o p  *p o p9־ai*n װי אנססלעקס . . • oyonoa g
9*9*P 7  00*3 tT  ox —  r«  3XOPOO 0X®*0XD

oan r ’ ax .oo*ag9in oyonoa g *n —  p*no גים 
11 0X33X3 g ixoa*ngc, נאס -go 13 ix9oyooi3 o t 

txa ; 13 נים txay'aon'op, נאס tx3xoriD3g ix. כדי 
13 10*OgO r*9g 1X9 no ,0X33X3 lXax90XBX3 g 1X0־ 

io ליחמ  g יזישע® jnma xo*9pp  rx מיסן oynya 
®00*3g0X*9XD 0X3*03X33X93 OP 0in9303g Opin r

cײ7כgnש די a p  rx  oyjaya r® lyo אים oig 0*00x0־ 
o iio n  o p  D3*o3xop opax9ya o p  •ix9oyo•

ixnya noio roax ■p o p  ig i p x  i t  i p  it 
o p  oyn ogn — 33 — אששס 9טײiopoya*x ig p i 

o9gn oyanyo .moginyosg? i t  sn'maopy rx  oy 
1 io  g **a oyo**n i*t oxאכעז׳ tX3**t ogn גים i t 

P P  n p1 ׳x0*113 rx זײ o*3 pg  **a־,I P  yo*og9 
i t  ox *n זדינט .or9g*xp o p

3^o p  .0X7*00X70 g ,00*9g3g’3 p  g IT  r 
ig ,]X3**9 *n oago IT פיסס  niyo g i t  pog yasgo 

3 1XOOXB r*7 0*3 o p  oxמ1ל  •BX70 1*3 r’33 •1י
o**7 1אי נישט oa^a ox 9**n םיש, p  113 oyoap r 

poyn*9a אפת׳מ׳ o*07*y xr*i i* i o p  ox opg. 
®toT oioa oyn ox yaVyn r נישם •ixopoog

jo yo  ixo 9yp p io p  ooyo ip 9 g  ig ix  txa**9a 
o i*t oio oioga *o׳o p  ooyn oop  i t  p  .ya*o*g־ 

g oop צװײגצל׳ oaopo אפ r ’ox .oyog ig לאזס 
i 13יל1ם ניט t טױטקײט33אפ די נים ט1לא *ogD i*t 

o p  1*3 ox .o p o  o p  13 1X3*013 *0 r® 1XO**OBO 
ona ox3xa*T p i r® ox3ooxa oyopsogt. נים p9a 

ip y* 33םסילי, a p  o p 3טxלB ,̂ x3םלXט .OT OX 
XOOPOgO g Bg ox opp  —  3*0*13 1*3 OX 1X11 IT 

oi*x*obx70 p t  .a*mx םיסם io n די X®g xa*ip־ 
o*iog iiboxo 0017 o p o  cans o p  —  x*xgo 1נא 

.oypopo i t  oxo*oc
*••

opoa*03p*o o p םאמענט ®•oayng **9*ai* r 
o*o : D3gtya ogn igo9paxo .o ,oyi’ togo oyo 

ixaya o9pya ix'anax ixo9gn די ,nano yoooy**o 
o*a o p איצט ױיגצז p  o*o ixagn .ixaya ix maa 

r® ip x o r ip n y  ig ixaioya ,׳פונד״ •ya i t  o p 
40 oxo nya ixognya ixaya*־txa*og ידבל ®oyo i i 

x9icoo3*oogB i. םאסםיי t  x'aion ixoooyo og *o ix 
 גצםינמ xa9yn ,1X00*0313 די ®מ אםעז3 איז 1בלוי ים3
i נאס ,X7*oy9g איז איצט 1*1 *t די סיט הסכם אין 

 X3X* ognya ixagn oy ױאס סימפאטיעס, אוץ ז3געשיל
ya iX3**i xa9xii ,0X09X7 yo’0313 xo*ooyoyo3T- 

i־goya די אין סאלען t  ,ixoag9o פון *xa9yn •X3X 
9yo oyo*oi ig3 ixo*o ף9קא oyo ixaya כען3של3אוגימע 

3310, iy**oo ixo9g oxi3T ixa**x ixony oyo i*3 a*a 
oan i םסיינט t.

3i*ax r®׳ixagn ixs*t  o 0 יבעז1סי333א*yoo 1x3- 
•ixo

ixa*mx33g i t  oooynga 1*1 ox ogn o9ga oxag 
oi9o r*i־yoyo g —  p yo םץ ixoni׳ i t  noan אינ־ 

ix9xio7x9xo .רייץ : oagiys oy ogn nio oix
oxo i ץ3גא סײן — t  agn iyay9 03״ia״ tya*93־ 

g .noo9 ציים, יאס אפ3ק oyaogya agn 1*3 txn אין 
oyo r® 3’37PX0 oyo ״,331«םאלקסצײם 033װיל agn 

0313- 11® IT״ ox o p  ,9X310 03X1*10 3107 1X917P 
•go® 13 1X9 03X3X0 .0g9p 500 03g9X30*T o p 

osyx םאס oyxsga oyo ציים״ o 9 p די x9io אןים־ איצם 
oyanyo a*a i*g .og9p 03xi*id ioya oag9ya די 

93Xi*i9 7*013 דאלאס oyo •די 3לײ 1אי ״מנד״ X919 
pynx ixoa*oop g ogo pyng : די yoooy מישםייע־ 

p® oxonaia o*® אויםביי םאח oago ib*t ײנג p  r 
o p  0X3T rnxa 1X3*99*3033 9X0 I P  1X9*1® IT  X9 

oroy9o*n.
__M

3 .oxa**® g,03 ײסםסײכעסyng oxax9t?xaop9T 
33ioy**o yo*03*r .xa*pm g 9* אלמן אן לכבודX7 

ixa*n p  rg  oyo .פסײנם



גערעכטימךם4) 20 ט י י ז

s פש&חה גרדםער וזו אץ סיםנליו דעו ns אינטעתעשאנאל ועו
 שריײ ix שווער זײער מיר סאר ׳איז

x די אט בען x iip װעגען אסהאנדלעג 
צוגעקו־ נייער, דער — 105 לאקאר
 גרײסער אונזער איז לאקאל מענער

 לעצטע די דורד אינטערנעשאנאל.
גע־ מגולגל ביז איד זינם יאר, םאר

 א איז מאכער ריפער א פון װארען
 גאנצען אין ווי כמעם איד האב םאכער, .פגאױםום״
 געקענם. האב איך וואם אידיש, ביסעל דאם פארגעסען

 אויםגעלערענט נים נאך ליידער, זיך׳ האב איך (באטש
 זייער מיר םאר דעריבער, איז, עם ענגליש). צוםיל קיץ

 — אויםדו־וק נױטיגען א ווארט, א געפינען ix שווער
 האםע־ מיעע אלע דערםאר לייג איך סראזע. פאםיגע די

 ארויס־ מיר זאל ער אז רעדאקםאר, דעם אויף נונגען
צרה. עת אן אין העלםען

 דעם מערץ געווארעז ארגאניזירט איז 105 לאקאל
 דעם ביז — םאן־ םון ארבעטער די .1941 טען,17

 א IX באלאנגט האבעז — דאטום אויבענדערמאגטען
 קלאוקמאכער דער םון באארד חשאינם דעם םמ ברעגםש

 באלאנגט זיי האבען דעם, םאר איץ יארק• נױ פון ױניאן
 עווא־ םילע אינטערנעשאנאל. אונזער פון 91 לאקאל צו
 איידער םארקומען׳ געמוזט האבעז ענדערונגען יאנערע1לי
 האבעז אינדוסטריע ״סנאו־סום״ דער סוץ ארבעםער די

 עקײסי צו רעכם דאס און אויםאנאמיע זײער געקראגעז
אינטערנעשאנאל. דער םון לאקאל באזונדער א אלס טירען

’X באשטימםע די sp’ io n v איז 105 לאקאל םון 
ja-ngam-»-8̂סיס&3פאלג^דע....y p a־onia.״פקי־ ״

העלער י. י־. םמ
105 לאקאל מענעחשער,

 פאלגענדע די 105 לאקאל םון מיטגלידער די קריגען
ח בענעםיט קראנקען :בעגעםיטען  צאלונגע[. װאקאציע י

 גום־ יעדער איז לאקאל םון רעמלאציעס די אונםער
 וואד א דאלאר ixx is בארעכטיגם מיטגליד שטײענדער

 צװיי ;קראנקהײט םון פאל אין יאר, אין װאכען צען םאר
 די וואס םאלען אין םעג, 21 פאר עקםטרא׳ טאג א דאלאר

 אייז ix ;שפיטאל א איז באהאנדעלט ױערם קראגקהײט
 ױניאן אין יערלעך אונםעחוכונג מעדיצינישע פרייע

 באהאנדלונ־ דיאגנאטישע פדייע צו און םענםער העלםה
 און עלעקםרא־קארדיאגראםס בילדער׳ עקס־רעי װי גען,

 דאקטוירים די אויב םעסטען׳ לאבאראטארישע אנדערע
 םסעציעלע אזעלכע אז געםינען םענטער העלטה ױניאן םון

 אנגעגריםענע טובערקולאז נויטיג. זייגעז אונטערזוכונגען
 יעדער קריגט דעם צו דאלאר. is 200 בארעכטיגט זײגען

 ײאקאציע פאר צושטײער יאר יעדען דאלאר 25 מיםגליד
קאסטעז•
 דיײנ־ בײ מיטגלידער אונזערע םון פארדינםטען די

 אונטערשטריי־ מיר שלעכטע. קייז ניט זײנעז טאג טיגען
 איבערצו־ נים אום טאג היינמיגע! ביי װערטער די כען

 אױםגע־ אלץ שוין האבען מיר אז איינדרוק דעם לאזען
ווייםעו מיר רעכענונג. אין ניט זיך נארען מיר טאן.

<

 ברודער״־מאנםעלעד און ״שװעםטער ״לעגינס״. םענטם״,
 געמאכט װערעז דעם ix וועיר״. נאװעלטי ״אינפענםס איז
 ארםיקלען. ״םםארט־װעד״ געװיםע שעפער אונזערע אין

 אינטער־ אוגזער םון ױניאן לאקאל קײן װעלכע איבער
 קײז ניט האט יארק נױ שםאט דער אין נעשאנאל

o װי ײתסמקצי^ אויםשליסלעכע ix ״םלעקס״, :ביישפיל 
 םארשידענארטיגע עגלעכע און ״שארםס״ ״סלעק־םוטס״.

 אין םארשידענטרםיגקייט דער אם צוליב פראדוקטען.
 די אין געמאכט װערען עם װעלכע ארבעם, קלאסען די

 האבען ,105 לאקאל םון קאנםראל דעם אונםער שעפער
 אויסצו־ געהאט םארשטייז, לייכט עם קען רען װי מיר,

 םאר־ אין ען.xיע־שמערxױריםדיק ביסעל היפש א שטיץ
 זיך מיר האבען עקזיסםענץ קורצןץ־ אונזער םץ לויף

 קלײנער א םון לאגע די םארשטייז ix אױםגעלערענם
 ארן גרױסע מים. אתמגעײנגעלט איז װעלכע מדינה׳לע,
 אינטערנעשאנאל אונזער װי אזױ אבער שכנים. מעכםיגע

 געלױבם מיר, דינעז נשמד״ א מיט ארגאניזאציע אז איז
 מיססאר־ אלע אומבאשעדיגם. יס1אר אויבערשטען, דעם

 א יף1א ארעז11גע דערליידיגט זיינען שטענדענישען
םן.1א ברידערלעכען ארן םרידלעכען

 קאנווענשאן ערשםע דין is מט1ק 105 לאקאל
 פון מיטגלידערשאםם א מים אינםערנעשאנאל דער ן1ם

 שע־ 125 אין באשעפטיגט זיינען עלכע11 םויזענט, דריי
 פראצענט 84 םיז באשטײט סיטגלידערשאםט די פער.

 אײנגע־ זיינען װעלכע מענער׳ פראצענט 16 און םרױעז
 דאמי־ דריי די נאאיאנאליסעםען. 25 אתם אין טיילם

 :דינעז ^x דיער ן1ם ארדענעג דער אין נירענדע,
 אפערירט לאקאל דעד נעגערס. אץ אידעז איםאליענער,

 אגרימענט איץ _ אגרימענםס קאלעקטיװע דריי נטער1א
 ^ױי אױ — השאבערם ן1א מאױםעקטשורערם מים

 אלע — אםאסיאיישאנס קאנטראקטארס מיט אגרימענםם
 טשערמאן, מפארטייאישעז1א םון יפזיכט1א דער אעםער

מינטצער. חשארדזש מר.
 אגרימענטס אועזערע ן1ם נקטען1ם װיכםיגםםע די

 ;ייאד ארבעטס נדיגע1*שט35 א פאלגם: ױי זיינעז
 שטיק םאר ״אװערטיים׳/ פאר באצאלם העף״ א ענד ״םיים

 ם1מינימ ;אד*ארבעםער11 םאר װי גום אזױ ארבעםער
 ״ליגעל־הא־ אלטעxבא זעקס ;םאכעז אלע םאר סקײלס
 דער םאר רעמלא^ז ;אד־ארבעטער11 םאר לידיים״

 א םדן עםאבלירװג די און לערנער׳ םון באשעםטיגװג
 געזאמעלט ערט11 ״העלטה־פאנד״ דער ״העלטה־םאנד״,

 מאנײ םדן ײניאן דער ix אלמגען1 װעכענםלעכע רך1ד
 ױינען צאלונגען די קאנטראקטארס. אמ רערם1פעקםש

 ״פעי־ עכענטלעכע11 די אױף םראאענט םיר :םאלגט װי
 שעפער, ״אינסײד״ די אין ארבעטער אלע םון ראלס״

עז אלע יף1א פראאענט דריי איז ג  די װעלכע ^נ
 די קאנטראקטארס. דיערע ix מאנען מאױםעקטש^רם

̂ xx ix םארםליבטעם אױך זײגען קאנטראקםארם
 אנגע־ די םוץ .םעי־ראלס״. זײערע פמ ענם1פרא איץ

אלטעם,11םאר אליץ ײניאן די װעלכע געלדער, זאמעלםע

ט ~y; ^אבען ןעדגסעמש1א די ן1א ײטצ ^ אד ,m לאנץ׳ גערועדל - מנ
 אמ־ פץ העכעתנג דער אין ראלע װיכטיגע א שפילט

 קונפט1צ די אז יך,1א ױיםען1 מיר םארדינסםעז. זערע
 ix פראבלעמען ערנםטע איז שװערע ברענגעז נז1א װעט

האלםען פארװך נזער1א לייזען.  באדינ־ מענשלעכע א̂נ
 מיר אעטערנעמעג. לייכםע קײן זיין ניט װעט גונגען

 םארשידענאר־ דעם מאמענט איין אײף ניט פארגעםעז
 פרא־ װערען װעלכע ארםיקלעז׳ די םרן כאראקטער טיגען

 םוץ קאמפליקאציעס די און שעפער נזערע1א איז דוצירט
 פאך. אעזער פמ איבער־גרעניצונגען אדן גרעניצעגען די
 פאר־ די אײסגלײכען אץ סטאנדארדיזירען קענען צו

 םעקשאן־פרייזען. די אין שטיק־פרייזען, די אין דינסטען׳
צייט דער מיט האפען מיר אױפגאבע. גװאלדיגע א איז

ix אויןי ׳מטמד זחואגלטזשנשרידעוצ א געמז קענעז 
 י»9 — אמד דעדוױילע פראגעז- אזייסנערעכענםע די

 או־ממד די פון פארדינסםזח די זימען — טאג הײנםיגען
ז לײפעז זײ שלעכםע. קײן נים י  דאלאד 25 פת rw חוס י
ײאך• א דאלאר 125 ביז

 אויד זדז 106 לאקאל פון לאגע יעלע1םיגאנ די
ד פארזינדיגען. ix נים v דעם ײי r1943 ״ natp i רוס§ 

לז װאמז 52 פאר דײס אלט1גל ארבעםער 1900  י*ר. ײי
 $ך ײײזס, אמטעדנעשאנאל דער סח oiuyx דער כאםש

ױ מער האבעז ריר  די אבער זײנזח אדבעטער, 3000 ו
 אוליג קלזמאר- פיל ץור מרפז נגעז1אל1 ײרכשניםלעפע

 אין ארכעסןד פיז אױסםײש פח ענםxפרא גרױסען דעם
n 1944 פיז חדשים פיר די םאר סטריע.1אינז־ דער r 

 אדיס גזדיעז צאלמגעז ײדכשניטלעמ די שײן דינען
 קדיגקעז־ םח אימםירמג די װאן־. א סעמבערס 2500

 <מ*לס ײערעז װעלכע !אלומעז׳ יעxװאקא אה בענעםים
ױ גאדינס ה*מן מיםגלידער, מטשטײענחנ ix יז1בל  ו
 פמקםלעמ מער םאר םרייג־קראפם יםאמאטישע1א אן

דײס־^נגעז.
 לאקאל קלימזןם פמ פארמעגעז דעס אנבעלאנגט װאם

 פ«ד- ix דיילאמאטיש איז עס ,X נים «יר װײםען ,105
 מלאזאן שױן ײד ו״אמן «יר װי אזױ נאר עםענטלעכען.

 אמפ*ר■ װיכטיגע קײן שײז מיר װעלען רעפארט׳ א מים
 גיס : TT אײז גאר געסען מיר אתיםלאזען. נים יע1מא
 נאסאך דעד איז ,1944 מערץ, םז31 דעם עיךהרע. ידיז נים

 «דײנג«ד«* פאנדעז אלע — 105 לאקאל םמ פארמעגען
H מיד;$175,840.45  |gpi» !i iv

 אינםעתעשאנאל דער םמ קאניחגנשאז דער ix מעז1ק
!ח^*ר טױזעבס 200 איײם פיז םארמעגעז א מים

איבער* קאנדענסירטען דעם מיר שליסעז דעם םים
 סים־ נײסםער דער — 105 לאקאל דעם איבער בליק
 איז אינםערנעשאגעל אונזער םיז משפחה דער אין גליד

 זדז אינערלעך «ז ״געבען, יז1בל ײלען1 מיר יארק. נײ
 «דמינסטר«- טיגע1אי די םאדאייניגט. יע1ארגאניזא די

 האפען, מיר אײנשםימיג. געװארן װידערערװײלט איז ציע
־x אמת׳ער ײרד אנהאלטעז װעט אימיגקייט די אז ^ 

 אז *ז שעםער, די אין באדינטנגעז די מים דענהייט
 און מיטגלידער פמ מאס אין טאקםען װעט 105 לאקאל

אינײסטריע. דעד אין ס1איינםל פון גראד אין

רײךע\: אברהגז

ליידער
צײט־פראגמענט

 פארםירען ניט מיד לאז איך . . .
. . װיי־ט די שרעקם ױאס דעם פץ . 

 טירען אפען שײן זע איך
is צײט םרײער נײער . . .

 אמת םון ווארט דאם װאן כיז
 — גליט, נאך אונזעריהארץ איין
 — ױעמןןם איז זיג דער װײם איד
!ניט דאך זיגט רשע דער

 װעקער א — װארט דאס װאן כיז
is און םרײהײט is םליפט — 

 שקר םון האר דער — ער ױעט
. ליכט מארגענס די פץ םארגײן . .

.צוג דער . .
 יארען, אונזערע םון צוג דער

 קלײן; און איז ער רןורץ װי
 — םארןןן װאגענדלעף פאר א

. . . אלײן — נרןןג כײם דו אץ

ײן טאקע ס׳װאלט  כושה א ז
 !צוג טערrבאגרענ אזא
 ירושה די ?ןכר םמ

. . . גןןנוג is גיכען מיי

יארען די קײטלעחד אץ

ײן; ;םט׳ם1ק1צ דעם םץ אײד  ז
r דער s םאדען מיר — לאגג װןןדט 
. . .אדײן אײכיגקײט אץ

וױנקעל יעדען אין
 ןןרד דער םדן װינקעל יעדען אץ
 זדן, די ס׳לײכט 1ױא
 — װיגם, דער ס׳װײעט 1װא

 ם1מעט1א זיך :עםינט
 קינד, א םאדק אמזער פץ

 ;1י קיץ ױײסט װןוס
 — מט1? ער 1ױא אץ
 is ײד חערט ז$ר

a is ,כײמט ױאס װינם 
 ױןןג א דכט אץ
is טעג נײע 

 װיגט, אץ ים דדרך
is װעלם. דער גאר

 דןןר םץ ױינקעל יעדען אץ
 וןמם, זי רינגלען ימים 1ױא

 ם1מעט1א זיף געםינט
 יןיגד, א סאלרן אעזער םץ

 בעט און לײדט װאס
 לענדער, װײטע םאר
 שםןןט, ױײםע פאר
.װעלט דער גאר פאר . . !

עײ

י י ט ז

m w* ל אוו אני מ מוון ו
I f W ”  I f ™  r

 — mm* F------ i ״ r מץ מײ אסייד פמפ מג

 ײ«ס אמטאדגופױאנאל׳ *מ*מ מד**י
w איי n w ײז * ײ שייי «דס מ  ד

n vim v pi p v jiןד m o
i r r* ״ לס'ג«ײ«<מ<1״ י i« ײ r 

i אױף פדחגי̂ז y i קאגפזןדזמץ i f r i סגאגזמז* >f 
מ ייארען מי סוןן, ווי o סון סןוי fijro r«  urwDjru 
rm 5 מיחןן ספמיול זײגזןז n m סח i f i 'יגס«ד» 

W דיי i 1י“ שדיד ןרדימןר  *sw
AAM| AAAA . a** MAAMAmL |a|aa. aדןנזןלןרק ׳קרײו“ וומג^דז׳ # זר ל?גדץד ןידטו 

פ פינל«גד< און אד ח «ו מ ן׳ י מ ד זדן ז דןו ד«וי לןן
A Â Î ft AUAAAA MÂMjA UAiAAA ״

dtd גיזןןס n מיןן סדייד rw y n *  I k u U l ' l i 
n«3 ד סןסיגקייס. ro n מן דאדאיילןן  ס*ב*ס*זש װן

תז מ ir* י r r r w דץד «ה<« ס«נד•ײד«יש n r w 
r n o v i ױך און» urjjn i ײײס׳פ«ד־ «ו *יגוײסממז 
in « ס«ר «דױסימסתמו כאײאשאנטע אודיגסע o o fo r 
 שטדזנגג זימ«ז כ«ר*כס$ז «לזו די מאנזזןגס, פ«סיגעז
ס »מל«גד IJTjjhi גןזדימא. ן יוןי מ ו י הו מ ג«ד ײ

p סלמסח די סידס וו«ס רןדח«, n• די פיז *ס1 ד«ר

u די «יז «ד« גדייפסז « w n p» פ«דגײ ת«ט 
i* סרייד יואגאן סר«ג« די דען r  Ji ײ«ס ממגדאש ײזןלס 
 ס«נ*ט׳ זד«סיג«ן פיז סאג אישפן די אין פארקימז זאל
 כ«סייליגזז זיד יאלאז «גפ«ו9«ח« ד«זיג«ז דעס «ץ

 תאט פר«גע די ימיאגס. סדײד ס«ײןסישס די אױן
o שארפא ארױסגערופאן ro ip o* i ימיאז טדייד די «ץ 

מי׳ יוייס«ן לייאנאד איגזאדא לאגדאר׳ «לא פח קרײוען  זי
ו תאט לײב«ד «װ פזוחוייישאז *ס«ריל«ן די אז י  ««מ׳ ז

 יסן8 —- קאגגרעס יואלס «יס דעלזןג«ט«ז שילזוז ix זאגפ
 *רגאנזמ זימאז «ר<«נ*ז««*«ס ס«יחןסיש« די «ז ראסיװ׳

r נישס און דאגײ־מג װ«פיש«דס« חןר פיז r פרײע 
ײנשנס. םרײד

?ר איז ל*גד*ן פיז םזול?גד«גיא « (לױס  ייאלס־ י
רב*שפיסטאר1א «ז אויף <«ײ«רעז «סגזןלייגט ״אנגדעס

ןדיט).
מז אפשד «יז ב«ריכס אינטעדעסאנטססזױ■ דער מי

aAAa AAAAAAaAAavAAAABMakAi a  M A AAa k a  M MMVס«קר«ס«ר, פמם דעפארט «יפ«ר«ן סייקענעד דזר
 מיס־ די אז *רײס׳ זיך וױיזס ןס סקזדחןנאלס, װאלימד

נ«דײמגד <*נץ «יז אינטזװ*נ«*^«ל פת גיידערש«םט
«ן, חאכץד מים — געװאלסען לי  1943 «גחױב «מי

װןן טיטגלידאדשט«גד דער איז  *נחױב מילי«ן׳ 16 גן
חעמד ריסלידעדש«םס די באטרעםט י«ר n׳a»oxu פמ
מיל^. 16

««r^ טדעיי די *ץ ר«ל דעד װעגען
AkbAAAkiaMakMaiUft AA| aaaaaaa ״שרסדחמח״װןדט די *ויזןן גײס

 דעם פון עקזאקוםיװן תי ®ח סיסיגג דעם אױף
 מיד וחףימז װאג«ז י«נ«ל,1אינםעדנ« ײניאז טרײד

 די גוײארעז נאסר»פט «ויך איז אױבעז׳ באדיכםעז
 באײזןגמג יתקמ סרײד דאד פון *נטײל װעגזמ פראגע

 ײעלם־שלום. פין *דדענונג קומענדיגא די שאםען בײם
o «ז ײיזוז י«דעךל*נג שייז ro ip o n סר«גע דער וואגזנז 
^ םרײד איז מ  דעם סח :גענױער («דעד קרײזעז י

 די *נגעחײבעז ײד פ׳תאט זינם «ז׳ ט«ג ערשטעז
 געשם«■ «נדעדש פראגע די איז םריער «מר מלחמח).

 « װעגען גאדעדם מען חאט םריער :איאטער ײי נעז
 ױכער׳ שײז כפעם מעז איז חײנט ם־סיש,1של כײס ילאץ

 פ«דקוסעז נישם װעס טלחמח «י«טיג«ר דער נ«ד ײ
 םלעגס ד«ס וד ס*דס דעם פין שאם־קאנםערענץ קיץ

 ק«מ־ טויזענםער פ«ראז זימעז עס אזזעד. ביז נעשעז
 נ«ד אמײענמז װעם «עז װעלכע ix פראגעז, סליצירטע

 װ«• פח «ײס דןד «יז שפעטער «ח מלחמח דער כשעת
 ««קס״ דער פח לענדער די בשעת םענשטילשט«גד,

 זײעד אײגארדענעז «ון מיליםער פיז דיז אקופירס יףלעז
 ««איזן־««כם.1«ק דער פמ אגײײײנגעז זױ לױט לעכעז

 געװים זיך װעט װאםנעשםילשט«נד פץ שט«נד11 דער
י«ר«ן. פיז «ײט « ײרד *יעז

קיסנמון. w דד. *ון

 סי־ די אט «ז כיאז׳ פילס קרײחמ ימיטז טיײז «יו
r y o כא■ די פראג״וױיכעז « אתטאד שמליז מן 

 פץ ארנעט דעד r» oarn’ טדײד די יח סיידיימ*
 ײ«לס «ס ײעז ם'«רדאגינג<1של גײן ד* לר«ןס«ױספ«ד
 גאד װי «זױ שלום־קאנפיראנץ « <ייי«ד«ז 1<«ײ«י

m םלחגװת אגיערע נאך איז ײץלס־םלחסח «דשט«ד 
 געײעז גרינג «זױ נישס ײ«לם מרמאגאגחײס, חןד איז

ixrnKixr m ײגיאגס םרײד די פח פ«דל«נ< דאס 
 אבןר איז *גדעדש שלש־טיש. בײס «ל«ץ « י1«י*
 מגעז *י «זיי ײאדט ם1של פח ש«פ«ז ד*ס יחמ Itל«ג י*

״חמגסד*לתירט״,
מז « 1«י י  «רבעט די «ז ת»ען, םעז ין*ז זיז מי

מז 1®י מ  איז אנגאאױמז, שױן זיד חאס שלום מס י
מז די » ג  די Tie פפמױעל דאגיתגגאז׳ די פיז מגי

ז ײסלזגד)׳ «נ<ל«נד- ׳(«מדיקע סלממו גדױסא י  די י
 אין םלוכזז־פירער די פיז ק«גפ«י«מז י׳יסמרישא

h ק«זדר« סץחאד«ז, i, אט בײ «ז זיד׳ םארשםײס 
י עז ח«ס פ«נס«ד«נמז י די מים ב«ראםעז נישס ייד י

.o a rn '

w w m ro w סראגיעעטז נ«ו־רלחמח ײאגעו no לע» 
 דיערע אסגאחאלסעז ח«מז װעלמ פסלמר׳ פ*חימיגםא
ד »יז עפץנםלעכקײס דער ײז פ*ר»סת<«ז  די בײ ױי

 דאס געװירעז גןחערס גישט איז יממפארענמז ד*זימ
 די ד« מײגזז סיר »רממדש«פט. דאד סון ײ*דס

p װאס גג,1שסײז־פ*ח«דג װעגיז מממיסגץ k פאד־ 
 די איז תאט־ססרינגס איז יידיק י*ר « סיס גזמיססז

סנץ  (״אמרא״), רעח«נילימסױע איז רןליף ײ«««ז מנפיי
ז געײארעז «יגעה«לסעז זדז װ*ס  ,1943 חנמטגער- זי
 :ישם איז קאנפערענגעז די אט ix סיםי. «סל«גסיק «יז

מז מ «י  לײנ«ר*«םיס איגסעמעש«נאל דער <«ײ«ימ פ
 חח « «רײזי ד«ד גײעז »ז«מןנשטעל דיז איו (ײ*ס

ד »רבאסאר־פ«רשםײעד■  קאפיסאל פח פ*רשםײער ײי
״ םדײי ײעגעז ר«גירתג«ז), פמ »ח 'n r אינםערנא־ 

p י*ג*ל1 k אפגעדזװם! אינגאטנעז שײז
מעםע־ םיז פיחמ׳ «זױ מײםעד זיד װעם עם «ױב

ח  דער פיז ט«רםרעסערש«םס « «ז קאנפערעגץ, ix יי
n סדײד rjp כל סחי װןלעז ב«װעגמג׳ po• אװעקגע־ 
 איי־ ג«ך װעלט׳ נײער דער פח יסרתת די חזדען לײגט
 «רױס* װעס עס אץ זײז פארענדיגם װעס סלחרא די חנד

 פח מיםװירקמג שש « אז שלש־ארדעגמג, « יתמסאז
ארבעםערשאםם. דעד

 דעם געװארען ט«דגעלייגט איז װאס כ«ריכט, זדן
 יסגעדריקט1א װעדט עקזעקמױװ־קאםיםעם, פיז סיטינג

 עס רעגיתנגען. די ix ײארענמג א *ח זאדג זױ־גסםע «ז
:גץזאגט ד«רם וחןרם

 מוזעז םעלעקר פאראײניגםע די no רעגיתגגזח ״די
 ם׳איז װאם שםעלמג אנדער אן אננעמען אומבאז־יגגם

 אין ארבעםערשאםם דער פוץ רעסרעזעגם«ניע דער שײד
י «ױב ױעלט. ג«ך־מלחמח י7י no טר«מז נאא^אלע י
נישם װערעז ײניןעס םרײד אינסעדנןמיאנאלע ךי

 װע* אנםשײדעגעז די אין «נםײל «ן נעמעז ix זױגאלאזם
 אנםשײמגגזמ די װעלען דאז װעלם, ־מאזטחנאך ערד געז

 — םאלקסמאסעז ברײסע די פאר געמאכט ױערען ישס
 םאר — מעגשען ארבעםענדיגע תג גרויסעז זײער אין

m^ ם1ש קײך תרכםאל. זיכערעז * ix דץ משפט ip 
no » ,חסכמח די נישם חאם װאס םראגע »n אר־ דער 

iyo i»p«p ,אױס* קעגען גישם װעם ארבעםערשאפם 
משיכםע״. דעד םאר עקזאמען דעם ת«לםען

 דעי װןןגען ע1אדכעםעד־ב«װעג עכגלישןן די
שןןר ארבעטעדש&םט יײנז

n םיר rx אײפנזערקזאםקײם די no לײענער די 
 קאנ־ דער װעגען בארינם םתם טװמת עםלעכע יף1א

 םי־ איז לײב*ר־«טיס יאגאלעז1אינםערנא no פעדענץ
 םייגען מיר :נומעד ודיגםיגען אונזעד איז לאדעלסיע

no n דעם r p געהאלטען האט עס װעלכע רעדע׳ דעד 
 םדייד בריםישע די no פירער דעד סיטרק, װ«לםער סער

דײםש־ ix שםעלעג דער װעגען םראגע דעד איץ יינשנס,

AAUMUAaMAMaa MAAMtAAAU■ aAA■ AA• ■aiABtfetlM AAAA ■AIMגי» ijn כאײנדערס איז י  ix רבעטארש*פס דייטשער» 
 תארטע גערעדט ד«דט ח«ט סיטרין מלחרח. דער נאו

jx !יכידיס ixn ם«לק דײטש«ן jik ס«ר,3«ר דייטש« די»
n ײ«ס 1«נ איז אי«ם x i ixi* iix>  03x^:xoxi»o 

ix נםי1'כא1י« i  no ד«ס '««תדי,1לזדנ* יטישעד1ב 
 ארג«ניזא«יאנעלער װעגען גלאט נישם באריכט « איז

txixn o 1*מ«טישע1פראג « 1«ג טעםיקײט, i» o x i קױ 
i« י«ליטישע מענדיגע y i  |x»xn n» ox»xp שטאלונג 

ix אבלעמעז-1■ ««ליטישע »i x w  o x i n חעכסט 
n  |X3XIX»1X3»K o ixn  o:x«ip*i ix»»03’ ii שטאלונג ix 

ix טיט נ«ד אסשר דײטשלאנד o »װי םקײט1ש PK 
ix 1 ינס1סיט x iip,עדע

 גײט יכט1כ« דעי 1װעלכע no זעחח׳ אלגעטימע די
«x דײטשל«גד׳ ix שטעלװג דץ אין ױס1« p k  »1X11*
ix םיט י?ט1י o ix n  ,i : סים חאנעז דײטשעז *די 

po אט««י«1«לס«ל 1סיססעמ«טישע דיער i» rp* n  no 
x סלאי־ יעס1ים«1םע i״txp ס«ר i x i ,ס׳איז אז ױעלט 

x« מעגלעד i» x io  no |xo xio iso pi לx1נX1 » גע־
pn איז עשיתת ײאלז־יגע * io  /0X31» no o i»o i x i•

im געלס. איז םעו גרזיסד «וױי  TX1»WXBX»X no X»H P r  n ro,
TXiXH ix מלחהח די «לד3ױ1 אז rn x i oxnמען של ׳ 

p’ n x 1 אײיםנעמעז noס׳איז װי אזױסיל 1ײסשל«נ 
«i ?אמפענסא^ע « װי טעגלעד 1ג« o װ«ס 1לענדע די 

 גמישמען אזא אױף געישרען ט3«תי3 1אי םון זײגעז
סן.״1א

o יכט1«3 איז ixn ז געגעבעז» nxx ;דייטשען, אל
ײ «ז זײיטשלזנד, םחח זיד געפינעז ישס  זיך זאלען ז

r 1 גיכסטעז oix ױי p  TXiXPaiKלד3ױ1 1ײטשל«נ» n 
 אין גזךאגס װערם — ישרש ענדיגעז׳ זיד װעם טלחסח

i נאד י«ו־עז ערשםע די ״איז — יכט1ב« x i סלחמח 
 n איז דייטשעז געגען ח«ס בלוטיגער « שען1חע װעם

 ענגלענחף־ םיר נישס יועלפעז no לענדער׳ «ירםע1א?
ix«« י1 גישם איז i» p ’ ix יכ•1 « מאבען זיך ?ענען 

 יועלעז 1לענדע יעגע איז ײיסשעז די יף.1»ג3 םיגען
tx o ir i ים?לויב«ז1א nx no״ix אױס־ ער1« :איעס 

1« 1 x1» ix ix i i r iגם«ל«ן,״ לוסיג«3 «ג«ן101«3י» 
o באריכט איז ixn ז אונטערגעשםראכ^ אויך» 

ixpo 1דײםשל«נ x ’x  o xi oxh מ«ל s  ixnoל»xז XI* 
dx’xthjo ̂לד םיט בלויז גישט ix• ן1א ג o p ii» i, י1«ז 

x i נ«ד ײי x iרשםx̂ װx1«ג לט־מלחםח׳ ox’ s» i»» x i 
װ o« ײ x s i .0 (דX3i»u»nx ji.( דעם אט בײ opiio 

o ixn באמערקונג, די געמאכט באריכט איז »t דאס 
p k נישם n x i» o  r 'P« «1פ i j^ u x- ײײל i y « x 
 •1«װ«נגס*« «לס 1אסיל ז,xדײםש r״P lX3»n ניט װיל

1«3 i x i  .ixoxoגיט יכם TXJXPiXi is  o’ D ix iאז ׳ 
ox ד« זיד לם1האני m iix i»o » ix ix n ן1ם ^xii»o 

o דאס (הגם מסלאנד ixn אױסדר״ גישסpלxגעשגס), ד
 מײגמגעו ס««י«ליםטישע אגדערע

פאלק דײטשןןן װעגען
o x i no 1אי האנען 1מי וואסX3גxגxבxז TX3’ ik,

i שם^נג די אז [,xi ix איז x i  no בריטישxי-על ר 
 שטימם־ דייטשל«נד לגפי ײני«נם די no n« סײ1ב«ו־־י«

xpj»ix מיט אײן i  o x i־]o x i no ij»i סטען1וא1בא 
^ix ואנזיסארס,1 11ל« xn ג האטxשאxDטעאריע, א ז 
i אז x i איז ישם בית אם1«ל איז נאציזם id ix&ipxx] 
i 1אי 1ייםשלאג1 x i ,סאײאנג^חיים :o»x זיד one 

 «נױםאדט11 פאלק דייסשען פון נאציאנאל־כאראקםער
o ix i» c 1 ליפ1צ o x iי ^xoooi ג מיטלעןxגxזײיםש־ ז 

 געמאכט משזװל^׳1א״ n« ס«ל? xײםש1 אס1 ל«נד.
jx ixh 1לאנג סאר ’»x i,] 1 פיז oxוxם ixo p rio ’ iK א 

i״x ^1̂ וואם גענעראציxאיז 1ײנםאסע1« זיד ט i x i
iXPVxo x. 1סאםילי o t i^p p x  no
x«: 1אי n» i«rt>«x 1אי ix i לx̂נx̂ ^ו לאז י  ז
nxox3i» i« הערע[ x i  n3־»u x ii« יד1א »x ix i i כויי־ 
ix ױנגען ix p 1זײיטשל«נ.

x ixooikii»3 i x i1גגלישx »סxיKברעילס־ ליסם
^ם נסxטxxל ה«ט פארד I איז ביד׳ « אי־ױםג X ^ i 

p ix ir i ix ?שםאר nop: re  ]X i’ io  « w m סים
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 חױחית די ty .paynya oyn «* װארפס ny דימזשל*גד.

«tv r ז*למ orxya פיז  tysyncgp’ tny אײגמכײחד 
oya נאציאגאידכאראקטעי po פאיק. דיישעען m’ xya 
̂מס והנלט בלוסעיח פיז #ױסדרוק fg ודז מג?ד חערש
_— — AAM AAAAMA AmmU A|ui|• AAMAAikAiAAAAAAM AMMHUAM &p ̂ס #מד קל&ס׳ ק#מיס$ליסטזח דימהזזח  ®יז ג״־

פאלק. ד״עשען
 פון סילד«ר«יממנדלמג y פון nyaaynay די

 ־nyujany דימזשזלר nyn טון ספעציעל און דייטשלןןגד
f די :מןמױװעז *ראקטישע ארויס אױך רוקען שאסט t“ 

נמר די דײםשלזגד פון tyn’cc’tny זטל pro װןן ty מןן>
 ̂AAAMAIAM maaa AAAM4 ■UM|AAAflAA|iVMAiAAIii BB / <ד” דער pc n׳j ש דערסיס סזח זדעס זדנדדססד̂י

 שטױ tarn os און המגעד tx לןןנד cyn פאר׳םשיט׳ן
tx r וועמעז דיז בכװו y  oy און קאמאנסאציאס מלעז 

pt̂ זיי מלחמה״לןזנטריבוןױעס• yt אויך׳ ty קודןנ״ די 
’sayo'y דיגע xyBtpy די פרן ynyc״yop’a שעליןער pytt 
 חייסישער nyn פון מעגשען אױף שםימז סחזןן ױך

ױ — מטעלמיומ  נישט זאל קױיז nyn קלײן ו
pn — סא oytt 1 זי tyttoיכען ty אנר״אלט py די 

 און גופא דייטשלןןנד py טנםי״שטשיסםען pc קרייזזה
 twppya תזלזמ oy ty עז>1חןרלט pto na oyn גוליב

’oy ווערען xxrayanx'nyoyanx. די און ptsyt אײד 
 יזװילאזם נישט nyo oyany״caayttx ty :עפעס נאך

tynyn ווארים םעמים׳ •ריטניטיןלע סחסת oyn 
p וױדער פדינם r rc ru שקלאפאו־ײ ts? pm py נישם 
pn וױסעז ’D oyn oyn pntytt.

 מיעונג די tyayanyaw nya םיר וױלען *ולן*ט
 *yany סזמ^יסםישען pc טירעי מװאוסטעז y סמ

ױ ,דערסח׳ : זאגס וועלכער םער״זדנםערגןטניטנטל׳ ו
tty, עס tS’xya in  oytt די nyn pc ocyonyoyany

^MA AAaaMAA MAA kuLkABMIAMttilkA bMA IaLaAAA  וױנסמעד דער ג$ך קל$ס *רבעטער דײטשעץ *דם ײעלס
’a מלחמח aayniy r y גורל דער nyn pc אינ־ און זדדייע

m  BP»yjy*«ynyD״ tmr  smft',.________
y באריכסען טיר i בלוח yaynwtyo pt>jnt מיײ 

ptwuמיד ׳ pnpjpwyp .נים, *וױיטןל קײן ס׳זױז נים 
ty חשבון בלוטיגסםעז דעם p ttT y i דעם •רןףענםירעז 

pt •.. די — םטלק דייטשען p k

 שטימוגג y אץ ארכעטער טר«ן»ײזישע
ערפ־אמװןןזיע טון

מעג־ אומגעדולד y סאר װאם םים זזגען, מיר ווען
p װארםעז לאנד אין דא שען n r נײעס׳ דער אױף טאג 

ty אײראיע, סץ אינװאזיע די אנגעחױבעז זין־ האט עס 
 oyp שטימונג די prtrpwnye דך מיר קאנעז

 םעלקער. אקויירםע ד בײ ים זײט יענער אויף חערשט
 y אין אויסדרוק *וס שםימונג די קוטט סראנקרייד אין

̂ y אונטערערדישער דער שח טעטעקײט פארשםארקםער
 אנ־ דך האט *וריק חדשים מיט נאד בעםער־גןךועגעג׳

 אינ־ אלע איז סטרײק־גאװעגומ שםארקע y געהויבען
לאנד. סון םײלזה דוסםריעלע

 כא״ לאקאלעז y מעדסםענםײלס דאבען םםרייקס די
 אויס־ אענםחזלחירטעז y האבען נים tynya זיי קםער,yר

ptt, גע^רען׳ געבראכעז גרינגער דאן װןןלטעז די וױיל 
 גע־ y אונםער שטײען םטרייקם לעyקyל די לעy אבער

אגפירונג. *ענםראלער ד.ײמער
opyitttyo םםרייק־באווע־ די געװען 1אי שםןןרק

 מאי־ די גווישען ס*ע*יעל *פון־סרןןנקרײן־, אין גונג
 די הןןם מײגער־דיסםריקט געוױסען איץ אין נערס.

 די מאן. טויזענט 25 ביז דערגרײבט םםרייקערס «ןןל
y tyoyn o’ iyaנגעוחJכדי מיםלעז׳ שארםסטע די גדם 

 לע־ גענומען אםילו חאבעז די םםרײק. דעם ביעוקומען
 די געהאלפען. ניט האט עס ¥בער משכנות, בעדיגע
tyayn לוין־פאדערונ־ געשםעלםע די נאבגעבען געמוזם 

געז•
לא־מור, דיסטריקט אין ליאן׳ «ת געגעגט דער איז

 װעלכען סטרייק- גרױסער y געווארעז דורנגעפירם איז
o’xy די j גלאט אויםגלײכען געקענם ניס שוין האבען 

 גע־ האבען סטרייקעדס n שכירות. די העכערען םיט
 װעלכע ארבעםער, ױנגע *אל געװיםע y ty םאדערם,

 אלם דעיארטא*יע רyם געווארען באשטימט ײינעז
 אװעיזגע־ ניט תולען דײםשלאנד, r? אװאנגארבעםער

 דער־ pפולז y געהאט חאט םםרײק דער .pnyp שיקט
 ty געװןורזיז. p*וריקגערוםן איז דעפארמציע n פןולג.

 »־בע■ פון דע*ארםן»יע דער *וליב םטרײק מלעכער
 םול דיסםריק איז ptoipynyD אמ דײמשלאנד קײן םעד
 אױסגעסירט. *עעםער די חאבעז דארםעז אויד און
ע די !יריקגעתפעז האט מעז תי  -ny די אמ יעמרמ

שכירװ^ די אױף חעמתנג y געגעבעז אפילו בעםער
 אימענ• 2-000 דינען דידמז סמ געגעגם דער אין

 ארעם־ האבעז נאזױס די וױיל סטרײפ׳ אק ארוים באנער
דער םױם. «ום מר׳משטם די און ארבעםער 7 םירם

W בטדײקאחגישס חנס oy שיז אסרעזילס ju y r y s 
< פזלןן <דט איתןנגאן׳סטוייק מי y טאו וןרוןל ליי  ג

xtvpnys גאטידס איז pnytpn אין y שטעטעל קליץ 
מ טון ד  TP די prsyn דארס קראיל״ איז גאגאנם׳ י
טטסאאר ניס y «ײײ יי  ■pruyatyמ לס די מ סשמות לן

t 6 וױיל דאימר, rm  prrî Byayp^ 'W Pam i ח י
 •pnytpn מרגיכטעט מרחןגוגג איגטןדןרדישןד ד?ר
tty, טן די הי טיו ס  י81ןד גאװאלט נישט pnyn ^ן

)ptss ן די מן מאט שולדיגא׳ די ײו  ms פאר׳משים נ
is טױט• a y סטרייק שעת אוױי נאך t>yn טאישן די 
p ײ1■ןלי n y u y t די u n y ty t גײ״ די באפרײט אן 

.SPTBOtny ד«
------ ------- - AMAAAA■ AA AAAA MAAMAAAHA Hiu■ mAAA a fty אין שסיממג די j ^איז פרןןג״ר y חאפדר 

u אונטערעדדישע די דיגע. iiy tty a 'iy B sa iy י גרייט י  ז
 מראײ־ די פק באפרייאתגס׳אררייען די אײפאונעמזה

פעל?ער. ניקטע
a s  ,ay ,paoya y  p a  r* t *yt לזןכעז. . .

p^ דער אין tiy ij• ״’ ״םרעידt r מאירלד״ jm־ 
pn ״דעד ױ געשיכםזןס׳ םשימװע טלנ y ו  ,ttyרבע־ 
is ד^יײמשל ®ח טער r ^ a y םמ בחלדת די בשעת

_I       flAnAAAA AAAM A AAAM, aaaaAM ■AAAAAÂ AA AM aab L. * ®נסלױסזןד " ,איכעדמלעז לופס ~uT^ujyuuiyD T 
 ישעזײא -n«y ppye !ותונגס־ןןרמטער- אױסלענדישע

̂ןל py ארבעטער דייטשן פיל אויך די y אשילו ¥פטמ j*
-------- MIAA mm AAMIAAi BUM AAbLmAAA MAAUAABBAUBAka • ס׳ ס ןןזעלכע >דער אומזופרידעגע !י סאר זיך ח#מח ̂װ

aMMAAAAAAA B|M| AAAAAAM BAAB aabab b»b iab bb̂ b bbbbbbbbזינדיקס pn גמישער דער שסדאף״ פןןר מודא חןובען 
 ארבע־ אלע אױף אױג שםרענג y האט ״ארמטספראנט״

ממל טער׳  ס׳אײ שקלאםעז. אײסלענדישע די אױף סי
yגרמטלעכקייט״׳ דײטשער מים ארגןןנתירם לץ, ty 

 װי מער מיגוט y ptsynys ניט מל ארבעםער קיץ
o»׳a u n y לוםם־^ריםען. בײ זיד ay^ די o rn װי־ 

p ̂■טלױפאג ל?ז p ic  is  v t* המו אוז p s •הײ
ts ty pta זיך פ¥לט באמבעס׳ גרויםע די ®אלעז 

 די ps אםילו דיסאיטלין דייטשע ,ד אױך פאגאגדעו
 די־ מרבײטען אגםלויפעז׳ oytt די p® פיל שומרי^

̂ירעז ערע ypya pc p■ אױף לעגיסימןןאיע״פןז n ’ ay* 
 דינעז ״t ty אײנדרוק׳ דעם payמ עס ty ,tty לענע.

ל די געחארעז. גע׳חרג׳עם  לױ• װאס אנטלאפענע מ
pyany ptB גר״כעז שױן מל שױײץ, ידק גרענעץ רי 

ענטער.1טוי ,ד אק
 py עטער3אװאנגס־אר ,ד ps לעמן דעם װעגען
 אגריף׳3 שםיקעל y מאכעז זיד מעז לעז דײםשלאנד

 ,אר־ עלגישערy 3 זדן שילדערונג y לײענם מען ױעז
 די pb עז3ארײסגעגע װערט װאס בעםער־זדיםונג״,

p אװעק מיט׳ז קוױסלינגם דארםיגע b פןןר ירא«אגןןנדע 
y’ xypyByyp,ײאירלד״ יינקװ ״טדײד נאגיס. ,ד מים ״ 

y p שילדערוע ,ד אײטומ יענער פון ער3אי גים b 
pnsa איץ py חאלט װעלפער >ינאא פעלגישען 'rtyB׳ 

ty לע עםער3אר עלגישע3 ריpt3 דײטשלאנד זדז S3' 
py בעלגיע, py ווי טעד  pyay ח «״ט עד3דעײעל» 
 מעז וועלפע װאקעישאנם׳ קורשע די ty ,ptasats ער

 אזדימצופארען אײף עםער3רy ,ד ען3גע פריער פלעגם
tx פאמיליעס דיערע )SByrstpyBaty יאר׳ אין אײנמאל 

 pposa מען האט יאר), אין מאל אוױי םארהײראטע
 גרױסע געווארעז געמאכם דינען עס ווײל אישטעלען-

tsa’n.״ ao ’Dניט דינען עטער,3אר די ׳די ח. (ד. ״ tx- 
 ypyity פיל נאד עח). גז גאאישעז אינם ריקגעקומעז׳

 פיגסטערעז דעם װעגען וױאעז אומםרײװיליגע אזעלכע
 גע־ װערען דײטשל^־ py pyasapy ,ד פון לעבען
 דער אין אויך למשל ,tty ; aanya דעם py מאבט

 װיםיל אױם, רעפענט ער3שרײ דער :שייה פון פראגע
 פאר אשםימטpy 3 עם שיית נםעltגע py םע1ג װי אדן

ט... ,t ?ריגט מען — ניט מער יעדעז׳ ני
אײ־ גלי?ם עס ty םארט, אפנים py פעסטע דאס

עראפלאן־אנםאל. אז שעת3 ױמ־ח y tyayo tx ey נעם
y p מל b  pn באמבע otx ,ay לעבעז!

m: די pa שטיױעל אמטערן אמגאדן ay
 פריער בח1מל פ^סטישע y ען11גע py נגארן1א

 געהײםזז, האם חיטלער oytt געםאן האט py אײך,
 פארכאפען tx אשלאסען3 האכען o’xya ,ד ̂יידער נאד
 py סארפינדעטע״ py *פרימט דיערע ttB לאנד דאס
 PB חערשאפט דער נםער1א אינגאנאען שםעלען tx עס

y דער  pnyB py 'o  nyay •ysyBoya םינה נפקא גרױסע 
pn אװישען ra 'n t נגארישעז1א py otnsyB דײטשען 
apxyt.

 רײ ערשטער py סילן tx isotpya חילױז דעם אם
 *nt מיליאז y pa זיד געפינעז אז־נגארן 1אי אידען. די

 pa •ליםים די גױט prayttx אידען (אמגארישע דעז
«סםקע. y איז ײי נעsנayטsג אלע דינעז ,n «ױלען).

נעדעככדגלדט &-------------------------
t jn  nya •tyay אלקארונג8א3 גאנאער pa -אתגיח 

nya r ניט tn ח׳ די ח p יי y מקממן y פיגססידן
X״B<

 ח*ד- תד pa רעושים pnmtonttya oyn אתטאר
 געקעגס iwmtya'tsDyany די •pt ח*ט טי־רןגירתג
 חד ילא יױף גזמוקט דט לאממ״ פײם דארד״אלטזח

ro rta^ סיןנמ»«אארג אישטןלי• די ײנ^ס׳ ,ד
py די prayn soma tycyaty זיד *oty r r  n rn 

^pa ppty דאר װיקאלס. TW Jsx י■טפאאיסליס יאר
--------- ------------------ AAAtMMMMM MAA ttlAAAAMBU B ------- ̂דשפרײס ודז , #n#o§Fir •ןןרטיי׳ שזןר  געדרפרען ש
py מייע^ ?י;טו<ױט תמיאיטער nrm eBsty^nya py 

oytt -preyptt געװאן r t  y trpp^y 'xyp אפטטאל דינעז 
מ סים יססזחגעטסױדס מי ס ס מ  מיס־ די גע«ן ת

pa ts rr ta סנסי־ די געממ סיעאיעל רעגירמג׳ דעד 
jtrtn סעמיטישע a

מין py לאנגע עקאנאסישע די ת p אמ א w סדיאד 
n לעאטע די py שײערע. y זײער גזדחןז  py tra p 

y שנעל ns״t סספעלקערושג שםסטישא p  .isapyttya 
 ע■קטסעלג דער «ן פערט־חלק pnt oyn סלחסה דער
 איץ jw מאױנם זדינם שםעט׳ די py געזזאױנם תנג

 דץ־ y ניט nyay py oyn שםעט. די py דרים־חלק
i ןדגדדססרפלי^ױע, געזוגםער $ ®ח זולמט f i 

דארף> סתט גלאט אנטלײסם אפעלקערתג3 יײערישע
mrnmrn-------------------------IMMAtM MM MMAAMAA ■AAAAAatA aai — b»b b  װידעד עוי<רים די jycjnu שסזגס די ודץ קומענדיג און

 זדפע־ טישעסססאטי אפיאיעלע רי pa נױט. יםערע3
 pn יקרמנקהײסספפלען סוץ מל די אז מען# זעט דען

מ״ שמו־ק דיער איז *רבעט דער בײ אומגליקסמלען
aAAAAAMINMM MM aaaaMMAM MM̂MMMMMMM M̂ aaabbb̂b k̂ â̂b baaaa*̂דױ̂ס ן סאראן װאקסעז  סאז ®רב<סס םוץ סיססעם ג

p אונגאיז- py זיכערעג y 'p n yay קײזןױז׳יימל כמעם 
 os ײעלעז לאגד pa באלעבאטים jnmxyj ,ד ty ניט>
^וענחה• לןטען נים

typn tMpy pa ניט m a p 'p tynya עי *tpt 1«יי
 עטער*שירעדס3סר אונגארישע די pa גזדל om מן

rxya נאאישער דעו־ אונםער tp y• אײדעד פריעד׳ נסד 
 אימיגז דמען לסנד׳ oyn ovyanyo ptayn ontyt ,ד

^ םרעיד דער pa פירעדס ת עגונג י tm ^ז tosny 
געװעז•

ŝ L aaab MAAkAAAMAAMAMAAAA MMM AAA MMA M MMAAM A Bd װעגזןן װ^רם jnװןלפױ וויגדדסםריקלקד ״
{ רןןווןןלוטיע

3 otxאדױערען py ױך מעגלעך נישם titooatxay 
 אינםערעםאנםעז.דירעקטאריס חעכסם דעם אױף רײטער3

 קאנ־ דער tx געײארעז oaynas: py װאס רעפארם׳-
p םערענץ b ־,פ אמ אפיס אר3לעי אינטערנןסױאנאלעז 

 גאנאער y pb בןןשםײס *רעפארט״ דער oy לאדעםילע•
 װעגןן אויםרעכענונגעז סםאםיסםישע מים שריסםען רײע

yBטון זװױיגען רשידענע yB py osanyדיטען רשידענע 
pb לעבעז• מאיןזלעז

 דערמןןנעז װערטער עטלעכע מיט כאטש לאמיר
 py ענדעתנגעז פארגעקרמענע די עגען11 באריכט דעם
 די מלחמה. םון o״x דער אין װעלט־װירטשאפט דער

:זײנעז געשעענישען װיכטיגסםע
 אר־ צ»ל דער פון פאתרעסטרװג געװאלדיגע די
pn װעלט, דער איסעד בעםער ranys py oyn פאר־ מיט 

 פת לעם3yרB ,ד ליתען tx עקספערימענטען שידענע
 X — ענגלאנד py .•ן״נזען־פאוער־^ ארסעסס־חענט

pb  s ’xynotsxjyp שלש־געפרױד׳ טאר אינײסטריע דער 
 py ;ארסעםס־הענם tty מאשינעריע אײנאושיארען ,כד

 פאר־ tx turn■ y py שקלאפעךארבעם — דייםשלאנד
 לאנד oyn ,פד ט,Byרטש,1t אגרארישע די גרעסערען

 אח «תאװ דער oy ;דעדנעיעז אליין קעגען זיד זאל
 TSOipsnxB py׳o רכסאל.1ד לשטעגדיגער1פ y געװען

y קyלאסyלענדער נייע פון אינדוסםריאליזאציע לע — 
 סאום׳אפײקז׳ נד,yל,t־1,: אויסםראליע׳ אינדיע, כינע׳

 ־nyo דינען ארבעטער־װאנדערונגען .,םשיל py סראױל
 פרײװיליגע סאסשםאס, אלדיגען11גע y אין געקומעז

 (חר געצװאונגענע py לענדעד דעמאקראםישע ,ד אין
py (os’ xyonya וײ לענדער: ירטע81אקס־אק ,ד yxל 

 טילחח 100 אױף געשאצט זזערם ארסעםערײמנדערער
 tsn :דערמאנעז מיר װילען פ*קס pnt גאך נפש̂װ

p'פארקער און האנדעל אינסערנאציאנאלער y איגגאנצזז 
 . אדסי־ מלועח׳שער דער אין געװארעז איסערגעױמעז

p מער נישט py oyn ניסםראאיע. b  p ts p»p *יײװאם 

װירסשאפם.
oyn אײגיגע נאר דיגען Banya oyn pb  osoyn,

 אינתססריעלער nsn װעגען אנמיםתג אן געסען װאס
 די געסראפט זיך מיט האט עס װעלכע רעװאלואיע,

ױ ׳psspnsn אייד אמר לאזעז די מלחמח.  אומגעחויער ו
 אינםערגאציאנאלעז פונם אױטגאסען n זײגען עם גרױם

p אין לזױסאר־אפיס b  nyns■ oyn אוױשזז ארימרגאנג 
שלש. py מלחמח

\

י נ ו ט1944 ׳• ײ ז ^ - 23

דער אין

באװעגונג ארבעטער אמעריקאנער
po oa'tnya’M .ש D' .

ny פארהאגג py געפאלען oyn מאנאט 
 ynyayno nyn py אקט איק אױף

 ־,nyoy nyn py anp-tymna nyn״
nyjyp ײניאז םריח־ apayttya.זײ ״ 

yD>̂ ’at® זyלונגnנyו  nyn p״nyo 
onypntpt pyo מיט ימקמ nyn קא־ 

tt'otpytpy pb  yo-o קאונסיל tyaytt 
pw ym y nynnt זדן ײנשז וײ nynyB nyn״t -npp״״ 

y •imyttyx ptaynayaay tyj שםyרקyרyאיז ר nyo 
 tyornynyB וײ אװ״שזנז קאמף ײדיס^קןױא פארביסזונאר

n יתיאגס  py מאינארם ’«py n r אlמyBרם,,nלy.ד 
nyn קאמף tn y pn oxnt ojm6״־yprtt־nyp, וױיל 
 האנם y tyoya ױארשײנלאך oyn .y .,y .,o n אױך
py .אים nyn שאדאז na oyn oyn oyn״nyn tyu 

 tyxtpnxBy n^ayo. קױם איז ,tuuynya ימיאן סו־יח■
n, לxyםoyoa tynyi py opy oyn po ytyxo y 

y ראםישד  nyn p« קאמסיל n-oipytpy nyn מזןל̂ן
tysrnynyB האט tyatayaony nynnt אפליקאציע וײ 

onypnytt pyo nyo^p nyn pc פאר ny pm x״yai־ 
nyn py prtyn jyott ,פאחגרײשאן oyn ל. ײשאתן 

opnpya האס ידזױס m y יסמ y דייקאסיסע ק.רריצ ראי 
pb קאונסיל oyn oyn לואיס׳ן פיט פארהאנתלט ty:yn 

n  nya’ y y sp n o n n  nyn כyש,מnyoyany y׳ oyn 
oattya oyn ny האלםזנז,1אנא y’ xynayoypyn p»p oyn 

oyn ty:yn ניס nyn .oaynayam y גםיל1קא oyn סיט 
nnyo y״pb  o ג ניקyגyארײנצױ זיד אננחאגם פיר ז 
n tyoy:, אױף ײגיאז py ptattu’nya n אינסםרמירם 

n yo’ oyp njn״tx nyo פyרynנnלy.ן iyn ־®otynny 
ן oy.t לחדס י  קאונ־ פמ סאשלוס oyn pa ootynnyn ו
 רyלy,xפיy nyn אױף onyttya ניט 1אפיל ny oyn סיל,

nynyB nyn p מעלז־ינג b״ixy^ n tx  oyn py tyw,!?: 
n, .אפליקאאיע yn py nna  nynלכyז tyont ott^ ny 

nyn םע^ריישאן pn tytytt באשלוס py פארלאנגט 
n  ty אים זאל פעחןריישאן lxקג,רyבyז oyn טשעק 

 ^ײמגעשיקם oyn ny oyn רyלyn ntypto ג,xכyt אױף
nyn tx onn nyo םynyרײשy,ן oyn py ptanyya py 

 מים ל1ס py oy למיס־םםיל. מראלםזנריםטישזןן
 סירזגר׳ yn־M ,npr־״iynyB nyn lyaya גאל py גיפט
oyn נױ nיyל n py, רױײןנלט tyoytt y’xynoo’ i ’ ony 
 תרכםאל oyn py o:yn y tyayn py ב¥שולױגם ער

tyti^ntynnyB ,n po.
 איס׳עס1ל py םארהא^אנגןה ,n םין אפברעכען דאס

’y ריקציען1צ xyp^By pn׳ py ג ניטnyען p’p איבער־ 
 לאגע nyn מים באקענט tya’n oytt ,n nyo ראשונג

py אישוס די מיט oytt אין םארוױקעלט דינען oyn 
 po צייט py ,?,nix מאנאסען opyt מיט נאד ך.1סכס
 האבען קאונםיל, tpotpytpy pc מיטינג װינטער דעם
’pn ty איס1ל ty onyttny yפיל xpm x oytt אפליקא־ 

y py y’ Jפברyכעyc ,n tרהyנדלlנגy.אין ן nyn ײריס־ 
n py nyoyany ,n nya’ y y:ync y’ xpp, כyמישy 

typ’nayoשטייט ׳ ny’ n םיל py קאן yT 'a  nyo •אדדים 
ŷ  nyn pyש,מtynyn ,nootnpy ny בyשyםטיגט otny 

y מיליאן n .nyoyany, ײניאן typnp oyn oyn ױױס־ 
yoxB y tyayn oytt nyoyany ,n nya’ K y,xp'n־: 

̂ײטyגלyמ yלyצי oyn ]ty n מיליאן y pc ̂י jn ^ o ’o 
n ,yooyna ,n tynyn tytyp, מyכםיגסטpy y איע־ 

no^B״yooa אין ײניאן oy nyn .wttyttya nyn איז 
otypya א1ל סיט,o׳yס ,oy’X’ aoy y rn  py nyopynya 

oyn נים ty onyttny ױך של ער oyn tic tytMtcy 
tx oayn ארגאניײרען ,n tyanp tty nyoyany ,n 

tnyojty קאנטחול rn  pd .ײניאן txnyn נאך ny oyn 
y m  tx tata’ oaynya yontyi y קלעימם nyo ײוײם״ 

y’ xp’n- חײנמסטענס y nyant די םיז םײל געװיסען 
nyoyany _ איסער oyn םײל ®,oya oyanyya oyn 

 yoonyo ,n קױלען. po tyotp oyn tyoptnyno ײ
ny ttprm ynyt typnyoy ,n po n y rc אמ־ לעיהזר 

 yp^yttya ,n יד1א nyay tyo״n ttpan לyנyשyרנyס
py oayo זרעםאם ya nyn nya’ y ynD H on v  oyn■ 

 tyayn זײ py אאיס׳ן tyaya oyn אינזדסטרי nyש,ם
ײ .oyn nyc מורא ty״t ז i אאא tSW^voay גים tx

nyn py y s p n o n f pn tyjypnyty 
tsm  ” t .y’ nooinjM גריים אםיא 

tynya אױף אייגאוג״ן •ynsoyp y 
ŷבyג אים py מיס  ,n nya’y y x p ’ no’ ni’ tyמישy 

tyoyany oyn nyoyany פ 1ילע1ק יף1אynקם1דnyay ty 
 פלאסםיק ,n איץ tyסישל ŷלyn ynjruy •n יף1א ניס

nootna’ y,׳־ y:״n pc y, גynםBy yoטײלpy y r y  ty 
nyn .ocatptx nyn דyc^nlל py typ^ :ynnyc ,n po 

nyooty tyny: tynayowoty ,n nyotty nyanyn־ 
ד•yמײז״ל

n1, nyn ty,סn,קxיy קאמף nynyB nyn tytpnx״־
oyn t 1שא r ip  onypnytt pyo nyo^ ’  nyn py 

o ry נים ^tytj לאנג ױך אזייף tyo oyn -tscnytt 
 ya^ קאונםיל po ד״א^אנג nyn po tyt נטyקyג שױן
’ytpy nyn .y^ נאך xyp^ay pn trx p m x  oy'ont* 

 tya^ntya tx זyםyשלya דyמלyנ oyn נסיל1קא קוטיװ
oyn פnyלayפון נ n, כyש,םy nyc nyoyany y םשאר־ 
nyo אלס y tyינטyרגyשyנy1ײניא ל. ynyc nyn py־ 

n״ onynnn otny ty״ ^ y a  ty לאקאלס •yany po 
nyn py nyo אינתםטרי py זײ py pftyn גיכזמ *ya 

 ־nyory nyny yלyנy,xyנ y אלס tynyn טשארגהנרם
tra נאציאנאלע p•

y<n ,n oyנnלlגoyn tyonynny ts» nnyn ,a גאך 
nyo לוזיים׳ז ואי«דײ*מ o*y py סר״מז tyanmxay

yaayo ײניאנס o nyn po,. •זיך האלם 41 אי p^a 
’oyשיl1x raympayp nyn אױף xpyno yayn^ yc ty 
py אױף t״ny שפיל tsaya y’ xpyno p o t tsxyn tx 

ynyc y py .nyo’Ptx nyn״,n oyn aatayttya yoa,a 
tyaa^a• ניט שפיל

4P אן נאד no in  ayo oayoj^y״ty םים oyn 
’olna,y yayo דורכםאל. anyo ,n tym  oynטר,yליםםty 

 npan n״no yנyלטyשיyx y נאיס.1ש nyoyany אמ
ya ynyoya y tyaya ,n oyn aatayttyaלyayנnײם tx 

py oayo ,n tycoypya םח ס1אײנםל n, ,ײניאנם yoo־ 
xיyל nyn py סלחםה נאך .ynipnyy

 רעגירונג npn געגש םאנטאגאםערײװארד po קאמף
ם ערװארטעז דארטען ארכעטער ,ד װאם װײז

t oy any״tya נאד tyoo’ 0'o»y pniya אוױשזנן 
aya tyayn oyn .nyoyany ,nלa,lאז ם nyaypnyoy 

pwםyaayס oלya py אינדוסםריאליס^ן  tS3yn ty 
 ײױאנם, םים האנדלזנן pc paynya 10םי oayoya שלום

t oyn״ nyayo’anyc nyn ocnynya אמף? nyn pc 
aatn’ayn nyn tyaya ,ayaoyp nnyn ,nyoyaoayo 

םיג  41101חל yon ynjm pc tspyncny oyayo tyה̂י
n ty ,tyt^ya oyn noyp nyn, גתים מנלי yoy pc- 

ycyn yny-״t tsayayacny ניט וױיס גאך tyבyn רי?א
oyn py pyaoyp oatpxypayany tya’ ocyn y .טר״ד 

an nyn pc a’ xctc opnoon״onypnyn pyo nyo 
y oyn פ אאלyש,םt oyn nyoyany yללזי־ האבעז ״ 

naixo’ ty tyatt ny oyn ox’y .onn’ ayany oayo״־ 
t tynyo״ny .אגםראל? y’ xp’ nonp tx tyn’B oyn oyn 
tycoyp םיט a nyn־«nyonyonyooya אינםnyנyשyנyל 

oyn oy .ty’ a r יך1א ynינל,רשyד P’no’ nn tx p n 'c־ 
o’ atoao y’ x מים yx yל ynynay ױניאנם nyn pc 

ny .c .y •ס אץ ל,. py tsn’njoy oytt .y .,y סאר־ 
yoynaytt ,ספ טריידסxyיyל n py, ,סינטעםישע פארב 

tty םלyםטישy .איגתסםריעס
y .,y .,o nyn pc ty rnp  ,n py. .סירערשאפט 

n in  yo’ ttya py pyיyל ty rn p׳ nyn py דורפסאל 
n pc, סyרynנnלlנגty ל אװישעזy1ים׳.c .y nyn py t 

ny .אויסגענומען ל tsnyttya סים tty n n c  nyaycy 
naynnctx״o n  py .o,. 1 .,א ,ty rnp  .yדי ױיל tyayn 

oy'o’ y^ nyoaty ty oynya ymo איינסאס n  oyn 
yaayo tyo’ntxBy tsoyany ttnm ay ttp^nynyc 

 אינטער־ ynjrn pc ױניאנס tic םילען nyny ניאנס1י
y נעלם.yשyנ n  ra  yontya pyל tJPnp װידער oyn 

ttnt ty oynya ymo ts» אאים n nytt־P 1אי nyn 
n nyn oytt ty^nynycעפlבליpאנעn סליyaסיל ל *nyc 

 tso’ntxpytty װירקען אפשר װעט און ערען11 שטאר?ט
n סון אציע1ארגאגי n raיyאון ל otny ,tty ^שעדי 

ynayotp nנlעל1lnynדע,ll רױװעלט׳ס פרעױדענט  t’ y a 
n װאלען.  pc r n c  n ביידע O’nnx שיינט pn tx אן 

’oy'o^ אומבאגרינדעטע. y אויםער ס1איינפל ynyc nyn• 
’tc ריישאז ty פאליםישען oyn ,o’ aya ניט p pnלענyר 

’nyn t װאלט ny tsn װי K ttrttya .!סעדערײשא oyn 
oyn שםע ניט איםnעtyoyttx tsoyany tx t םים 

nאםשעםאן ynynay py רעפובלי?אנער nyn’ c ty’ a r 
 oyn ער ױייט װי יף1א דיעל. ra אץ ^װזגלט געגען
tyayp םלוסןמ3באאײ r y  ,nyoyany n  tic  oikii oyn 

tyayn .yaync nynay ty דאך yt nלב,ya nyn’ c ya־ 
oyn nyc oyany רyפlבליypנyר oynnayp, ,װיל?י 

y אײד ll 1940 ,n pyלty. םראץ n  tyayn nyay oyn 
ntrn py ,nyoyany איבyרy1lלםיyaנya ,o«nnyo yn- 

^ oytt oyn רחװזגלט nyc שטיםם yn ra  oyn py 
o ,n״ty’ ar onya ױם איז yנyaשלyסעnyn ty t 

lx אייד oytt סעדערײשא!  o’ aריynpלםty 1׳אים1ל pc 
tyn’atnc אװע?רייםען py oay’ar סץ טילען oay’ ar 

ota ,tty opatc .y .,y .,o oyn pc װי *ynyc nyn tic 
 םאר־ םיתגן iya oyan noyp oyn oy oytt ny רײשאן.

oytt tty nyonyo’a זיד nya’a’m זשayירy.ז
’oytt ya״y ײ1 xa הyבtyaytniy yota ty זיד tx 

nc״ty םים oyn װאם nyoy nyn py tr ’ payonyx ,n,־ 
nyD py aatayrya nyoyany nyaypלyנyaרם py 

tynyrya opnw ^ yc׳ t״t nyo .tyoo’atoyp ,n tya״ntr 
’nyny ױניאנס, וײ py אלט03א  py שרים nyn py 

pa,r ’y  po aatoan״t •it^nycya .o״ny האלם3א py

tyoS^ W  U  19UU ױניאגס ױ pc larnyr mo» py 
n ra  ,nיyל t ty ;tyxytya״ t״na tya״tm ’ ctxay o 

yonyo’anyc y oyn nyc .װאם מלחםד oxyayna זיך 
aavrayn nyn tyaya. תנװאלט םיט

nyn pc nyajr^ ,n ״pa,oaynya”־o״ t״nytt tya־ 
’o םיט oaypya שיינלעך yp nyn py tyopyc ,n• םים 

y יאר nyo«ar ,n oyn pm x הyלyoיל nay תטזגיל 
’y py tyaiKitya .y .,y .,o nyn pc tX ?לױר?ס a r 

 nyoyany ,n pc o״nnyo y 3נ1אםשםים nnyya רyaיyל
nyn py ריט^ל oayo nyn pc rtnnyn tty nyoo* 

nytt nyn .yaypw py ,aycoyp nnyn ,nyoya לyיבyר 
oyanyyaory oyn nnyya אײנ זײyxלהײטty pc ty 

oayo’ nay ^אװיש nyn ניאן1י py yon’ c nyn tty 
y llלכyר tynya r y  oy עשלאסען33אײ pc opatB nyn 

.oayayoa’ yo ty’ a r,״ oyn אז ודיסם pc nyoyany ,n 
oytt y o re  nyn בyלayגty ro  ty’a r nyn tx ty בלייבען 
tty natmaatota, 33לא oayo’ nay nyn ,it אין איז .ocynp 

•ync nyoaty aatT^ ay ,n tsstayaay oyn yon’c  ,n 
’oayn יף1א םעסט tync תזװעלט׳ס .aatnynycc’ ty

oayo’nay nyay’ tarn איז tyaayayao’ ty אץ n, 
tx yon’ c nyn onynycyacry oyn ty’ar דלען3פארהא 

y ts iy ti נייעם n oyn ,oayo’nay’ ױך פירסע oay־ 
ty ,tyttya r אױסרייד איר זאגט. y װיל זי y” a y אפ־ 

’ tST tx nyoyany שטימונג n tic אױב oyn ty’ ar ’ n 
”o אלץ נאך nnyo y. ױ oyn אױס־ טזאגט3א אױך זיך 

 סאר־ tx באארד nyיבyל nytt פון nynny ty צופאל^
”oytt ny אלט^ oyn tרעyaלענ a y ra  oayo’nay 

 tנגעlפyרשלyפ ע3לאנ נאך •tynyn tשריבעyanyםalא
r y ניאן1י די p«noo y tsetn tx tyttya tPJaiyitxya 

.yon’c nyn tyaya
nytt nyn לyיבoyn ,nnyya ny זיך ynמyלט *ya 

ny oayn’ tync otx oynaytt זאל oayo pn tsnayttay 
ya ’ n tv ianx tx^ אױסצוםאלג^ פתים oyn פאסעל 

nyn pc oayn’ tyno nyn tyn •nnyya nya’ yb pc ױ  פי
yo, ,אװערי o'oayn’ tynD oyn tyrttyapnix oyn פאר־ 
 oyn ,nnyya pc לyפya oyn זyפאלגlצoיlא ג3לא

pn nyoaty ,o'jyitttn oayn’ tync מלחמה ya ,oayo־ 
’nya ריlשtynט ’n tty nyoynpyo oyn tyםויל y tx־ 

a oyn tyoyaעשcy1אי ם tya’noya אים nyn nyc 
.aatn’ ayn

nyay ■pt oyn yon’ c nyn pc oayn’tync nyn 
pn tyayatxnya’y oaytoay אפים pc nyoynonyc otx 

tyxta ottoya oyn nyay’  tty aan’ayn nyn 1סאלדז»םצ 
tycnynytxo’ tny אים pc .יף1א אפים oyn o’ aon oyn 

.onyrya natf» py ynocy^ a ynyay’ xpyyn yxaya ,n 
yt ,nלaיpy tyayn oyn ,tyaato” x py tsrcnaayo ya 

n ױץ־םםרײקס ’n pc צײם  ty onynycya .1937 py 
yt aan’aynל tty tyoyrtyo jypw םים tyoyaaya 

n ; tsp’nayc n  pc nyoyany n  ts>y’ 0’ tny, זזנל־ 
ya’ a װאם py pnyn צײט pc קױלty סםרײק onynycya 
tx םיליםזגר tyyw מל aatn’ayn ,n ty שnynגy נים
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 בלום אין מאינער די םוץ םםרײק דעם דערםרינקען
 בע ,זע די אט ;םורםע אין םירער דיערע םארשיהעז אח

 אנגע־ ה*ם םעז וועז געוואלד אזא געניאכם ה*ם חברה
 געגאגגען איז װעלם די אז אייגענטום, פריװאט טריר

 םאר־ האבעז אױסנאם אן כמעט צייםונגען די כאדאראם.
 גום־מאאלםע ;האנדלוגג איר פאר רעגיחנג די דאמט

 דאס ״■#מםעז; געריכםם אנגעהויבען האבען לאיערס
ײ םירםע װארד מאנםגאםערי דער םון איבערנעמען  ױ

 אישו קאםפעין וױכםיגע א געװארעז איז רעגירונג, ז־עד
 *קצי*־9ר און רעפובליקאנער די װאם דיעל, יונ געגען
 קױ דעם אין נתעז צו פלאנעװעז דעמאקראםען נערע

קאמפעין. מענדען
 האם עם, שיינט אלייז אדםיניםםראציע תזװעלם די

 אז געמאכם און קאנזעקוועגצען די פאר דערשראקעז זיד
 אין האם באארד לעיבאר וואר דער נאזאד״. .השיבנו

 אנגע־ די םון אפשטימונג אן דורכגעפירם אײלעניש
 רעזול־ דער איידער נאך און םירמע דער אין שםעלםע

 האם געווארען- באוואוםם איז אפשטימונג דער פון םאם
 צו ווערהויז און סםאר די צוריקגעקערט רעגירונג די

 אבער נאך זיד קעגען רעאקציאנערען די קאמפאני. דער
 צוױי געארדערם האם קאנגרעס בארואיגען. נים אלץ

 פרעזי־ דער אויג זען צו קאמיםעם םח אונםעחוכוגגעז
 םאכט; ױין איבערגעםראםען גים חלילה האם דעגט

 פארדאמונגס האלטעז קליינע און גרויםע פאליםישענס
 ראדיא די דערמים. פול זייגען צייטונגען די רעדעם.

קאראול• שרייעז צו אױף גיט הערם
 לעיבאר וואר דער װאס אפשםימונג דער אין

 די צװישעז מאל צווײטען א דורבגעפירם האם באארד
 גרויסע א געקראגען װידער ײניאז די האט אגגעשםעלםע,

 רע־ אבער, פיר&ע דער םון פרעזידעגט דער מערהײם.
 *דבע־ דינע צװישען שםיםוגג דער םים נים זיך געגט
 «ן3ג?ארג «י גמז ארטפלשגגײא אלץ «יי~ג«ד ?ךי טעך.
 וױדער האלט עם און םעיגטענענם ױניאן םון פונקם דעם
 אייד ױארשיינלעד זיך װעט םםרייק דער םטרייק• א ביי

 םון פאבריקען און װערהייזער אנדערע אויף םארשפרייטען
 אויך זיד אנטזאגט םירמע די װאו קאםפאני. ווארד דער

 אונטערצו־ באארד לעיבאר םון ארדערס גאכצוקוםען
 מעינ־ ױניאן םון פונקט דעם םיט אגריםענטם שרײבען
 אילינאי׳ םפרינגםילד אין איז אזא םאבריק איין םענענס.
 מאנוםעקםשו־ ״הוממער נאמען אונטערן גײט װעלכע

 באשםעלונגען. מלחמה אויף ארבעט זי קאמפאגי״, דינג
 םיז ױניאן מאשיגיםםען דער צו באלאגגען ארבעםער די

 מאנם־ דער םון אפםיילונג צוױיטע א ל. אװ פ. א. דער
 מינעםאםא, פאול םייגם אין קאמפאני ווארד גאמערי

 לעיבאר םון באםעל ענלעכען אן געקראגען אױך האט
 אויםצוםאלגען. עם זיך אנםזאגט קאמפאני די און באארד

 פרע־ צו געווארען איבערגעשיקט װידער איז םראגע די
 איבער־ װידער איצט וועם ער אויב רוזוועלט. זידענט
באװאוסם. ניט פארלויפיג גאך איז פלעצער, די נעמען

איז, פאל דעם ®ז לעדגען קענען ארבעטער די וואס
 קאלעקטיװע «וץ אנערקענונג ױניאןי םאר קאסף דער אז

 דורכפירען מיטן געענדיגם ניט זיך האם םארהאגדלונגען
 מלחמה׳ םון צײט אין איצם׳ אויב אז ;אקם וואגנער םון

 רעוואל־ צו ערלויבען אינדוםטריאליםםען די זיך קענען
 מלחמה דער נאך די וועלען רעגירונג, דער געגען םירען
 די געגען קאמף שםארקערען םיל א נאך אנםירען זיכער

 בערען די אם געגען מיטעל אייגגיגער דער ױניאנם.
 ריזיגע די מיט םראםטם די געגען אינדוסטרי, דער פון

 וועלען ארבעםער די מאכט. עקאנאמישע איז קאפיטאלען,
 קאמף• עקאנאםישען פארביטערםען א םירער מוזען

 םאר־ דין באוועגונג ױניאן םרײד די מוז אבער דערצו
 צעשפליםערםע א קרבנות. אויף גרײם זײן און אײגיגט

 דעם באקעמםם םייל איין װאו באוועגונג ױניאן םרייד
געװיגען. קענען גים קאמף דעם וועם צװייטען,

 זיך פארסטאױקט שכירות יערלעכע פאר כאװעגמג
ײניאנס די אץ

 קומם ארבעטער אמעריקאנער די םון מוזזות די אין
 שכירות. אױף בליק זייער אין איבערברוך אן איצם םאר

 באגרײםען, מער און מער אלץ אן הויבען ארבעםער די
 װעל־ צו שםונדען־לוץ דער זיק גים זאל עם הויך װי אז

 נים אלץ נאד עם םאחיכערם זיך. דערשלאגען זיי כען
 םטאנ־ מענטשלעכען א אויף לעבעז קענען זאלען די אז

ױ לאנג אזוי דארד  א מים געזיכערם גיט זײנעז זײ ו
יאר. גאנצן דורכן איינקונםם מינימש
 וױיסעז אינדוסםריעס םעזאן די םון ארגעםער די

 ארבע־ קליידער םרױען לאנג. גאנץ םוד דעם אט שוין
 םון ארבעםער אמ גרעבער קױלען בוי־ארבעםער, םער.

 אז אויםגעםונעז׳ לאנג שױן האבען פאכען ענלעכע
 װאס װאד די שכירות גוםע גאנץ פארדינען זײ כאםש

דורכ* זייער אז יאר סוף אוים זײ געםיגען ארבעםען, זײ

גערעבטיגלןײט
 נאך םאל םאנכעם אגגעםראםען האס פארדינסס שניס

ױ רױיניגער  םיל געקראגעז האבען װאס ארבעםער םיז ו
 פולע די געארבעם אבער האמז שכירות, קלענערע

 םון קי מאגערע די אז אויםגעפוגען האבעז זײ צײם.
ביזי. דער פון קי םעטע די אײן שלינגען סלעק,

 אר־ די אײנזען אנגעהױבען אױך עם האבען איצם
 אנםוױק־ דער מים אינדוםטריען. שווערע די אין בעםער

 אינ־ אוםאםאביל די איז טעכניק מאדערנער דער םון לונג
 מאשינעז־ עלעקםרישע די אינדוםםרי ראבער די דוסםרי

 אינ־ םעזאן געװארעז אויך ענלעכע און אינדוסטרי בוי
 אמ ארבעם גענוג האבען ארבעםער די דוםטריען.
 נים םארדינעז און יאר םיז צײםעז געוױסע אווערםײם

 םען לײגם צײם םלעק די קומם עם אבער ווען שלעכם.
 ײאד איז םעג פאר א בלוח ארבעטען זײ אדער אפ ױי
 דע־ אײנקונפם. דעם אויף דורכלעמז נים קעגעז און

 צו באװעגונג א אנםוױקעלם איצם זיך האט ריבער
 די פאר אײנקונפם יערלעכען גאראגםירםעז א קריגעז

בתי̂נ בעלי די םים אגרימענםס די אין ארבעםער
 ארבעםער ראבער די ארבעםער אוםאמאביל די

 ױניאן׳ ארבעטער ראדיא און עלעקםריק די און ױניאן
 א פאדערעז צו באשלוםעז אנגענומעז םריער שוין האבען

 בײם ארבעמעו־ די פאר אײנקוגפט יערלעכען גאראנםירםען
 קאנװענשאז די האם איצם אגרימענםם. זייערע באנײען

 אפגעהאלםען איז װאם ױגיאן, אדבעטער שםאל דער םון
 אנגענוםעז אייד קליװלאנד, אין מאנאם דעם געוואחנז

 פאקםיש איז דאם םאדערונג. דער פאר רעזאלוציע א
 די אין זײערע םאדערונגען װיכטיגסםע די פון איינע

 פירט ױניאז ארבעםער שטאל די וואם פארהאנדלונגען
 א םאר מאנאםעז פאר לעצםע די בתים בעלי די םים

אגרימענם. :ייעם
ױניאן, ארבעםער שטאל דער םון קאנווענשזיז די

 װיכטיגע עםלעכע ארויםגעבראכט האם פרעזידעגט, איז
 דער פח שטארקײם און גחים דער װעגען פאקטעז

 לױם ארגאניזאציע. ארבעםער ױנגער םארהעלםניםמעםיג
 שטאל די האם קאנװענשאן׳ דער צו באריכט דעם

 מים־ םױזענד 950 קארגע נאמינעל ױניאן ארבעםער
 קארגע ארײן אבער גײען רייסםער דעם אין גלידער.

 םמ כחות באװאםעגםע די אין דינען וואס םויזענד 202
 צאלען םון םרײ זײנעז וואס םויזענד 35 איבער און לאנד
 דעריבער יוניאן די האם מיםגלידער צאלענדע דױס דױם.
־ םױזענד• 713 ארום בלויז

 אינ־ רעזאלוציעם אנגענומען האט קאגװענשאן די
 פרעזידענם וױיס און רוזװעלם פרעזידענם דארסירענדיג

 לעיבאר דער פאר ערװיילונג; װידער פאר וואלאס
 שםאל קלײן די אפשאםען םאר באארד; רילעישאגם

 די פאר שכירות העכערע ערלויבען אוץ םארמולא
 דער ציים. מלחמה איז סםרײקס געגען און ארבעטער
 און געװארעז דעבאםירם שםארק איז פונקם לעצםער

 דעלעגאם אײן םדמעל. שםיקעל א םאראוחאכם האט
 זאל ױניאן די אז אמענדמענם, אן םארגעבראכם האם

 צו נים רעגירוגג דער צו פארשפרעכעז איר צוריקציעז
 באסעם וואו םאלען אין סםרייקם ערלויבען און סטרײקען

 פארטיי־ זיך מחעז זיי און ארבעםער די פראװאצירען
 פון געווארעז געשטיצם איז אמענדמענם דער דיגען.

 סעקרע־ אח מארעי פרעזידענם דעלעגאטען. עםלעכע
 רעדעס שםארקע געהאלטען אבער האבען קענעדי טערי
 סםרײקען. צו נים פארשפרעכען דעם װידערהאלען פאר

 װעלען ױניאנס די אויב אז אנגעוױזען, זײ האם מארעי
 םםרייקען צו נים צחאג םרײוױליגען זײעד צוריקציען

 פארבאם א װערען אנגענומען זיכער קאגגרעם איז װעט
 די ארבעט. צװאנג םאר געזעץ א און סםרײקען צו

 איבער־ א םים מװארען אנגענומען דאז איז רעזאלוציע
 און דרײ די םון פאד א בלױז מערהײם. וועגעגדע
 האבעז קאנווענשאז דער צו דעלעגאםעז הונדערם צװאנציג

רעזאלוציע. דער געגען געשטימם
 װאס ירניאגס םרײד בפאדעל די פץ קאנװן^שאנס די

מאנאמ דעס געװארען אפגןןחאלמען זײנען
 קאנװענשאן דער םאל אלע איז מאי חודש דער

 קאג־ דער אויסער זײנעז מאנאס דעם יוניאנס. םאר חודש
 םיר װאם יוניאן ארבעםער שםאל דער םון ווענשאן
 קאנווענשאנס םארגעקומעז אייד באריכטעם, דא האבען

 העם. די ױגיאנם. םרײד נאדעל אונזערע םון דרײ םון
 ױניאן אינםערנעשאנעל ארבעטער םיליגערי און קעפ
 אמאלגא־ די יארק. נױ איז קאנווענשאז איר געהאט האם

 קאנ־ איר איצם האם ױניאן ױארקערם קלאדינג מײטעד
 ארבעםער לעחנר און םאר די איז שיקאגא אין ווענשאן

 אםלאג־ אין קאנװעגשאז איר האט אינםערנעשאנעל
סיםי. םיק

די אין האבען יתיאנם םרײד נאדעל דרײ אלע

 דעם לױס פארשרים גוםעז געמאכם יאר עםלעכע לעצםע
 האס זײ פון יעדע כעא&סע. הױפם זײערע פון באריכם

שװעדיגקײםען. און יראבלעמען אײגענע אירע נאםירלעד
 געהאס נים חאט ײנקמ םילינעדי און העם קעפ, די

ײן  דעד איבעד יאר, פינף לעצםע די פאר קאנװענשאן ז
 קאנ־ ײנילײ א איז קאנװענשאן הײנםיגע די מלחםזע

 קמ די זינם יאר מז געװארעז איצם איז עם װענשאן.
 םאראימיגם זיד האם אינםערנעשאנעל פילינערי און
 געװען איז שיײד דער יוניאן. ארבעטער העם דער םים

ס בײחנ םון ארבעםער די אח געראםענער א ^  האבעז ײנ
פאראײניגשס דער דורך געװאונען םיל

 דעד איז באריכם׳ זאריצקי׳ם פרעזידענם לױם
 ארום ארגאניזירעז צו געאנגעז זדצם ביז שױן ױניאז
 אדבע- העם מענער די םון פראצענט זיבעציג און םינף
 בלױז געװעז פאראײניגוגג דער ביז זײנען װאס םער
 ארבעםס זײערע ארגאניזירם. פראצענט צוואנציג ארום

 פארבעסערם, פיל אופגעהײער זיך האגען באדינגונגעז
 דערגדײמן געקענם נים נאד נאםירלעד האבעז זײ כאםש

 לעצטענס םרײד. םילינערי דעם פח םםאנדארדם די
ײ םאד געדואתען אויך יונקת די האם  לסעאבאצ ז

וואקאציעם.
 באריכס, דעם לױם זײנעז ארבעםער מילינערי די
 יגע־ יוניאז דער איז עס ארגאניזירם. פראצענם גײנציג
 קאג־ איז םרײד דעם סטאביליזירען העלםעז צו לונגעז

 דארם האם ױאס קאנקורענץ מורא׳דיגע די םראלירען
 קעפ די אינדוםםרי. די רואינירם האם און געהערשט

 פראספעריםי באזונדער. א דורך איצם מאכעז מאכער
 די יארעז• פילע םאר געהאם נים שױן האבען די װאם
 לעצםע די פאר זיך האם טרײד דעם איז ארבעםער צאל
 םיליםערישע די איבער םארםאפעלט, װי מער יאר פאר

איצס באזארגם איז ױניאן די ניאכען. זײ װאס היםלען

 דעד צו לעזונג א געםינען צו זוכם אמ מלחמה דער
פראבלעם.
 ימיאן סילינערי די האט קאנװענשאן, דער ביי

 רעםײער־ א אײנפידען םאר רעזאלוציע א אגגענוםען
 רײע א און אינדוםםרי דער םון חשבון אויפן םאנד מענם

 םערםיז םערםען א ודעגען װי רעזאלוציעם, אלגעסײנע
 פאפיר״ ״װײסעז דעם אפשאםען םאר רחוועלם׳ן, פאר
 ישראל, ארץ אין מלוכה אידישע א אייגארדענען און
ענלעכע. און

 דער פון הילמאן פרעזידענט םון באריכם דער
 גע־ אויף אן וױיזם קאנווענשאן, דער צו אמאלגאמייםעד

 אוגזעד פון די צו ענלעד זײער זײנען װאס װינסען
 ספעציםישע זייערע פון ראמען די אין איגטערנעשאנעל,

 געהאס נים האס אמאלגאמײםעד די אויך באדינגונגען•
 דער צוליב יאר םיר לעצטע די םאר קאנווענשאן קײן

 םאר־ האבען ארבעטער קלייחןר מענער די כאםש םלחמה.
 מענער ױנגע מיליאגען וואס דעם דורך ארבעם לארען
 האבען און כחות באװאפענםע די איז ׳דינעז אװעק זײנעז

 די אבער זיינעז קליידער׳ קיין געקויפט גים דעריבער
 לױט אוניפארמען. בײ ביזי דערפאר שנײדער מענער

 םים־ די פח העלםט א כמעט איצם ווערם באריכם דעם
 און גאשםעלונגען רעגירונגם אויף באשעםםיגט גלידער

ביזי. גאנץ איז טרייד אין
 די האט קאנװענשאן דער צו באריכם דעם לױם

 םים םיםגלידער צאל איר םארגרעסערט אמאלגאמייםעד
 עקאנא־ אויםן יאר. םיר די םאר טויזענד זעכציג ארום

 געקרא־ צײם דער חרך ױניאן די האם געבים, מישען
 פרא־ דרײצען םון איעעם העכערונגען: לוין צוױי גען

 מן פמ ׳1943 אין צוױיםען, א אמ 1941 איז צענם
 םאר געװאונעז אויך האם ױניאן די שםונדע. א סענם

 םוײ און קראנקען וואקאציעם׳ באצאלטע מיםגלידער די
בענעםים• םען

 מער אפגעבען מאל דאס זיד וועם קאנװענשאן די
ױ פאליםישע מים  פרעזי־ םראגען. עקאנאמישע מים ו

 עקשאן פאליםיקאל דער פון הויפם אלס הילמאן׳ דענם
 פאר־ שםארק נאםירלעך איז א. אי. סי׳ דער םון קאמיםע

פאליםיק• מים איצם אינםערעםירט
ארמ־ לעדער און פאר דער םון באריכם דער אויך

 גרויסעז א אויף אן וױיזם קאנװענשאן איד צו יוניאז םעד
 אבער איז װאוקם דער םיטגלידער. צאל דעד אין װאוקס

 זײנעז װאם ארבעםער לעדער די צװישען הױפםזעכלעך
 האפ װעלכע און ארגאניזירם יוײניג גאר געװען פריער

 J939 איז ױניאן םאריערס דער אן אנגעשלאסעז זיד
 רעזא־ און באריכם קאנװענשאן פת םײל גרעםםער דער

 אינדוסםריעלע אדער םרײד װעגען נים זײנעז לוציעם
 םראגעז• זלגעםײנע אח פאליםישע װעגעז נאר םראגעז,

ױ  רעזזר מערםםע די זיינען םארשםעגדלעד׳ איז עס ו
 די נאך סאלגען און קאםתיםםיש געפארבט לוציעם
ליניע. פארםײ

/
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̂ונס צוױי די צוױשעז קאנװענש
 קאגימגשאז צװאטױגסימ איז טינף י

 װעט װאס אינםץרנאשאנעל, אונמי פיז
 ייז מאי םעז29 דעם ע״מעז זיד

חיס• » איז טאדקוםעז װ«ם באםנאיז׳
 םיטאגישער דעד מאטענם. ןאדישעט

 צײױלײירטע גאנצע די װאס קאמף
בלו־ די געגען אז םירס םעגשזדים

 זדן אדײז טדעס יאר׳ ®ינף באלד שוין בעסםיעס םיגסםע
 זיד קלײבעז ײעןאדס ירמעאליא די שאזע. לעצםע ױין

 אלע ®ח פעסטונג נאצי פעאישעאאייד די שםור*מעז
 ןנגם־י לעצטער׳ דער זײז װעס באםיג און שװעד זײסען.

 עס קעז אנתאלמז לאגג זײעד אבער קאסף שידענער
םעג. לעצםע זײנע דעושױס םאגסםער נאצי דעד גים. מער

 כאטש װעלם. תאלבע א פארוױסט האם מלחמה די
 אקטי־ אין ארײגגעםראםעז איז אםעריקע לאנד׳ אוגזער

 צוױי מיט אליאירטע די פון דים דער אױף קאמף װעז
 סיר איז לענדער עישאייאפיידא די וױ שפעםער שר

 םױזענ־ געװען תאבעז *ו גענוג גליקלעד געײעז זײנעז
 מיר חאמז פעלדער, שלאכס די פיז וױיט כדילען םער

 עקאנאמי־ די אױסגעמידעז גאנצען איז נים אויד אבער
 פח קאגזעקװעגמז אינחסםריעלע און םאציאלע שע,
 גע־ א געחאם האם מלחמח די געראנגעל. כלוםיגעז דעם

 װאס עקאגאמיע■ גאנצער אונזער אײף וױרקתג װאלדיגע
ױ נאכדעם יארען פילע ®ילעז נ*ד װעלעז מיד  דער ו

די «יז שטדיממ הױפט די גפװאמפז. זײז װעט ?דיג
 תאבעז װעלען מיר װאס פראכלעדען איז שװעריגקײטעז

 שױן זיעען לײזמג א םאדעיעז ײעלען װאס אוץ זיד םאר
 עקא־ אלגעמײז סײ זײנען פראבלעםען די קענםיג. איצם

 אר־ די פאד ספמיעלע סײ לאנד׳ גאטנעז פארן גאםישע
 זדנםעדנע־ אונזער פח מיםגלידער די מאסען• בעםער
 ספעציעלע מים ראנגלען מחען נ«ד זיד װעלען שאנעל

 אין באדינגונגעז באזונדערע די איבעד סײ פראגלעםעז׳
 אונזעדע װעלכע אין אינדוסםריע קלײדער םרױען דער

 ײאם דעם׳ איבער סײ און באשעפםיגם זײנען מיםגלידער
 זײנען מיםגלידער אונזערע םמ םײל גרױסער זײער א

 די אײראפע׳ םיט םארבונדעז םעדים םויזענדער מים
 זײנען עלםערעז זײערע אדער זײ װעלכע אין לענדער

געװארעז• געבױרען
 באגעגענען צו איז געהעריג וױ זיד צוגרײטען צום

ם, נױםיג איז פראבלעמען, אלע די אט לײזעז »ח ^ 
 צודיקבליקען כל קודם קאנװענשאן אונזער םון צײם איז
 דערגרײכונגעז געשעהענישען׳ די באםראכםעז גענױ אח
 אנגעשטױ• זיד האבען םיר װעלכע אז שװעריגקײםעז און
 קאנ־ דער זמם יאר׳ םיר לעצםע די םון משד אין סעז

ױ אין 1940 איז געהאם האבען מיר וואס װענשאז  ני
 די זען צו מעגלעכקײם א געבען אונז װעם דאס יארק.

 םון םייל אלס אינדוסטריע׳ אונזער ױעלכע אין ריכםונג
 װאם און זיך באװעגם עקאנאמיע׳ אמעריקאנעד דער
 םעס־ די װײזעז אונז וועם עס דערװארםען. דארםען מיר
 ױאם און ױניאן אונזער םון פאזיציעם שװאכע אח םע

ײ םאן דארםען מיר םארשטארקעז׳ צו ז

 אינםערנעשאג&ל אמזעי פון דערגדײכמגעז די
געכיט ארגאניזאאיע אױםן

 אן םץ קרעםטיגקײט דער םאר מאם װיכטיגסםע די
 צאל דער אין װאוקם איר אח ארגאניזאציע. ארבעםער

 מים־ די אפםײלוגגען. אנגעשלאסענע און מיםגלידער
 אר־ דער «ו זײערע איבערגעבענהײס די און *אל גלידער

 א םון םארמעגעז װיכםיגםםער דער איז גאניזאציע,
 אינתם־ דער איז אנזעז איר קראפם׳ גאנצע איר ױניאז•
 אירע םון קוםם געזעלשאםם דער אין אײנםלוס איר םריע׳

 אוגזעד װאס פארשרים דעם מעםםען צו םיםגלידער.
 יאר פיר לעצםע די םון משך איז געמאכם האם ײניאז

 *ו נױטיג דעריבער איז קאמוענשאז לעצםע אונזער זינם
 געװאק־ צײם דער זױן איז יוניאן אונזער װיםיל אויף זעז
 אנ־ פמ צאל דער אין און צאל מיםגלידער איר אין סעז

אפםײלוגגען. געשלאסענע
 צוםרידען זײן מיר מעגען מאס׳ די אט אנװענדענדיג

 לױם אינםערנעשאגעל. אונזער פון פארשרים דעם םים
 דער צו באארד עקזעקוטיװ גענעראל םמ באריכם דעם

 פיםגלידערשאםט אינםערגעשאנעל אונזער איז קאנװענשאן׳
אג* פדאצענם. 27 ארום מים געװאקםעז צײם דער אין

 ודנמר״ יתזאד ײ*ס סיסנליינד טױמני 240 די שטאט
ט חאס נ«ש*נןןל מ  0T«.T9 ײ*מז ׳1940 ײז מ
aoe-ooo י זיז ייימז «ס מיסגליחד־׳  יייד *ײט ת

ל ITWW מיגדאמרס כאדײטןגד מ י ד י  לאקאלס י
 די ׳זדגמת«ז*גאל אתזןד יז אנגאשלאסזױ זײגיז ײאס
 ײאס קאונפילס דיסטדיקס און כאארדס חשאמט צאל
ל די אײד ײימױמר׳ נ*ד איז ײאס איז׳ חאמז םיר  מ

ט מ  ל*״ r»*tmrw חאמז מיר ײיו סטזדסס און ״
 די גזײאחח׳ אױפגענדײמיט מדיממנד ייז מל®
ל ד איז לאקאל^ימיאנס מ  גזױיאקסאז קור פיר די חי
 1» אנשסאט ;לאקאלס 361 או לאקאלס 277 ®ח

 דאד בײ מחאט האמז מיד װאס באארדס דזשאינם
 ײשאמט 22 זדצט ניד חאמז קאגװאנ״יז לעצםזמ־
ל יי I באארדס  טקטײפדי און תפארסמגטס ®ח מ

 ח־ייאאז פיז גיװ*רןן מי<ר*פ«רט זימזמ קאונסילס
 אמ אגט איז לאמלס ייצט מאמז טיי ;פימעז אײד

 סיר ײ םטזדסש מאד זאקס איז אח שטעט מער זעכציג
 26 איז שמט 178 ^שסאט .1940 איז געחאט חאמז

r װעלכז איז סםזױטס a דמנחיניאס ג«מאט תאמן* 
 246 ײז *דגאגימפמס איצס מיר חאבעז ,1940 איז

ת׳ זיז פראיױנמז פיד די חוץ א םטעיטס מי ק
 װאוקס ־nn *ז אננואוױיזאז׳ נױטיג אייד איז עס

 גלײג־ r׳p געימז ;יט איז איגטזױ־נעשאנעל אוגזעד פיז
ס -T ײ י ײיד נסדד׳דיגער »מ םעסיגעד  ון
ממז צואװאקס דעם םח םײל גרעסםעז  געחאט ra י

 איז אטעריקע אײדער יאר דעם ,1941 יאר דעם אין
 יײן דאס «יז טלחטח׳ דאר אין אקםײו ארײנגעטראסעז

 געײארעז פארגדעסץדס צאל מיטגלידער אונזער איז .יאר
 •nr תאלב א נווײ די r* טױזעני• פופציג ארום מים
r זינט a צאל מיטגלידזר אונזער זדז קריג, איז זײנעז 

 טױ• פופמז ארום יט8 בלױז געווארעז םארגרעסעדם
םיםגלידער• זענד

 דאס וױיל װיכטיג באזונדזױ־ס איז םאקט דער אס
 אינטעתעשאגןל אונזעד פח װאוקס דעו־ אז באוױיזט׳

 פאר• ױט זדז אח געזונימי א איז נארמאלעי־ א איז
 פמ מספאגסיא אבנאו־טאלעד דער פץ ־געווארעז אורזאכט

 פיל« גאר לאג;. »8טלח דער איבער איגדוסםדי דער
 יעאטא די פמ משד איז חאמז אמעריקע איז ױניאם

 «*ל. ®יםגלידער זײער פארגרעםעדם שםארק יאר פאר
 לחטח8 אזוי־געדוםענע די יט8 פאל דעד עס איז ספעציעל

 דאר פמ דעזולטאט 8 איז צואוואקס זײער אינדוססריען.
 אנגעשםעלט זײנען װאס ארבעםער צאל פארגרעסערםער

 פון אויססדײסמג דעד מרך פאבריקעז די איז געמ«חנז
 םאבריקען גײע גרױסע די אדער פראדוקציע םלחמח

 *ו• אינדוסםריעז זײערע איז געעםענט זיד האבעז װאס
 גאר־ ניט א ודז *ואװאקס סארט אזא מלחמח. דעד ליב

 צאל גחיסע א באשטעגדיגער. ניט א אמ מאלער
 דעו־ ניד צו־מאכעז זיד וועלעז פאבייקעז די אט םוז

 ארבע־ אאל זײער םארקלענערעז וועלען אדער מלחמח
 ניט אבער עס איז אינטערנעשאנעל אונזער אין םער.
 װאט םױיד אמזער פח םאבריקעז צאל די פאל. דער

 םארחעלט־ איז באשםעלונגעז רעגירונגס אױף ארבעםעז
 מיםגלידער זױן אואװאקס חױפט דעם קליץ. ניסטעסיג

 אין ארבעם ארגאניזאציאנם דורך געקראגעז מיר האמז
 פיר קריג. אין אריץ איז אמעריקע אײדער יאר דעם

 באדייטענדע א ארגאגיזידט צײט יענער דודך האבעז
 אויף געארכעם חאגען װאס פאבריקען נים־ױניאז צאל

 און בלײבען יועלען פאבריקעז די פראדוקציע. צױױלער
 *8או דעם אױף באשםענדיגער. א איז צואװאקם דער

 און שטעם צאל פארגרעסערטע די אן אויך וױיזם שטאנד
 אז געקראגעז חאט ארגאנמאציע אוגזער ודאו סטעיםם
אנהאלט.

 װעט ײניאז אונזער אז נישט כלל אבער מײנם דאס
 זד־ אז פון פראבלעם קײז האבעז גישם מלחמח דער נאך

 אר• פמ םארקלעגערונג א און ארבעםער אין בערםלוס
 װעט אינדוסטריע אונזער אין מעגלעכיןייטען. בעטם

 שארםע אזא אין זײן ניט פראבלעם די ווארשיינלעו
 פרא• דער װאו איגדוםטריען, מלחמח די אין םארעם׳וױ

 אפ־ דעם איבער ארבעטער ארויסגעפאלענע םמ צענט
 םמ ארכעםער צאל די אח ארדערס מלחמח םוץ שםעל
 א אן זײז װעט ײערעז דעפאגיליזירט װעלעז װאס טרײד
 איג־ אונזער אייד אבער אוגז. בײ װי גרעסער שיעור

 אימרםלוס אן פמ פראבלעם די האבען װעם דוסםריע
הענט. ארבעםס אין
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Â A AUUAAHH AAA AAAAAH #׳* *f׳ i n ?* ״ u p  i n r « i *  f * w ו ן  ו

V*♦״ V P  IP י•■ I f •  P V  M  I P  yMW TTIP TfT*
1 lf7ד If9P9 די שןד jn fP T f ד ן ״י א ״׳ 7יר1« דך י

AAAA. AAHHHAAHA A  ̂ AAAA HHHHU AMS DAM MMDM0
ipft i ן ו דו יייז " PPI^ ד*ד ו ן ו י י ו m• ״ p r
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פ ----------------------------■4)28 די
 בײ־ םיםגלידער אונוערע האבען געשאצט, װערט אתם

 פערסעל א םים דדײ אתם יאר פיר די אין געשםײערמ
!יועקען. די פאר דאיאר םיליאן
םיט־ אונזערע זײנען ביישםײעדונגעז געלם חוץ א
 מלחסה פון געביםעז אלע אױף םעטיג געיוען גלידער

 גרױ־ א גענומען חאבען זײ ארבעם. מלחמה ps דיילף
p אנמײל סען s אין שח**רג*ניז*«יעם> ציװילע די 

 סאר פארײײלונגען סאדשידענע די אין קרײץ. רױטען
 םעטיגקײ• אנדערע אלע ps ראטראזען און םאלדאםען

םעז•
 דעד אץ אמםערנעשאנעי אמזער פץ פאײןױזן די

 ארכעטער־ אינטערנאטיאנארער אץ אפעריקאגער
כאװענונג

 די איז ,1940 אין קאנװענשאן דער pc *ײם אין
 םיז קײנע אז אנגעשלאסען געװעז נים אינםערנעשאגעל

 אמע־ אק קערפערשאסםעז ײניאז םר׳ײד מגםראלע די
 אינםערנע־ זיבעז אריגינעלע די pc אײנע אלס ריקע.

 ״קאמיםע די ארגאניױרם האבעז וואם ײניאנס שאנעל
 אינטערנעשא־ די איז ארגאניזײשאך אינדאסםריעל אן

 םעדע־ אמעריקאז דעד פמ געװארעז סוספענדירט נעל
 האם קאםיםע די װי לאנג אזױ לעיבאר. אוז רײשאן

 אפגעבען is פלאז אריגינעלעז איר בײ געהאלסעז זיד
 אין ארבעםער די ארגאניזירען העלםען מיט בלוח זיד
 אינדוסטריעלע איז אינזזסטריעז ■ראדוקאיע מאסען די

 ארבעם די געשםיצם אינםערגעשאנעל די האם ײניאנס,
 בײםראגען םינאטניעלע גמיסע מיס כוחות׳ אלע מים
 אגגע־ האט קאמיטע די אבער װעז ארבעט. פים און

 די אפצושפאלםען םעגדעגץ א ארויסווײזעז הויבען
 ם. א. דער pc געשטיאם זי האבען װאס ױנקאס

p ל• *ײ s קערפערשאפט, אפאזיציע אן פארמירעז 
 אינ־ די םיםגעגאנגען. נים אינםערנעשאנעל די איז

* 4«י ®מימעאמל • װ « א״ ט m מ״ n -שיאל 
 באװעגונג ױניאז םרײד פאראייניגםע א םאר און טעגעז

 חעל־ געקענם נים אייד אבער האם זי אםעריקע. אין
 לעיבאר אװ סעדעריישאן אמעריקען דער סינאגציל טען

 אײן םון אפצאל אז דורך א. אי. םי. דעם באקעמםען
 אינטערנעשא־ די קאמף. דעם םאר מיםגליד פער םענט
r נאל s קײנע אז אנגעשלאסעז געוועז נים דעריבער 
pc םעדעראאיעס. די

 בײ גרין ירעזידענט םון םאתיכערונג דער אויף
 דער pc אױםזעאונגען די אז 1940 אין קאנװענשאן דער

 בא• is םעקס םסעציעלען דעם געגען אינםערנעשאנעל
 עקזע־ דער וואם רעכט דאם געגען א. אי. םי. די קעספעז
 אינ־ םוםפענדירען *ו גענומעז זיד האם קאונסיל קוםיװ

 רעקעםירינג דילדען געגעז און ױניאנס טערנעשאנעל
 אפ• וועט ױניאנס, אנגעשלאםענע די אין עלעמענםען

 םץ קאגװענשאז קומענדיגער דער בײ װערעז געשאםס
 ארײן אוריק אינםערנעשאנעל .די איז םעדעריישאן, דער
 יארן אלע די באלאנגם האם זי װאו ל. אײ ם. » דער אין

.1900 אין געקוהען לעמז *ום איז ױ זיגט
 אנ־ אוריק איז אינםערנזןשאנעל די כאםש אבער
 לעיבאר׳ אװ םעדעריישאן אמעריקאן דער אן געשלאסעז

 אינדוםטריע־ םמ םראגע דער אין שטעלונג איר זי האט
 אינדוםםריעז פראדוקאיע מאםען די םאר ױניאניזם לעז
 ױניאן םרייד דער אין איעיגקייט און םרידעז םאר און

 פרע־ האם יאר אלע די דירץ געביםעז• נים באוועגונג,
 באארד עקזעקוטיװ גענעראל די אמ דובינסקי זידענם
 או אושםאנד געװעז מעגלעד נאר איז וואס אלץ געםאן

 א אמ ױניאנס די םון םאראיעיגונג װידעד א ברײגגען
 ארבעםער די אין ברודער־קריג דעם או ראכעז סוף

 אוזא־ געלוגגעז נים איאם בת עס איז לײדער רייען.
 נאך איז באװעגונג די און אדדים בײדע מענצוברײנגעז

א  םון פאזיאיע די מברעקעלם. את געשפאלםעז א
 אבער איז פעדעדײשאז דעי־ איז אינםערגעשאנעל דער

 אונזערע אלע במעם אנגעזעהענע. גאנץ א דעם םראץ
 סםעים די אין אקםיװ אמ אנגעשלאסעז זיינעז לאקאלם

 דער און צענטראלעם. שטאםישע אמ קערפערשאםטעז
 מים באציאונגען די און אינםערנעשאנעל דעד ®מ אנזעז

 אוים־ אלם םרײנדלענע. זייער זיינען הױפם־םירער די
 מ«ד אינםערנעשאנעל דער *ו אנערקענונג םון ז־ריק
 אײנער איז לעיבאר, אװ םעדעריישאז אמעריקאן דער
 אי־ ברודער פרעזידענםען׳ ווײם אינםערנעשאגעל די פוץ

 דע־ םראםערנאל אלם געװארעז געשיקם נאגלער זידאר
 לעיבאר אװ פעדעריישאן אמעריקאן דער pc לעגאם

.1943 איז קאנגרעם ײניאן םרײד בריםישען «ום
 דער איז אינםערגעשאנעל דער pc סאזיאיע די

 איר pא באװעגונג ײגיאז םרײד אינםערנאאיאנאלער
 פארגרע־ אםשר נאד יאר םיר למםע די דדרץ איז אנזעז
 סאר־ איר pא אײראפע חורבן דער געודארען. סערט

האם ארײגדרינגער, םאשיסםישע י1גא זײ ײרך־ כאפונג

 יעיאז םרײד אינמינאאחאאלע די אעשםארס אםת
אײראפעאישע די גאנ»ח. איז בסעט דןערפערשאפסזױ

 זיד ראםעװעז is געלונגעז גאד איז עס װאס יוגיאגס׳
pc אין געװארעז םאדםריבעז זימעז חענקער גאאי די 

 אינםערגא־ דער םים ארבעם אתזער אונםערגחנד.
 גע־ דעריבער זיך חאם באוועגונג ארגעםער *יאנאלער

 פיגאנ־ אויף אויסשליסלעך כסעט כאגרענעאען מוזט
 אינםעד־ אינזער האם דאס הילף. מאראלישע pא איעלע

 דעם דירך האגם ברײטער א מיט געגעבעז נעשאנעל
ד קאמיםעס׳ ארבעםער אידישען  איםאליעני׳ש דעם ײי

 םרײד דער דײד »מ ראס ארבעטער אמעריקאנישעז
 סעדערײשאן אםעריקאז דער pc קעריערשאפם ײניאז

 רײםס״. הױמזמ סאר ליעג ״לעיבאר די לעיבאר׳ אוו
 איז ױניאגס טרײד ענגלישע די םים סרײנשאפט אונזער

 מא־ א pc אויפבױעז דעם דורד געווארען שארשםארקם
 םאר היישעז א«רו אאל א און לאניאז איז קלוכ םראזעז
 װאם ענגלאנד אין הײטעז קינדער און ארבעםער פײיעז

 סקוירםמאכער די און 22 לאקאל ױניאן דרעסמאכער די
 אי• דעם דורך פינאנסירם. חאבעז 23 לאקאל ױניאן
 אינםערנעשאנעל אונזער האם קאמיםעט ארבעםעד דישען

 אונםערער־ דער מיט פארבינדוגגען אירע אנגעהאלםען
 נא־ אגדערע אוז פוילעז אין גאװעגונג ארבעםער דישער

 גע־ פיל האם pא איידאפע אין לענדער אקויירטע אי
 ארױםאו־ מיטלען די קאמיםעט דעם געכען is האלסעז
 נא־ די pc סירער ארבעטער װיכםיגע אל5 א ען1ראטעי

 איםאליענישען תרכן האם ײניאן אונזער נעגעל. י1
 פאר פרײגעביג בײגעשםייערט אייד גםיל1קא לעיבאר

 סײל דעם אין ײניאנס פיײיע די pc אױפבױ װידעד דעם
pc געװארעז באפרײם איז ײאס איטאליע pc נא־ די 

 ps ק1קלא יארקער נײ די חאבעז מאנאט דעם איס•
 שםמדען וױױי בישװשםײערעז באשלאםעז דרעםמאכער

ארגאניזאציעס. די פאר ארבעם

 יאלימי• אױפן טעםינקײטעז אממעדנעשאנעל די
ם שען 4 געכי

p ױנקװ נזער1א s םערהיים די pc אק־ נזערע1א
 פרידענ־1פ נים מאל ק״ץ ײד ד״אבעז מיםגלידער טיװע

 עזsגעזע גינםםיגע אױסבעםלען באמ םיט געשטעלם
ps ה־ געזעפען *נםײארבעםער באקעמסעז  שתדלטת ײ
 גתיסע ״ns די pc געלײבתים ps פאליטישענס די ביי

 מאל אלע איז אעזערע ײניאן די לאנד• אין פארטייען
 pc אקפיע פאליםישע זעלבסטשםענדעע סאר געשטאנען

 האט אינםערנעשאנעל די אדבעםער: ארגאניזירטע די
 זעלביגע די אנגעחאלםעז יאר פיר סארגאנגענע די אין

ו האבען ױניאנם אװזערע סאליסי. י  באםיי־ אקםיװ ז
 *נדערע מים lydsns ארבעט פאליםישער אין ליגם

^ פראגרעםיװא ps ױניאנם ^’ps oy’ s s i און יחידים 
געביט. דעם יף1א קאמפעז שארםע דמ־כגעמאכם האבעז

 אר־ po געבים אויםן באטיילימנג גרעסםע אמזער
 נײ־יארק אין געײעז נאםירלעד איז ■אליםיק בעםער
 pc העלפם א איבער ענםרידס5קאנ איז עס 1װא םטעים

 געםינען עם ,װאו ps מיטגלידערשאסם גאנגער נזער1א
 יארק נײ איז ײניאן• אמזער pc װעםעראנען די זיך

 עלע־ ליבעראלע ps ארבעםער די געלעגען איז סםעיט
 סאליםישע זעלבסשםעגדיגע א אוים^בױען מענםעז
 הא־ פאליםישענס די װעלכע מים מאכם א מים םארטײ

 גע־ ין1ש האם פארטײ די רעכענען. געמחם זיך בען
 מאנכע איז שםימען מיליאן האלבעז קארגעז א אויגען
 *װיי די פװישעז באלאנס דעם געהאס האם ן1א װאלעז
 סרייהייטלעכע די האבען אבער איחגר פארטייען. אלםע
 םארלארעו עלעמענטען ליבעראלע או־ז ײניאז טרייד

 און קאמעיםםען די is פארםיי דער pc קאנםראל דעם
 ליב15 מיטגעארבעם זיי מים האבען ױאם עלעמעגטען

 אינטער־ אעזער און חשבתות פאליםישע פעחענלעכע
 שראנם״ ניסםישעז1-קאמ נײעם דעם pc זיך האט נעשאנעל

אסגעםרייםעלם.
 געױמען זיך האבען עלעמענםען קאםוניםםישע די

 נאך פארםי לעיבאר אמעריקאן דער אין ארײנװערעםען
 is געלונגעז זײ איז יאר נעקסטען דעם און 1938 אין

 דעם איבער מאגהעםען. איז סירערשאסט די פארנעמען
 ענ־ זיד יײל• װאס איינעם יעדעז דערלױבם װאס געזעץ
 איר סאר שטימען ps םארםײ פאליטישע א אין ראלעז

 םא־ is געלעגענהײם די געגעבען זײ האט םירערשאםט
 געהאט האבען װאס קליקעם אלערליי מיט שמזסות כעז

 סי־ די געװינען ps חשמנות פאליטי׳שע אייגענע זייערע
 םרײד פראגרעםיװע די פארםיי. דער pc רערשאפט

 געבלי״ נים דאמאלםם איז ליבעראלעז ps ײניאניסםעז
 נאמען דעם אױממיגעבען װי גױרה אנחמ־ r? בען
pc סתבירדן או־ן געבױם האבעז זײ װאם פארטײ דער 

פארםײ. אנדער אן ארגאניזירען
גע־ ײניאנם או־נזערע האבעז םםעיטם, אנדערע אין

גערעכפדג?דם ------------------------
 או־מסןד פארשײדעגע די איז אנםײל אקםײיעז אז טמעז

 פילא איז םעטיגקײםעז. פאליםישע פאר גתפירתגען
ir טעטיג געײעז גתפעז אײיגע זײנזמ שםעם o n s יט® 

 פי. ן1א ל. «ײ פ• 4« ימיןעם׳ אנדערע pc םיםגלידער
ir שםעט אנדערע איז אויד 4 אי• o n געהאם םיר is 

 אגענטעץ קאממיסםישע די pc פארײכעז די באקעמםען
 pjpis מיטז ארײנרײסעז פתבירט אחת זיך האכען װאס

is די טארכאפעז ps ארגןאיזןמױעס די פארװאנדלעז 
 אין פלאז אגדער קיץ איז קרעמלעה קאממיסםישע איז

געלעגעז• ניט אבער ם8אי ביז זײ עס איז לאנד
אמדוםםדײן אתזער אץ ידאכלעמען םלחמח נאד די

 װעס אנגעמערקט׳ פריער שױז האבעז סיר ױי
 פרא־ שװערע דײע א באגעגענעז מתעז ױניאז אונזער

דער איז ps איגמסםריעלע ׳ בלעמעז
 pc מערסטע די כאםש קריג. נאכ׳ז באלד פעריאדע

 ױנ^ס אלע װאס אלגעמימע זײנעז פראבלעסעז די אט
 אע־ װעט ראנגלעז׳ זײ סיט טחעז זיך וועלען לאנד איז
 פראבלעמען יעלעsספע באגעגענעז אבער ײניאז זער

 פתיען דער pc אנםװיקאגג ps כאראקםער דעם איבער
אינײםםריע. קלײדער
װעל־ is פראגלעם װיכםיגסטע ps ערסםע11ש די

 די איז וץגרײםעז, זיד מח אינטערנעשאנעל אמזער כער
 pc ארבעטסלאזיגקײט םיילױיתע ps לע1פ pc פראבלעם

 1אי אנגעװיזעז שײז חאבעז מיר מלאכח׳ם. בעל נזערע1א
 װאס ארבעטער אלs די אז איבערזיכס, דעם pc יב1אגד.

 די װײניגער אדער מער יסגעלערענם1א זיך האבען
 סלחסה דער דויד םתיד קלײדער סרײעז אין מלאכה

 אר־ m 125.000אר באדײטענדע. גאנץ א איז פעריאדע,
 שםיקעל א געארבעם האבעז װאס !ױיגיגסםעגס בעטער

 אין באשעפםיגם איאס זײנעז שעפער, אמזערע אין יים5
 וװדיק• יד1א חשלעז oy איגתסטריעז. מלחמד■ אגדערע

pnsip די pc די אין דיגעז ױאס םיםגלידער נזערע1א 
 זיץ דעריגער װעלען עס לאנד• pc ת1כוח באװאפענםע

 װי שעפעד אעזערע איז ארכעם אױף בעלנים מער פיל
 אבער גאד איז דאם באשעסטיגען. קעז אינדוםםריע די

p דער ײרך *לץ. ניט c .c« s גע־ דיגעז מלחמח דער 
 װאס נײ״פאגריקען גתיםע אלs א געױארעז עסענט
 קלײדער גאז־ײםענדע קיק געהאם נים פריער האבעז

 הא־ ps לערנעד אריינגעױמען האבען זיי םראײקאיע.
 אנדערע און מאשינעז יף1א נייעז יםגעלערנם1א זײ בעז

 ארגע־ די אט םראײקפיע. קלײדער אין אםעראציעס
 בי> באשעסםימנג זייער סארלירעז והגלעז זיי װעז םער,

 גאר־ איז ארבעט ײכעז װעלען ארטיקלעז :ולחמה די
 די pאל*סs גרױסע א גאר מער׳ נאד שעםער. מענם
 סא־ די סון אייגענםימער ps רערם1מאגופעקםש נײע

 אויפפוגע־ האבען גיט חשק קיץ זיכער װעלען בריקעז
 װאס ארטיקלעז ירעז81םראד is װכען װעלען די די. בעז
ײ װאס שעפער די אין מאכעז קענעז זײ  מים און האבען ז
 דערמארטעז דעריבער דארף מעז מאשינעז. זעלביגע די
 ^ריקגעשםאנע־ איז סאבי־יקעז pc ^אװאקס גתיסען א

 די מים קאנקװ־ירעז עלעז11 װאס לאנד pc געגענדען נע
מארק. קלײדער איז צענטערם איינגעפונדעװעטע אלט

 װערען סארשארםט נאד װעם .פראבלעם די אם
 דער pc אנטװיקאנג םעכנישער דער מרך מעגלעך
 אױסבע־ דערױארםען מעג מעז יע.5ק1פראד קליידער
 םראפע־ ארבעטם די אין ן1א מאשינעז די אין סעתנגעז

 סיס־ y’spnspc 1מאםע דער pc אנטוױקאגג די םען.
 אימסאכע יף1א ארבעט די פאנאנדעדםיילעז תרך םעם

 אײן בלױז מאכט מלאכה בעל יעדער װאס אפעראאיעם׳
 גאדעל די איז אן ין1ש גייט בגד, דעם pc םייל קלייגעם
 איז מלחמה דער דװץ־ .o״־s לאגגע גאנץ א סאר סריידס

 געװא* םארםאלקאמט ps פארשנעלערם אנטװיקאנג די
 די האבען סאבריקען איעגעשםעלםע נײ אלע די רען.

 פראתקציע pc םיםטעםעז ps מאשינעז מאדערנעסםע
 דער אין פארצמ באדייטענדעז א האבעז עלען11 זײ אין

פראײקציע.
 םיילח׳ײז ין1ש באװירקם װאם דערשיינונג נייע א

 װעט ps אינדוםםריע נזער1א איז ארבעםער די איאם
 ארײנ־ דאם איז אנםוױקלען, שטארקער נאד זיד ספק אהן

 פרױמ pc סארקױף ז1א פראײקאיע דער איז קימעז
 pc מאנכע סירמעס. קליידער םעגער גרױםע קלײדער,

 אם11 רערם1סעקםש1מאנ קלײדער מענער גרױםע גאר די
 אנ־ האבען לאגד, גאנאען איבעח סםארם ריםעיל האבעז

 ps םם1ס סרױעז פארקױסעז אוז םראדואירעז געהױבען
 באח מאכען אנגעהױבעז זײ האבעז אנהויב איז םס•1קא
 מא־ ק1קלא סאר מערםםענם ״ooio סםאיל ״מעניש די
 די זינט אבער. איאם דזשאבערס. ps סעקםשורערס1נ

 סאר־ ps פראדזקאיע זײער םארקלענערם האם מלחםה
 םײ װאם דעם איבער קלײדער םענער איװילע pc קױף

הא־ אמיסאחםען, אנגעםאז האבעז לײם ײנגע ליאנעז
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ps ײם זעם עס קלײדער• םרײעז פארקױפעז 
 גע־ פראסיםאבלע די אט אױפגעמז זאלעז A אז ױס״

מי ענדיגעז• זיך װעס &לחסח די pm ®ע״טעז  ייע־ גי
 קינ־ אח ארבעם סארט די אנןװחאלטען דכעז ךי ^

מאגופעק־ oio ps קלאױן לערע1רעג די «יט רען^
ספװרערס׳

 פאדהיםעז ps שװעריגקײטעז די אט בימױןומעז
 מיטגלידער נזערע1א װעלכע pc אינתסטריע ךי **
 אמזערע pc באשעסטיגמג ז־י סײ ps לעבען א יכע«א

^ אמזער װעם סיטגלידער,  :זאכעז אװײ טאז מחעז ײנ
 טעטיגקײם ארגאנמאאיע איר יסברײטערעז1א ערשםענס

 ניט איז שעפער ps מארקעטס דיע ךי ױניאניזירען »
 חאא־שניײ אז אנפירען קענעז זאלען זײ אז דערלאזען

 מלאכה׳ס. בעל די pc p^ או־יפן האארענץ דדנדע
י נעמעז םתעז יתיאן זדנזער װעט !װײםעגס  אינייי־ י

 אלם די אץ פראדז־קאיע די מאדערניזירעז is אםיװע
 ארבעטער די אז זען ps אענטערם אײנגעפונדעװעטע

 בא־ זײנעז זײ װאס חלק געחעריגען דעם קדיגעז זאלעז
 פראזעקטױײטעס פארגרעסערםער דער pc רענטיגט

ברײנגעז• װעם דאס װאס
 איינ־ אין לאזען1אריינא זיך מעגלעד ניט איז עס

 איבעחיכט. אז איז פראבלעם דעם איבער עלהײםעזז
 קאמ־ ps ערנסטער גאנץ א אבער איז פראבלעם דער

 אינםערגעשא־ אמזער איז גליקלעכעתױיז, וליאירטער.
 די פראגע• דער מים באקענט גענױ פירערשאפט נעל

 פאדהאנדלעז סראגע די זיכער ױעם אונזערע קאנווענשאן
ps איד אדי װי שרים נױטיגע די אנגעמעז װעט is 

 חיגי ך pc אינםערעסען די באשיאעז ps באגעגענען
 ױניאן או־נזער נזערע.1א מיטגלידער טױזענדער דערםער
is לאג« י?ל?1פינאנ m ¥ ̂ין <ױן iyp  is טיט
נױטיגעז• זיך װעם עס אם11 ארבעט די אנסירען ערשאלג

 אינםערנע^זאנעל אמזערע פץ דערגרײכמגען
י*ר םיר די אץ איכפטיטדאיעס

 נים גזאל קייז זיד האט אינטעריעשאנעל אונזער
 גױ־ עקאנאמישע די באזארגעז יף1א בלױז באגרענעאט

 אינטע־ זייערע מרטײדיגעז ps מיטגלידער די pc םען
 סארבעסע־ עקאנאמישע די כאםש פאבריק. אין דעסען
 pc סונקאיע הויפט די דינען מיםגלידער די pc רוגגען

 מאל אלע אינטערגעשאנעל נזער1א אבער האם ױניאן, א
 קילטורע־ אױפן אקטיװיטעטעז מים פונױפגעבוגדעז די

 נזער1א געביט. געזעלשאפםלעכן ן1א גײסםיגען לען,
 מים־ די סאר שאסען is געײכט מאל אלע האט ױניאז

 דער אין לעבעז1אױסצ זיך מעגלעכקײטעז גלידער
 געזעלשאםטלעך. ps שעסעריש גײסטיג, יך1א ױניאן

 אױפגע־ אינםערנעשאנעל גזער1א האם lypyus די פאר
 דער װי ױניאן דער אין ציעם1איגסטיט אזוינע בױט

 םאר־ בילדמג, זייגע מיט דעפארטמענט עדיוקײשאנעל
 העלט ױגיאן דעם ;טעםיגקייטען ?!לטװ־ ps װײלמג
 איז פארהיטתג געזונם פון באזארגעג זײן «יט סענטער

 די ;קראנקהײט pc אײט אין באדיױנג ינישע5מעדי
 קענען זיד זאלען מיטגלידער אונזערע 1װא יז1ד, ױניטי

 ייגענג* א םאר ארבעט זייער םדן ערהאלען און אפרוען
 ײניאן או־נזער אטמאםפערע• חבר׳ישע א אין פרייז לעכן
 אנצו־ לאקאלס די דערמוטיגט און געהאלפען אױך האט

 ביבליאטע־ אייגארדענעז צו טעטיגקײטעז׳ אזוינע פירען
p קען s לעקציעס זאלען, לייען p s און קלאסעז קמסם 

נגעז.1אונטערנעמ פארװיילוגגס
הא־ קאגװענשאז לעצםען דער זינט יאר סיר די דורך

 אינטערנעשאנעל אמזער pc ציעס1אינסטיט די אט בעז
 זײ באדינטנגען. מלחמה די is ארבעט זייער צוגעפאסמ

 דערפאלגרייד אנגעהאלטען טעטיגקײסען די אבער י׳אבעז
אױסגעברײטערם. נאד די pc טאנכע איז

 סײ טעםיגקייםען םאתױילונגם און בילמנגס די
pc דעפארטמענט צענטראלעז אונזער ps םיי pc די 

 מלחמה די דװ־ד געענדערט שטארק זיך האבען לאקאלס
 ps רםעז1ק קלאסען׳ רעמלערע צאל די אוםשםענדען.

 איגער טייאױת ארען,11גע פארקלענערט איז לעקציעס
 אראגזשירעז is די געװען שװערער איז עם װאם דעם
ps האבעז ארבעטער די װאס דעם איבער טיילװייז 

p אװערטיים מער געארבעט s בא־ געקענט גיט האבעז 
 זיך האט אבער דערסאר רעגעלמעסיג. קלאסעז זוכעז

 םרא־ ps אױםקלעתנג שריסטלעכע די סארגרעסערט
 אנדערע ps בולעטינען םאמסלעםען, רך1ד פאגאנדע

 דער געװארען. סארשפרייט זימעז װאם סאסעדיאלען
 אנדערם־ לעצטע די אין האט דעפארמענט עדױקיישאנעל

̂יקם ps ארויםגעגעבען יאר האלבעז  רע־ םאנאנדערגע
 גע־ די ױי סראגען אזוינע איבער ב!לעטיז א געלמעסיג

שםײגעז דעם איבער סטאםיסםיק אינסלאציע pc םאד

pc פראצעדודע סיסלען, לענענס אױף פרײזען is האנ־ 
p באאוד לזףבאד װאד דעס םיס דלעז s אנדזןרא s״*o 

פראגעז•
 אדױקיישאנעל דןד װאס נייאיגקייטןן די צווישען .

 יאר פיר לעאטע די איז אײגגעפירט האס דעפארסמענם
 בא־ װעחמ ײילעז װאס די טאר קלאסען די :דיגעז
 טיסגלידער ארייגגעקממנע ניי סאר קלאסעז ps אמסע

is ניאגיזם1י טרייד םיט זײ באקענען ps דעכ־ דיערע 
 פאר קלאסעז די םיטגלידער. אלס סליכםעז ps םעז

 אײנגע־ גאך אײגנםלעד זײנען עסטער פאר קאנדידאםען
 קאניחמשאז די װי גאכדעם ,1938 איז געװארעז פירם

ps װאס אײנעי אז באשלאסעז תאס יאר פריערדיגען 
p אסס באאאלטעז א פאר לױסעז װיל s מח ױניאז דער 

 דעד פאר אמרײטען אים זאל װאס קורס א דח־כפאכעז
 איז געװארעז אנגעפירס זײנעז רסעז1ק אזײנע ארבעם.

 סײנם ps מיגעאפאליס לתדס. םיינם שיקאגא, יארק, גײ
n נײ איז םאיל• r ײרן• גענממז רסעז1ק די האבעז 
 די חאבען ײעלכע pc 359 מיטגלידער, 404 ציים דער

 עקמסענס. די יסגעהאלסען1א ps פארענדיגם קורסען
 ײניאן םרײד געװארעז געלערנם איז דסעז1ק די אין

 אינםערנע• דער pc פװקאיעם ps געבױ דער םעכניק,
 דער pc עקאנאמיקס ײניאן, דער pc געשיכסע שאנעל,
 רע־ פארלאמענםארישע ps אינתםםריע קליידער פרויען

י גולאציעס.
 חשד פרעזידענט ױײס pc איניאיאםיװע דער אױף

 רייע א געײאדעז דח־כגעסירם זיינעז האכםאז׳ לױם
 אי־ ײניאן דער pc באאמטע סאר פארומס ספעציעלע

 פראפעסא־ סםע1א11בא מים פראגעז עקאנאמישע כער
 ײרכגע־ זײנעז לעקאיעס ניװעתיסעםען.1א pc רעז

די װי טעמעס װיכסיגע אזױנע יף1א געווארען פירם
r דגט ארטנטגר a n s i ;איבעטעי דיעל gnaw  pm

 װעלם מלחמה נאד די ps ארבעםער די סארױאלםער;
ps גע־ זײנעז לעקאיעס די געזזףן. דאס ארן ארבעםער 

 געײעז זײנעז its נאכמיטאג סרייםאגס געװארען געבען
באלערענד. באײנדערס ps באזזכם גוס

 נײ סאר קלאסען די זײגען נייאיגקיים װיכםיגע א
 פאר־ ערשםע די זיעען דאס מיסגלידער. «עגע1ארייגגעק

 סיסםעמאםישע א רעקרוםעז נײע די געבען is זוכען
 דער איז ױניאנס די פון ראליע דעד איבער אויפקלעתנגם

 מאנכע אין לעבען. ארבעטער דעם ps ps געזעלשאפם
p װעםם, סאום אין שםעם s ps אם ערעז1ו סאוט דער 

 גרא־ םאסיגע מים םארעגדיגם קורסען וואכען פיר די
 איינדמק שםארקען א לאזען װאס צערעמאניעס איר1י

מיטגלידער. נייע די אויף
 דע־ עדיוקיישאנעל פון טעםיגקייםען אגדערע די

 זײנען עס געװארעז• אנגעהאלטעז זײנען פארםמענם
 בא־ סיט סיעס״1דיסק .פענעל די געװרען דורכגעפירס

 עדױקײשאנעל די לעקטארס. און רעדנער .ױאוסטע
 די אחאמענקמפטע!, שיפ1סעלא סםמ־עגט די סעגטערס׳

 זי־ די ps םעםיגקײםען ספארם ps איבונגען פיזישע
 קװ־ סעלאושים די איז נײאיגקײם א אינטיםוםס. פער
p ײניאניסטעז םרײד פאר סען s װעלכע פאר ארד1ד.ארו 

 סקאלער־ פינף געגעבען האט אינטערנעשאנעל אונזער
לאקאלס• אונזערע pc מיםגלידער פעאיגע צו שיפס

 איגםערנעשאגעל דער pc אםםיילוגג לטור1ק די
 אנגע־ מלחמה דער ביז יאר צוױי לעצטע די אין האט

 קאנ־ סעריעם ײרד טעםיגקייט לעבעדיגע גאנץ א פיו־ט
 פאףשידענע בײ אויסטריםען עפענטלעכע און צערטן

 מלחמה דער זינם ראדיא. דעס אױף ps געלעגענהייטען
 מאנ״ די שױעריגקייטען. פארשידענע ענטשטאנען זיינען
 גע־ אױפגעהאלטען זײנען כארען ps ארקעסטער pדאל

 גע־ סארשידענע ביי אויסגעםראםען זיינען ps װארען
 פונקציא־ אבער גרופען דראמאםישע די לעגענהײםען.

איצטער. נים נירעז
 די דויד זיך האם וואס אעזערע אינסםיטוציע די

 דער איז פארגרעםערם, ארן אויסגעברייםערם יאר פיר
 יאר סיר לעצםע די pc משך אין סענםער. העלט ײניאן

 קלי־ נײע סינף איינגעארדעגט סענםער העלם דער האם
 טע־ סיזיא pc אפטײלמג די אױסגעברײםערם יקם,נ

 זיינעז אונםעדזוכונגעז ps םאציענםען צאל די און ראפי,
 פיז אײנפיתנג דער מים געװארעז• פארגרעסערם פיל

 pחשב pens מיםגלידער סאר פארזיכעתגג געװנדהײט
pc ארבעם די װעם איגדוםטריע דער pc סענ־ העלם 

 אנם־ זיך ן1א װערען אױסגעבױיטערט וױיטער נאך טער
יױקלעז.

m אײינע ירעז01אײגא לאקאל ערשטער דער e אמ־ 
 עקם־רעים, װי ארבעם דיאגנאסטישע ps טעמוכונגען

 oio 1סנא דער געױען איז עגלעכע, ps לאבאראטאריע
.1943 אין פאנד אזא געקראגעז האם װאס 105 לאקאל

ir נאכדעם באלד o n אזײנע עסאכלידט m s w אױד 
n סקױרסמכער די rjn דער אוז 23 לאקאל n m n r o 

ר גײ דער ו,אט יאר דאס .66 לאקאל אדנעטער מ  פי
 געזונד yrv געװאונזמ כןמןרד דזשאינס דדעס
 לא־ אנדעדע מל א סיטגלידער. אלע פאד סאגד תנגס
p קאלס׳ s גע• אײנגעפירט חאכז טרײדס מיסעלימסדס די 

m פאדזיכערינגס זונד e  ps אמםעחמתגעז מעדיאיגישע 
 חיץ א שאגדם׳ כענעפים קראנקעז זײערע pc םײל א אלס
p םיםגליד נײער יעדער מח דעם s װאס לאקאלס ir o n 

 מעדיאינישע א מרכג״ץ פאנד, בענעפיט קראנקעז א
 •1ײניא דער אין אן זיך שליסם עד װעז נג1כ1נםערז1א

 ps פאציענטען אאל די פיל זײער פארגדעסערס דאס
 פלאץ׳ איאםיגער דער סענםער. pc אונםערװכמגעז

pm יאר עםלעכע מים אױםגעזען האס עס װי גרױס s 
 ארײנגעאױגע!- אחיז זיד חאט סענםער חעלט דער װען
p s שױז is  o s 's װאס ארבעט גרױסער דער פאר ענג 
<1געסא דארט ווערט עס

 סעגםער העלט ײניאן דעם pc ארבעט די וױיס װי
 אנצואי געױג איז אײט, דער ײדד סארגעסערם זיד האט

p פארגדעסעתנג דער אײף ױיתעז s פאציענ־ אאל דער 
 לױם יערלעד, באחאנדעלם חאט סענםער דער װאס טען
i דעם אין .1943 אין ps 1939 אין באריכם, דעם r 
n קאנװענשאן לעאםער דער פאר  p s צאל גאנצע 

 סענטער דעם דמ־כגעגאנגען זײגען וואס מיטגלידער
 ״,ssc געװען זײגעז 68,669 װעלכע פון 96,246 געײעז
 נײע געױעז זיינעז יזעגם1ט זיגעאעז קארגע ;ענטען

 קראנקען סאר נגען1כ1נטערז1א ps 12.644 מיטגלידער
 מיטגלידער אאל גאגאע די איז 1943 איז בענעפיט.

געוועז ין1ש באהאגדעלם האט צענטער דער װאס
116,185 pc םאאיענטעז געװען דינען 84,436 װעלכע; 
 — ns 14.314 מיטגליזשר נײצ גסװעז דיגעז 17,435

:געז.1כ1גםעײ1א בענעסים קראנקעז
פאראײכענען, is ױיכםיג איז געלעגענהייט דער בײ

 אינ־ מעדיצינישע אײגעגע א האבען pc אידײע די אז
 שםארק oםעגsלע זיד האט מיטגלידער די סאר סטיטוציע

אנדערע איז ײניאנם אונזערע »זישען סארשפרייט
 א איינגעשםעלט יאר דאס האט פילאדעלסיע שםעם.

 שםעם אנדערע אלs א ps סעגטער העלםה פראכםםולעז
 מאכעז אדער קליניקעס אײגענע האבען is פלאנעױען

 אינסטי־ ps דאקטױרים געװיסע מיט ארענחשמענטם
 מים* אמזערע םון געזונד אויסן אױסצופאסען טוציעם
 יארקער נײ pc דירעקטאר פרײס, לעא דר. גלידער.
 מים שםעם אנדערע די אין ײניאנם די העלסט םענטער

םאט. ps ראט
 א יאר דאס געליטען האט םענםער העלט דער
 ps גרינדער pc טױם דעם דורך פארלוסט שווערעז
 פרייס. מ. דזשארחש דר. געבים, דעם יף1א פיאנער
p i pn, .םארמנדען געװעז איז עלכער1ו פרייס, לעא דר 
 איבערגענומעז חאט יארען לעאטע די סענטער מיט׳ן
p װאס ארבעם םע1ג די פאר זעצט ps אמט דעם r 

אנגעהױבען. האט סאטער געאכםער
 אינטערגעשאנעל אװזער pc ציע1אינסםים אן נאד

 סאר־ און אױםגעוואקסען סיל יאר פיר די רך1ל איז וואס
 ױניםי די היױ, מער1ז אונזער איז געווארען׳ בעסערט

סענסילוױיגיע. pc בערג פאקאגא די ps הויז
scמניםי די װערט יאר סיר לעצטע די ר p ip סאר־ 
’n װאלטעט is ̂יםערגעוױינלעך אן pc ic is  isa’ s«c 
r ערסאלגרייכע ױין דאנק א םעקסין. אלסרעד n s c ̂

 צוױשען לערער1פאפ סיל געװארעז הױז ײניםי איז טעג
 ומענשען פראגרעסיױע די צװישען ps מיטגלידער נזערע1א

ps אלטונג,1סארו זיין אונטער אלגעמייד t's םלאץ דער 
 די pc סארלאנג דעם כאסרידיגען is קליץ is געװארעז

p ימקאציע זייער סארבריינגען is געזוכם האבען וואס s 
 געביידעז געװארען צו־געבויט דינען עם ps הױז ײניםי

 גרע־ די אין געםט 150 נאד סאר םלאץ האבען וואס
o די סאר קאטעחשעס דרייצען |is געביידען סערע r i 
 is װיליג ױעעז ps פלעצער לוקסוריעזע מער װילען
 געקרא־ 91 לאקאל האם דעם חױן א מער. עטאאס צאלען

 אויםצו־ םיװ1עקזעק גענעראל pc יבעניש1ערל די גען
 דער pc מיטגלידער די סאר עTגעבי פרעכםיגע א בױען

p ײניאן דרעסמאכער טשילדרען s ױניםי p in. דער 
 אלם געלם pn סאר אױסגעבוים אײד האט לאקאל
 באד־פאװיליאז גרױסארטיגעז א הויז מניםי פאר מתנה
dis p יאר לעצטעם לעיק. ביים s די מאל ערשטעז 

sײנאמע pc יסגאבעז,1א די איבערגעשטיגען הױז ײניםי 
ps יעדעס האבעז פלעגעז מיר וואס דעסיצים. א אנשםאט 
rדא• םױזענם אכצעז געמאכט יאר דאס ײניטי האם ר 

 גע־ די pc אסנמעז דאם סאר םיילוױח דעקען is לאר
 דער־ זײנען רעזולםאםעז די ̂יסשטאםונג. ps בײדען
שפײז סאר פתתעז װאם דעם טראץ געײארעז גרײבט
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ע סעגעדזזנסעגמ דער ױ מי דו מ דעמימםענט א
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ױ ןו V ו  «רמט װעמעס דעמרסמגס ם9ײ1 ן ג
nrrn*רױסג זין־ חאם «ס if מר  םוז מ*ס און וױמױג זי

 מם־ דער םים *וקתפס דער אין וױמױגער אד1 װערעז
 אונזןר אין 1910090 9סתקצי1■ נײע די פח וױקלונג

 ״מענןדזשטענט דער איז דעמרםניענט דער איגדוסםז־י.
דעמרםםענט״. איגזשינירמג

MMM •M ••M M •MMMMMMMflB MMM MMM ■  חעל ix איז דעמרסמעגט דעם ®ח אויפגפמ די
r מרבעסערעז פען ip r u n •  n מעגמחמ איז טעכגיק

—    •MMMIkMM •M MMM ■MMMMBAM■  חעכערען צו כדי זדנדוסטרי/ קליידער פרױען דער אין
 אינ־ ז«םלעז *ו ;מלאכות מל די פון ססעזנײאחפ די

 פאר פרײזעז משםימען פח מעטןזיעז װעגעז פאו׳סאצמ
 מרחיסעז *ח אױס9 וױסענשאסטלעכעז א אויף פרבעם

 *נגע־ װערעז װאם «עם*דען די םח מיםגלידער אונזערע
 פרײזעז משסימען *ו אינזשינירעז פריחזזטע פח װעגדט

 אינםערעםעז די שעדיגען װאס ארבעט פון מעםאדעז און
ןןרבעםער. די פון

 אין באשטײט דעפארםמענם דעם פון ארבעט די
פון פארדינסםעז נידעריגע פון אורזאכזה אונסעחוכען

■ M M  aaamMMM M  MMM MMM• MM — *- Luw h♦פאר םירמע די און ימיאן די װען מלאכות׳ בעל ד 
m די אויסבעסערעז און עס, לאנגעז im o n c דער פמ 

 אנאליזירען ;ארבעם פון מעםאדעז די ןזחנר פאבדיק
 אינ־ די בסשיצען *ו אוס צאלוגגען באנוס םאר פלענער

 אויםן ארױםחעלםעז, און םלאכות בעל די פח טערעסעז
 אײנאושםעלעז םירמע׳ דער און ױניאן דער פון פאי־לסגג

 סארן פאבריקען די איז סיסטעם פרפדוקאיע מסערע 0
בײדעז. פון גואען

פאלשטענ־ ס אויסגעשטאם האס דאפאו־טסעגט דלר
 פאר אפאראטעז נױםמע אלע םים לאבאראםאריע דיגע
 םאםע־ *מ פאקטעז זאמעלט און ארבעט סארם דעו־

 די מער װאס וױכםיג זײער זײן װעלען װאס ריאלעז
 •ראדוקאיע מאדערנע און םעכגיק אעםײלונג ארבעט

 דורך םרײדס. אונזערע אין זיד עגטוױקלען מעםאדעז
 געהאלםען דעפארםמעגם דער האט צײם מלחמה דער

 גע־ האבען װאם מאנוםעקםשורערס אונזערע פון מאגכע
 אײטגיזר־ באשםעלונגען׳ רעגירונגס קריגעז *ו זוכט

 מאכעז קענען עס ז*לעז זײ אז םאבריקעז זײערע דענעז
 אח קאםםעז ארבעםם אױסרעבענען איז, געהעריג וױ

 ספעםיםיקןמיעס די אויםקלערען אין זײ זײן באהילםיג
ארטיקלען. די אויף רעגיחנג דער פון

דירעק* םץ פארוואלטעם װערט דעפארםמעגם דער
פעתאן. דרײ «מ שטאב א מיט גאמבערג װיליאם טאר

 אמטער־ אונזעד פץ הױפפױקװאדנזיר ני־יע די
נעשאנןןל

 דעד סים און ײניזן אונזער םץ וואוקם דעם סיט
 איז אירע, טעטיגקייטען םמ־די אויםברייםונג גרויםער
 גע־ גאס זעכגענטער דער אץ אפיס גענעראל אונזער
 דעפארט־ אלע סאר פלאץ האבעז *ו קלײן n םיל װארען
 דעם איבער ױגיאן. דער םון אקטיװיטעטען און מענטס

 הוייט דעד איז ילאץ גענוג געװען גים איז עם װאם
 געווען געצוואונגען אינטערנעשאנעל די איז נעבײדע׳

 מאנכע םאר געביידען אנדערע אין פלאץ דינגען צו
 האט עם אי םייער, געקאםט אי האט דאם אפםײלונגען.

שווערער. םיל געמאכם ארבעט די
 דעריבער איגםערנעשאנעל אונזער האם 1943 אין
 םיר און בראדוױי אויף געביידע םארד די געקויםם

 זעקס גרויםע א איז דאס סםריט. םוםאיגסטע און
 װאו שטאט, םץ הארגעז רעכםען אין שטאקיגע-געבײדע

 איר געהאם מלחמה דער סאר האט קאמפאני פארד די
 מזחז די אין קארס אירע פון פאדקויף פארן אםים הויפט

 א סאר געקויםט געביידע די האט ױניאן די שטאםען.
 אפגע־ איז זי וואס דעם םון העלםט א אופגעםער פריח

 נייע די רעגירונג שטאם דער םמ םעקסעם סאר שאןנט
 מאל סינף אומגעםער איז עTגעבי אינטעדנעשאנעל

 דער פץ קווארטיר הויפט םריערדיגע די װי גרױם די
 דא איז דארם סטרים. זעמענטע אױף אינםערנעשאנעל

 עטא־ ןנווײ אונטערשםע די םוס. םקװער 66,000 ארום
 די םירמע. אויטאמאביל אז *ו פארדונגען זײגען זשעז

 און עםאזשען םיר אויבערשםע די פארנעמם יוניאן
אםיםעם. און דעפארםמענםם אונזערע אלע ארײן געםם

געשםןזרכענע אונזערע
דיג מנ  חנרגרײכונגען די איבער אימחיכם אן מ

 די פאר אינםערנעשאגעל אובזער אין געשעענישעז און
 אונזערע םון די דערמאנעז םיר םחען יאר׳ םיר לעאםע
דודד חאגעז םיר װאם יוגיאן דער איז םועד און םירעד

 לאנג לא̂ג װעט אנדעגימן זײער פארלארען. שועז די
ז לעמז  זײ װעסעז מיםגלידעד אתזערע פון זפרון יי
 פארשםארבענע די אוױשען געדיגט. געםרײ אזױ חאמן
i»’ אמזעד פמ ייאנערעז געװעז זײנעז r גאד נאד איז 
פענטשען. ױגגע

פרעזי־ וױיס :געײעז דינען זײ סיץ וױכטיגסטע די
 גאר־ קאסאן םח מענעדזשער רײזבערג, עלײעס דענט
 ;אינםערנעשאנעל דער פח דעפארטמעגם טדײד מענם
T’ קלאוקמאכער דער פון פקמער א מעץ׳ סאול r r את 

 לא־ ײגקח ערסװדריי דער םיז פעגעחשער לעאםענם
 םון סעקםרעםער געװעזענער קאפ, פילי■ ;102 קאל
 לעאטענס און נאארדס חשאיגט דרעס און קלאדק דער

 אמהעי פ. פרעדריק סעקרעםער עקזעקוטיװ *ום געחילף
 גרינדעד ■רײס, jo דחשאדזש דר. ;אםים גענעראל אין
 אלע די פאר סעגםער העלטח ױניאז םון דירעקםאר און

 סעקרע־ גענעראל געװעזענער בראף, בערנארד ;יארעז
 און ,1904 ביז 1900 םון אינטערנעשאנעל דער פון םער

 קאםאן םמ קאליםשיאנע אננא אגענםעז, ביזנעס די
 םאח אװ אוט איםםעח פמ קולא אננא דעפארטטעגם,
 ארבעםער ניטגודס דער פמ טאץ טענני דעפארטמענט,

 םמ בלאםיא רעי און בארקאז מײער ,155 לאקאל יתיאן
 וױיסם־ דער םמ פיאנער םפױואק, םעמױל אח שיקאגא
.62 לאקאל םון בעאמטער א לע*םענס, און ױניאז מאכער

 טארגאנגן^הײט דער כדט שטאלץ זײן מעגען פיר
אוקמפם דער אױף האםען און

 דערגרײכונגען די אויף צוריק בליקען מיר װעז
 דורכגעמאכם האט ױניאן אונזער װאם שװעריגקײטען את
 יוניאז אונזער אז מיר. פילען יאר םיר לעצטע די אין

 • ארױם־ איז און נסױנות שווערע די אױסגעהאלטעז האם
 ארגאנײ פארגרעםערטע און געשטארקטע א געקומעז

אױי  פארטײדיגט איז טאשיאב װאס ארמטאך טוך זז
 אונז גיט עס געביםען. אלע אויף אינםערעםעז זײערע

 צוקונפט דער אויף האפענונג מיט קוקען או רעכם דאס
 סירער־ און םיטגלידער אונזערע אז זיכערקײט, דער אין

 שװעריגקײםען אלע בײקומען וױיטעד אויד ױעלען שאסט
באגעגענען. װעלען מיר וואם פראבלעמעז די לעזען אמ

 אײנפאכע קיין ניט איז אינםערנעשאנעל אונזער
 מאמענטאנע, די בלויז זינען אין האט וואס ױניאן טרײד

 מיד מיםגלידער. אונזערע םון אינטעדעסען עקאנאמישע
 טייל א ארגאניזאציע, ארבעטער פראגרעםיװע א זיינען

 ארבעטער אלװעלטלעכער און אמעריקאנער דער סון
 פראגרעסיװער גאנגער דער םון טייל א באוועגונג,

 אידעאל איז וואס אלץ או שטרעבט וואס מענטשהײט
 פון פולם דעם כסדר פילעז מיר לעבען. אין נאבעל און

 דערהויבען העלפען «ו װירקען און אוגז ארום לעבען
 םיר מענטשהייט. דער םאר אים םארבעםערען און

 האפענונג און גלויבען אונזער שעפען דעריבער קענען
 װעלט דער אין פאםירונגען די פון גוקונםט דער אויף

 יאר, םיר לעצםע די איז געשעענישעז װעלם די ארום.
האםענונגען. אוגזערע באםעסטיגען און שטארקען
 קאנ־ אונזער םץ צייט אין אוריק, יאר םיר מים
 זיך נאצי־מחנות בלוטיגע די האבען ,1940 אין װענשאן

 הילפלאזער דער אויף היישעריקען װי ארונםערגעלאזט
 די באפאלעז זײנען מערדער־באנדעם זייערע אייראפע.

 געראג־ זיך האם פראנקרײך בעלגיען. און נידערלאנד
 צע־ א געםאלעז איז און כחות לעצטע אירע מיט געלט

 פא־ נאצי די נאכדעם. וואכען םאר א בלויז טראטענע
 ענגלישען ביים געשטאנען זיינען בעםטיעס שיסטישע

 און אװעק מייל צענדליג פאר א בלויז ים־אויםגום
םארשלינגען. צו זי געגרייט זיך האבען

הײנ־ אונזער ערב שפעטער, יאר םיר מיט הײנט,
 געבי־ גאנצען אין בילד דאם זיך האט קאגווענשאן טיגע
 וואםער־ שמאלעז גיים ארמייען שטייען וױדער טען.
 מער ניט אבער זײנען דאם אטאקירען. צו גרײט פאס

 מעכ־ די איצט זיינען דאם ארמײען. םאשיסטישע די
 דע&אקראטישע םרייהײטלעכע די םון ארמײען טיגע

 םעם־ נאצי די באםאלעז צו גריים שטייען וואס םעלקער
 צײנער. דיערע םון רויב דעם ארויםרייסען אמ טונגעז
 פאשים־ איטאליעגישע די שוחםים, אקם די םון איעער
 שלאכם־ די אויף צעםראםענע א ליגט מלוכה, טישע

 דייםש־ היטלער די פארברעכער, הויפט דער ;םעלדער
 די אויף םארצוױיפלוגג און שרעק מיט קוקט לאנד,

 םון אמ מזרח םון זיך קלייבען וואם שטורעם־װאלקענם
 מיט־ דמע און ״םױרער״ דער דדום. און צםון םון מערב,

אן. קומט רעכענונג פח שעה די אז ווײסעז שולדיגע
 געטאן האבען מיטגלידער אונזערע יוגיאן, אונזעד

 װעלען און געהאלפעז האבען מיר םליבט. זייער םוען און
 קאמף דעם כחות אוגזערע אלע מים העלםען וױיטער

 גיז געקעמםט האבען מיר מידאנײ. און םאשיזם געגען
אונ• אלע מיט קעםםעז וױיטער אויך װעלען אמ איצט

געחןננדג?ךמ ►(------------------------
 אין אתטארזדיקונג איז פאידפאק גאגאז מזות חנחן

 קאטף אוגזאד פאווןצןן ןװןלצ ידמ לאגד, אונזער
 פאך ווןסןן, פאלקס וי פאר זימדקייס און פדײהײט

שװאנו אן אלעסעז פאר לעמז בעסעד א TP פדן וןו
װ»פ• אתזאד »0אושטא אדזןד ראליגיא קאליר, סע,
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^ דערגדייכעז,

 כאארד לדכ^ר געוױנט אינטעתעשאנעל
 פאבױק סליידעד גרױסער אץ אפשטימוננ

קאמפאני עלעקטריק דזשענעראל פון
 פון דעפארטסעגם טדייד גארמענט קאטאן דער

אין סעדזזייט א געמאוגעז האס אינםערנעשאגעל דער
_ - —.— mmMMMM M MAM •MMAMMMM ■muam ■—  1  קדיידןז גרױסער א אין אפשםיקונג באארד לעיבאר א

 אין קאמפאני קידעלעקט עראלנחשע דער פון פאבריק
 אלפ אנערקענם איצט װערס און מאסאםשחעטס, לאועל,

 פאר- אין ארמטאד די פת םארםרעםעדיז אײגציגע ךי
 אין גזרעץ, אונטעח בתים בעלי די מיט האנדלונגעז

 מל״ 1,300 ארום באשעסםיגם װערען פאבריק דער
מלאכות.
באשםעלונגןן. רעגירונגס אױף ארכעט םאבריק די

 דאד פליחעד׳ לופם פאד סוםם געמאכט װערען דארט
גארמענם קאטאן םץ ברענםש מאסאטשחעטס איסםעוץ

I a a — ■AAM LutlftlllMIMMIlii■ MMM MMM AAAMkalAMUMMMדאדם תאם אינםערנעשאנעל דער םון דעפארםמענם 
 אד* די צװישען קעמפעין ארגאניזאציאנס אן אנגעפירט

 כאארד לעיבאר נעשאנעל ®ון געפאדערט האט און בעטעו
 פון אנערקענדנג און ארבעםער די מון אפשםימונג אן

 jyc3 דעם קיסצזארגעפ איז אפשטימונג די ױנקה• דער
אפשסי־ די האט איגםערגעשאנעל די מאי.
 די־ ודאס שטימען״ 266 געגעז שטימען 463 םיט מונג
ױניאן. דער געגעז געװארעז אפגעגעבען נעז

ױ  דיסםדיקס פון מעגעדזשער דער הןןלסערק, י• ו
 דעס פיז דירעקטאר גינגאלד, דײוויד צו באריכםעם

 עלעקםדיקאל יונײטעד די אנפאגג אין האט דעפארטמענט,
n»’ ײארקערם r קרימז •רובירם א. אי. סי. דער פון 

 יתיאן 4 אי• םי• די פאבריק. דער איבער ױריסדיקציע
 און לאועל אין ארגאנייזערס שםאב א ארײגגעשיקט האט

 זײ אז ארבעטעד, די צװישען קעמפעין א אנגעפירט
 םעג דדײ עלעקשאנס. די אין איר םאר שםימען זאלען
 עלעקםרי־ ױנייטעד די װען אפשטימונג, דער פאר אבער
 די אז אײנגעזען, האבעז םירער ױניאן ווארקערס קאל

 הא־ ארבעטער, די פח מערהײם קײן געוױגען נים קענעז
 אנ־ געגעבעז און באלאט םון צוריקגעצױגעז זיך זײ בען

י אז ליפלעטס, תרך ארבעםער די צוהערען ד נ  אױ
 יועלעז עלעקשאן, די פארלירען װעט אינםערנעשאנעל

 אח אפשטימתג, נייע א פאדערען שפעטער קענען זײ
 ױריסדיקציע. געוױנען קענען וועט ױניאן 4 אי• סי• די

 n פון מערהײט די געהאלםען. ניט אבער האט דאם
אינטערנעשאנעל. דער םאר געשטימט האבען ארבעטער

 אפײ די טעג די קריגען צו ערווארםעם ױניאן די
 אײנציגע די אלס באארד לעיבאר םון אנערקענונג ציעלע

 1דא װעם ױניאן די און ארבעטער די םון םארטרעטערין
 אגרי־ אן םאר םירמע דעד מיט םארהאנדלען אנהויבען

ארבעטס־באדינגונגעז. איבער מענט

 םאוועטען פון ױניאן אדבעסער טעקסטיל
 פאר 22 לאקאל באדאנקט פארבאנד

קלײדער זאמלען
 דרעס־ דער םץ מענעחשער זימעדמאן, טשארלם

 דאנק א דערהאלטען האט ,22 לאקאל ױניאן, מאכער
 פון ױניאן ארבעטער טעקםטיל דער םון טעלעגראמע

 1אי איניציאטיװע די נעמען םאר פארבאנד, םאװעטען
 רעליוי• וואר ראשען םארן קליידער אויםנײען און זאמלען

ױ זיך לייענם קעיבעל דער :םאלגט ו
 אײער אפ שאצען ארבעטער טעקסטיל ״סאוועטישע

 חד םאח קלײדער נײען און זאמלעז אין איגיציאטױוע
 םאװעמיפע די צו אריבערשיקען אויף רעליף וואר שען

 אוים־ אלם ארײנדריגגער, נאצי די םון קרבגות בירגער,
 אםעריקאנער םח וױלעז גוםעז אמ םרײגדשאפט םח דרוק
 םויטלעכמ א םירם וואם םאלק, םאוועטישען פארן םאלק
 גאצי שוגא, געםײנשאםטלעכעז אונזער געגען קאמף

 אקצת געמיינשאםטלעכער םאר כוחות אלע דייטשלאנד.
 דזם טון פארניבטוגג שנעלזנר א םאר פראגטען די אויף
גארע. זײן אין שונא

םימאנזשאנקאװא׳ םעםראנא (אונסערגעאריבען)
ארבעםעה טעקסטיל סאוועטישן פון ױניאן

, * ג ׳ 1»*• ױ <it *ט י  i

מומיטעט ארבעטער אידישער דער און אינטערנעשאנאל ױ
r ג׳ מי י i וחמ י r a  n> מ אייי»

ד מאפימר דןד טן פ*דאד פן  מ
מו משאואל י i י w מויף זיו» 

ו אייוי ו י מז צי קאנײאמממ י  מ
מנון דין א  פןפפקײפ i)i״t טן מ

ו ו א א ת י מו מ א מ ח א •J* י
 פלזמצד איז אייפגאמז די ציימגאז

 מד«ײ- «ו *לאץ אױפ׳ז מיױס זדז צוקמם, דאר «ר
 van לאגאאשנראטגיא פיז מחגח גדײסן די װאס מנען
ז מסאן ז גמיסי די פאד צייס דאגל«י«י יי  ״ײלימ יי

m m אידישאן פח »of ,of o«a»o^fOfai ײאלס 
 אױס־ אױסיודיממז פלאץ ״פיל ®אדנאמז געדארפט
 פון u״pvufu תו P® ,יממז1איינמל ןלן פירלוד

o יױף עשאגאל אמסארנ rr מי, וחזל׳ ײד מגיס״  דנדי
ודמדצסטא״ דאס גאר פארציימגזה זא

m̂am LmmMIMMMAM•!■ MMM mMMÎ MM ■ ■■M M M M M AAM  אח איגםןרנןשאנאל דאד צײישאן פארנינדדנג ךי
 מחױגסמ, די זדז ארמסײ׳ממימס איךישזמ תם
מד n ברידערלצפסטע, די ר׳ פיז פידןד m י מ מ י
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ארבעטער־קאגדטצס, אידישען פון
 פץ לאקאלען די זיך חאכען *ייט לעצםעד דער אין

 א איז אדײנגןווארפעז נױ״יארק אין אינםערנעשאנאל
ifgyv aBffl’flQp*ifpyaT« א*דיש?ע פאדן יןאמפײז

M M M  Mפאט יעקכ •ח
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 of לזןנדזלד׳ גאצי״אקופירםע די אין אידען געכליבענע
 ײאס מלמד, די אויף רעסיטס געװארען באקומען זײנען
זדמרגעשיקם חאט קאריטעט ארבעםעד אידישער דער

M■■■■ mmmMMMM miamMMI• MAM MAM mmmAaAMMAM• MMMMM MM  ̂̂ ^אױך דינעז רעסיסס די מיס צוזאסעז געסאס• די אץ 
פינאנץ־באריכםעז אױספידלעמ געװארעז דערהאלטען

 טןן געײאיעז: געםאז איז געלט דעם מים װאס —
 ארױסגענורעז טױט, סח מעגשעז געראטעוועט האם

 אױסכאחאלטעז קאנצענטראציע״לאגזןרעז׳ סץ סענשעז
 נים־אי־ דער צוױשעז אידען טויזענםעד און םױזענםער

 פינאנ־ יארטמאנען, די געשטיצט באפעלקערונג, שער
 אױםשםאנדען חעראאישע די צו צוגרײטונגעז די צירט

 מיט געענדיגט זיד חאט באריכם דער געטאס. די אץ
 צו געװאיעז באשלאסעז איז עס חיל̂ן נאד אפיל אן

 קודצער א פמ פארלױף אין געטאס די אין באזארגעז
 גע־ דאלאר. מיליאן םערטעל א װי וױיניקער ניט צײט
 זין האס מעץ אכעד װײניג׳ נדליאן פעדםעל א איז וויס

 ערשםע׳ די מעגלעכקײטען. די מיט רעכענען געמחט
 איבער־ איז ברעז מיט אתינגעווארשעז זיך האבען װאס

̂, דעם אין געבענידיט  לאקאלעז די געװעז זײנעז קאמפ
אינטערנעשאגאל, סון

 באזונדערע די אױסרעכענעז ניט דא וועלען מיר
 פראפט־ לי _ געטאז, האט זײ פץ יעדער וואס לאקאלעז׳

 די אין ארבעט איבערגעבענע די פארזאמלונגען, פולע
 מענע־ די םץ כאאמטע, די םץ טעטיקײט די שעפעד,
 אז זאגען׳ נאר װעלען מיר לאקאלען. די םון חשערס

 אינטערנעשא־ דער םון טוער אקטײוע מחנה גאנצע די
 צױ ארבעט. דער אין אריעגעווארפען זיד האבעז נאל

 לעבענ־ די םאר מיםלען ®ח זאמלונג דער מיט זאמעז
 וואונדערלעכע די םאר געטאם׳ די אין אידעז געבליבענע

 גרינד־ א געםירם ווערט אױפשטאנדעז, די פץ ימלדען
 די אפגעשלאגען ױערעז עם אץ אויסקלעדונג, לעכע

 די םון פארשפרײם ײערעז וואם בילבולים, אוז שקרים
קאמוניסטען.
 געװארעז אפגעשיגם גלײד זײנעז דאלאר 40,000

 גע־ אפגעשיקם זײנען דאלאר 60,000 געטאם, די איז
 100,000 צו נאעענט שפעטער. צײט קורצע א ײארעז
 דאלער טיל^ םערטעל באשלאסענעם דעם םון דאלער
 אר־ אידישען דעם ®ון געװארעז באזארגט שײן זײנעז

 םולע די אז ניט, ספיק קײז איז עם קאמיםעם. בעםער
 דעם םיז םײל גרױםער א װערען. באזארגט וועט סומע
 אינטערנעשא־ םון לאקאלעז די ®ח אײנםלוםעז — יײנעז
 באםרײם װעט אײראפע קומען, ױעט צײט די וועז מל•

 איבער געדיכם אתט הענגט װאם פארהאנג, דער װערעז׳
 עם איז װעיעז אױפגעחױבעז װעם געםאס, אידישע די

פאלקי אתזער פון טײל א לעבען גלײבען דארטען װעם
 םױזענםער *ענדליקער די רעכט האבעז וועלעז יאז —

אױפגעחױ־ חאלםעז צו אינםערנעשאנאל םמ אדבעםער

ז o ו y׳i מ ff איז if f y ^*ד<ד ^  י<ןן1 די אין י
דןו, לןמופןגליגוןגן די סון  נוי

M 1 ״9 l O fJ W ^ fl I f f0י H i  V  J H f J f* 
מ די to צײממן׳ סי ס מי if»n קן i ifa  ,u u y ifs 

ר איז תן א פ מז׳ אז דיממ ײאס פפפי מדילס ץיןנ  א
 סױ״ ויז o<of< י* סיז ס<ד* גאנמד חנד פאד חאמז

̂ח> ו פאד ל  סי^ אין לײחמ fTtipfyc ד* סון וייס ת
ifj ו סון ד סאו באפפלסודוגג, אידי^מר ת  ײס1 ת
פ סוז ױוןרפפןנד ײאתדזןדלזןכזןן ח ftfu סון ו w י ד  נ

ד ו חןד אין ת פן ס fW די די ןו M אדמסס־טאג־ 
א די איז שזוז מ  מנימיססישן די tfovn — מ

ס׳ מ מ מגי ד ך ײך * ד ז ס אי ליו סיי מ ס ד חי  איילו תי
ר אױף סארסרייכןן וו if3מא זיי 4Sf9 ן ס*ס מ  י

 מיל̂ן די flHfOf it סס*ס3 ז*ך if son זיי to קחןויפ
nfefsio I סון מײסדסן באזסדגס איו ײסס f r tu 

ufO'UOf די אין MfUfi
v די__ o איגטןרגןשאגסל סון if if t f s o זיד

 ׳nfMfWO f ?ססתיסםיש סון ofpooo סיס לעצסןנס
o סון fi די מלס זיחװ־ ס*ס דסך שסיצס *איד — :סין 

 TfMT 0 «ו נדאי איז of סוילזון״• אין אנטיסצסיטזוז
n וחזדמד ססד ifii אס Df*f נילפיל. שענולןבןן

 דאלאי׳ 00*000 ד* חיץ ר,דאלא 19Z000 opof < די זדן
 צוזס־ ;גאװאדאן איבצדגץשיקס לעצםזןנס זייגסן װאס
nrm nft̂ ד* דאליר. 242000 — מז f> f»*nr מ־ 

 *ר־ אידישסי אוגטסדסדדישוןד דזןד is געװארען שיקס
 ffOiffUO ifm 03 מזאגס, זױ .גאײאמנג מטצר

 זדיגמלזדיטסז׳ סיל זייסר אין דציילןן3ד ױאס ריכטזון,
 סון מײסחח• פאדבדױכס איז לס3 ג דאס װאס אױף
orr מלם tfm דא׳ סססך גדיאיתז איבערגעגעבעז 
 דאליר 2000 — ארגסגיזסנמס ניס־אידישזן צו לאר

» איז rspre»>tp;onrio אלזיראדיק צזדעד »5 
 אי* ניס איז of סאציאליסםעז, 3פײליש די is דאלאר
 *fn |1א גדױסזױ״ דעד װעגעז דא דערצײלען n מדיג

 אוגממרדי• די װאס טעטיגקײס, אגםי׳גאצי ראאישעד
 י3באזוגד גסנץ סיתז׳ פײלעז איז ארגאניזאציעס שע
 תינ־ דים,3פײ און אדבעםער די פין ארגאניזאציע די

 םױ־ געװארעז׳ ז3אױפגעריס זײנען באז־בריקען דערטער
 גקםח אױס |fiQTif< חןרשאסאז ifm נאציס זענסעי

 זײגען סאגאטאזש־אקטעז פאדבדעכענס׳ דיערע פאר
 0909 דורכגעפירט וועדען אין געײארעז דורכגעפידט

 9רעײיש9נס1א די פיז טעטיגקײם די טאג־טעגלעד.
 is גאציס די if געצװאוגג האט ױילען אין ארגאניזאציס

 סאלדאטען נאצישע מיליאז תאלבעז א צו נאענט האלטעז
 קאמף־סראנ־ די אױף שיקען צו זײ אנשטאט פױלעז איז

 געביטען די אין אדײן איז אדמיי רױטע די ױען טען.
 א געװאדען אײנגעשםעלם איז פױלען, םריערדיגעז פמ

 אמטערעדדישער פױלישער דער צוױשען לאאועראציע
ארכדי. דויםעד דער אין באוועגונג אנםײגאצי
אונםערצושטרײכעז׳ איז װיכםיג באזונדערס גאנץ

 טײזענטער, פוילען אין איצט גאד לעגעז עס אױב אז
 פאר־ באחעלםענישען אין אידען טױזענטעד צעגדליגער

 שטעטלעד שארשיידענע אין דעדםעד, אין שטעלםערהײם
ד נאי געשעז דאס קאז לאנד׳ איבערן פמ  שאר־ דעד ײי

 קאמף־ אוגמעדעדדישער פױלישער דער מים בינדונג
 געםיגט מען װע| אז געדעגקען׳ לאמיר ארגאניזאציע,

 באקומען אידען׳ א מענש פױלישען א פון חױז א אין
 דער םױט־שםראף. איז דאס — שטראף אײז גײדע זײ

 ריכ־ םאר געםמען חאט קאמיטעם אדבעטער אידישער
 סא־ פױלישע די צו פוײגסשאפט ארױסצואװײזען טיג

 •ױערים״אדגסניזאציעס פױלישע די 1צ און ציאליסטעז
 דאלאר מיליאן םערםעל א 1צ נאענם סומע א פון און
 ארגאני־ דאזיגע די ־is געװארעז איבערגעגעבען איז

 מען וױינע, צו איז דאס דאלאד. 7000 בלױז זאציעס
 געװאלדיגע די מיס רעכענע| געמחם זיכער זיך האס

 באפעל־ אידישער דער פון באדערםעגישען און נױטען
 ארגאגיזא״ אונטערערדישער אידישער דער םון קערונג,

 גאנמן פתם חעלפם א אז דערמאנעז, ־דא אסידל יע.צ
 קאאדדיניד־קאםי־ אונםערערדישען דעם םון בודזשעט

 גע־ זדז פוילען אין אדגאניזאציעס אידישע די םון טעט
אדבעםעד jf אידיש פזז מיםלען די סח געווארען דעקס

o r*  * n rm י*סס׳« n  to גסר o*s ifm ייגסיג 
m די jfo י 1סי IfJ ז fii ifttfu o o f ״1• די חזלפצן* 

nro*ofo*»io f r^גסי ׳ t*« of יס־ די ססדמממו ס
AaMmmmA MAM ■MMiMMMMMM AM Mâ aLaa ma am ן ■ MAAM "f l לי ליו i י1 ני f r n iF l| i» ״סןלז

to , r o i f j f n ד* m  •m frtm סױ״ מודל*«סי 
i f i i f i מוגדיר־ ד* איגטזןדנץשאגאל׳ סזן ויסולידסד 

if סידסד׳ אין nfio fivopo סזןד  son פאראכטוגג סיס 
fonotiftoo חװ־ ס*ס װײמר אן וייסן אח סילסזליס די 

ofsno פייסדמו אידישסן ססרן
לן ן װןל ו ן ••i ו iw ויי w po^ ni לו  ו

 קא־ ארנעםער אידישןן p> o**f>*QfO דסד סה קס
ofo*o« איך if  oust son סילף די יישסיל3 סלס וסד 

o די אין fo fi, ףססדליי אין ifusfV o fi jio יסר 
oon אידיססד דסר tfOfsno■ 0 סנגססירס קסנדימס

MMMMMMM1MM AAM ■AMMMAAAMA AAAAAAM m̂̂ammmm ן MMMMMM MAM »fo*ii דעד ריט פאדכינדוגג אין ארנאס דץטוגגס 
if**i *ססל*ס t f iiw f i ion  |io* באאדד׳ i f i א*ו*״ 
o ifo ארגןטאד שסר ifos oon ofo*oof לסימגס is 

iff*v פסרשײתנס דודך אײדאסא אין מילף ifS fii אין 
T די וןססיוס oon סד איטײאגצז, ir ifo ro«׳**os f 

איטסלין. אין גארימגיו׳ אין סדסנסרייך׳ אין ײסגמג
aaAAMA AMMAAA MM AMAAMMAM MAg MMam gMMMM■ MAM״ דאדפצז רידu’j or ̂ודייזען ײיכסיגקײס די כ

ifO ’T ifiio im  O fi |io תאבעז סיך װי פדאגס׳ o f 
if סיס סאו געדארפס io  **n סיס ns** צודיק׳ יסר 

firm װ/ן n o o גi fo fs io  nm * s  po i f u r קא־ 
f  i  if  son Dfo*o׳ftm׳ifo * iif ifo iw  o fi po o פראנט 

e*i מ o*s psoas! n אין מגלוי  in o  fl*s 
n גלויבןודיג׳  o ifo v fi ױנ־ דעד סאר זדלף ז3זאמל 

m ifnos'ifo fs io  i fo n i f ifp. שײן ױ**ט איצט 
 באדיי־ ארף װיפטיגקייט fגןװאלדיג די סײס און קיגד
*fv ד♦ po טתג H fifo iw •סחנות pn איגײאזיע די
ifo ימס if 30 סאלדאטעז די און fo rrm o o  po*ל
i f f ד♦ שםעלצן ויסלצן o*io fo v if איידא־ *1 אױף 

«f פעאישע fi9,| ־19 סמ װערעז נאגסגעגט זײ װצלזןן* 
»i r חסלדצז׳ שײזסטזװ־, אח ifo o ff פת i f i נ•1א 

ifo * T ififo ,האט וואס אמםסמסשאנאל, די אמדי 
i 09910 געגצבען 1צושטײע פיל אזױ f i אידישען פון 

ifo fs io אױפ־ דעם איז חלק גדויסעז א חאם קאסימס׳ 
i אמ בױ f i פח אגםוױלאנג o f i אונםערערדישען 

פיסגס.
irn שותת די ifiy n זיד פאתעמט יבען,1געש 

i f i מא־ גען1נאזא מים קאסיטעט 1אדבעםע 1אידישע 
 •1פא די נארוועגיע. אין דמקעתיען די 1פא שינעז

 זײנען בעסער־קלאם1א נארוועגישען דעם סי| שםײער
iזי f  יק1צו וועט עס װען שע̂ז די גאעגס שוין עם אז ,9

 •1ארבעםע 9נסתחנגיש 9פײי די ן919ײ ויט99אויסג
 םאר םגשירים די גתיט9צו< 19ד9ײ איצם באיואגוגג.

 ־9ג ניט |9מ I9P גונג9־נאװ19ט9ב1א i9**io א אז ם.9י
 קאן גוגג9ר־באװ9ם9־ב1א 9ײ1ם א אן ;שלום 09י 19וױנ
 וואס שטאלץ, ז9דמ 1«י .9ראלראטי9ד קײן דץ ניט
 19דאזיג 191 צו האנם א |9צוצולײג |9לינ<9ג איז אונז
 םון באטײליגונג די װאס שטאלץ, 19דינ 1סי ס.9אדב
 אויף אויך טיג9וױ און װירדיג אזױ איז שאנאל9נ19אינם

יט.99ג |9דאזיג ם9י
 |9אידיש שון ז9צוױיג 9טיגםם9װי די סון י9אײנ
 אנטי־ געגעז קארף ר9י — איז ט9קאמיט 1909910

’9P«0 איז מיםיזם9ס i9. 1םא נים 19וויד |9קאנ 1סי- 
 .19לחײם9אימצ |9ג9וי 191**1 אח פלאץ וװפיל |9מ9נ

 דאם איז ט9קאמיט 1909910 ן9אדיש סץ לד90 דאם
 קסמף ».1191109*1909910 ר9אידיש 19י פח לד9ם
 רססיזם, אץ מיםיזם9אנםיס 19191 1909910 די |9ױש1צ

 דאם — |,9ר־םריד9לק9פ 1סא כקײם,9רל9ריד9 1שא
 19מ ם.9קסמים 1909910 |9אידיש םץ 09910 די איז
 קימ 19119190*110 נים איצט דאדף 190 אץ ױט קאן
 אז ,i9i99**sioo 1א1 דא מיל איד |.9לחײט9*1אײ
 סקםיװ־ די זימצן שסנסל911901אי פמ 1910 די פמ פיל
 פא־ 1צ ס9קסמיט |9ל9צי9ספ 09י פמ 19ליד10מי 9סם

 ,100190*1 טש. |99ל9װ פח םיטיזם,9יס010 190099
.19םסתיצ אמ ,22 לסקסל םת 190119190

 ־10 ן9אידיש אין ,1ם* |99חא p*m צײס ס םיס
 19ײט1ג1צ1צ i99*inisio |9אשלסס9 ם,9קסםיט 19099

 91191919 די אױף opip9i ניט אױפמי. פסח 1919פל
p 190*111 091 אױף opip9i ,נים ט,9שם im. די װאס 

 199הא פאלל׳ אידישעז א*| אבט09110 19901 !אציס
 םאח לײם איז ל91*י |9ײם11 1לאםי — 010191 1םי

i9 סז ד״9ל1ססי1 אזױ nm9i איז עס אױפבױ. נײעם i 
מםקי,91ד דוד שסנאל,9119ם1אי 19י פיו פו־עזידענם



ם ײ געדעכטיגקײמ ►*4 32 ו

יא■ ts מטע ױ אז נ«ארד חמונפ דרעם יאד־ק לו פה וןונױנוננמ
o עי rg jrrt o jm  n jrp n r 'i’ J באאײ 

y m  jut לזמלעז׳ טנגעשלטסענע
i קומס f פח מנײענשפן סצסזןד דעד 

nytaw .רים אינסערנעשטנאל jm  n 
jnpwgagpy אינדוסטריעלע און nyn־

 מיײסענד tyagn װזןלכע גרײכונגעז
oyn onyoyango צױ מטעריעלעז 

מיטגלידער׳ ynw אדן ywgragang nytaw סון שסאנו
UMAi AAAIAAA ■A»> AM AM uLuAAHftAA AMAAftA AAAAAAMAMAA AaUגוםא ודנדוססדיזג די #דועקגעשסעלס גלײמױמדק און 

באדעז׳ סאלידעז nya g אױף
—------ MUM MAAAAMMii AAAAAAAAAA M MAM AAMMIAmLm AMM  פ#ר געשיכסע אונזערע דדרך בלעסערס מעץ ווען

’ng די  4 yayaagango׳ opnyega גלײן־ «עז rg עס 
 די ,jyoayaga דראמאטישע גרױסע די ongn שעלען

ynyoyna אוז סטא»עדזשעס די ססרײקס, קלענערע און 
’oy אלגעכדינע agnooagayn• — אלע די *op’ aypya״ 

 no ywgragang nyoyang קעמשענדע g װעלכע סיט
ntroag איר gאום רבעט ttnyoyango w די ngo־ 
tnw־ooyaTg tw דינסםעז  re  tyaaiamga סיסגלי־ 

rK  ogn ;nyn אלץ g שװערער דער סון יעזולסאס 
o*w װעל־ פאראנםווארטלעכקײטעז גרױקע די ®ון אמ 

g ya ,פלאמעז׳ אין און בלום איז איעגעםונקם װעלט 
ogn געײעז *־ױפגעלײגט. אונז אויף oywgiow ypgo

ynwayog ,סטאפעדזשעס׳ און סםדי״לם וױ סיטלען nyag 
 ga* מאל אלע ogn ױניאז nytaw r® םטgםירערש די

קומעז אמ tyop^oagp ערנסםע אױס*וסײדעז וײזען

ע .0 נ. «ח $ט nynrenync־ngoynpyo ,6ו5

rm אלגעמימעד * p  jnrgtwgng 1941 אץ
g ogn tra אונזער םיז פירערשאםט די vלעמgל 
 ־,ango װעלכע סיבות חױ«ט די פח אײנע ig געפילס
i דעם פת לעבעז דעם םערען ’ a־’nypng .דרעסמאבער 

tw דער nyayamya*’ itg ״oig־ng־ngoםײל־ די _ ״ 
^ איבער׳ן מנטערן ניזירטעgױגי וױיז  װעמעס ל

ty m  onrgnagoo tg^ r די םון נידעריגער yaw, און 
 tyaya װעלכע םיילעז׳ yovragangaw די עיקר דער

pyng די r® oyang דערט שעפער׳ אונזערעgר ogn 
oy tyaga m ,כחינם y ^  tyoyang און שטוניעז 

t״n yan jn  iy j אונז אין שולדיקyר o” pa^ ooyang 
ngi3goo yan און jyp i’ t־.o

 באארד קוטיװyקזy לgרyגyג םון זיוװנג^ די בײ
 -y:yo לgרyנyג חגר תאם אע^רנ^נאל, אע^ר פמ
nשyדזשױ ברודזגר — באארד דזשאינם אונחנר פון ר 

 ־yג רyםיר yלgקgל די מיט אחאמעז — האכמאן לױס
 אפ־ triyn lyouyaag באלד זyלgז זyיםלo rg פאחגרט
 םאר־ אין רשײדy(אונט ^׳O2ynyovx״ ojn אושאפען
 קזיסטירםy ogn (]ywia’Tgrooy^g און דינסטעז

 כעyםלy .ooypngo yrnyo^ די און נוי־יארק זyצוױש
iym  tyoirngo דעם אויף nngnya oogoya O’ayi•

i

ם די בדט אויסגלײד אך «י ^ױ ל א  ארבעטם־ רעדוצירט פלעצער עטלעכע אין ogn טעז פון ראסען די אין ב
^׳ דyבלירםgםy חןד שינ א  סיט אנק^נ אין אוז מ
yog n «ח ליסיg« רyמײנyלגg חנר y o m ig ^  nyn* 

g ny:gpnרבyםyרשogם — y r v ײט אין םםרײקס» 
ogn קרמ. אין איז לאגד אונהנר

ogn ogn ל אונזער געמאכט טאקעgגg y שװע־ סך 
ogn oy .nyn זיד :g onyngoy גרוײ און טאקט סך 

oy .nynnong Tyo ו פראװאצירט לייכט זיחגר איז* 
ynynאיב ?׳yרהוי«ט oy tyn זיך האנחנלם nyn iy:yn 

y םח ײאוילזיץ . tנnליגy^ yn iy»:yo nyoiym o y 
Tyo’V J ’ nynw ^ny^o oogoyann nngn אום oTin־ 

ngo lyaynaix זיד ayn g, צו g lyogo לyבyאון ן 
ynjnn Ty’ n yn לױט קינחנר g oynנגyגומyנyם •yog 

ױ אויף .nngn:yoo רyנgריק y* אונז איז ogn וױיט ו j 
^nyo םון זײן רyמש רyזyל nyn זיך oyn לומז  ,n■ 

iyDgn:gngB yvn.

 ־ng זyישnאי םמ טרזנזשוחנר nyn אויך איז ומגלמל
oyo’ ogp nyoyo, זאל ny nyn iyo ipשטny סים nyn g־ 

 די זיך אויף ooyi לgנgשyנnyאיגט זײ tg קל^גג.
 nyaytynyi nyn אין ^נקמאל g זyלyשט *ו םליפם
goya םון g ,gwngn גאד ^נקמאל T ^ yn  h און 

njrvongo אױםכייעז חי־ד g גnויסnyoymg y־n in 
n אויםן ^ y  ?,njyn no ]yoga און g, ngopniלט.ny 
n’ o גלױמז gלnyn tg ,y נ איז זיגyg.נם y rn  n’ o? 

ly a 'U ’ g nga rg ,ornnyant װyלyז n’ o גyשטyלט 
nao’W yonni ngo Tynyn־*y n y o i’ g ,n >iyoyang 

ogn ogn ^gJgv גgnyלםyז ygagx ’ n םון ציים nyn 
’oyo םלחמח ogo nyoyang iy e m *  oyn הײל *וyז 

 טויט, םון Tynyogn ,njr’o םון lynyogn *ו װאונחנץ,
 •ng nyonynn«n און nyonynn.n lynyogn אומקום, פץ

nyoya־no nyn’o היםלnyה תלױת, םyלםyאין ן n 
ogoya׳ lyangrga און שסייז iyo:yogp’nyo םא־ אין 

yn*םnסלgנn, בgזngגyשיד און קלייחנר ז yoypgj ngo 
 םים גאד oyn לKנgשyנnyאינט yלבyיזn ,yoynnga און

otgn? nyo את oyoo’g הyלפyז lynao’ ig רי nmanin, 
 אײך ןyלyװ yלכyװ ן׳ynלyה ngo nyאלoנקyn שנהגל^

n זיין  ngo lywiggnn׳ ogn וױלyז lyoogno ו וױחגר* 
ngoשnBײםyן ogn שנאה, און ngDשoתיםyמלחמה ן rrn 

o״n i i ny״nynjy^ iy און yDלק.ny
n קא^נשאז no אינטnyנyשgנg,ל ynלכoyn y 

oyn Ty'nyorm חשבון no איר o” pa’ oyo, מyמיט ג 
 ngo הילף n’g nחשב oyn אין אוײינשמ^ן שםאלז

oyo'ogo nyoyang ]ywnnc oyn• קאנ• זײ וחנן און 
’yn זyײבnש oyn וחננשאן g פלyגnyn ngo ny ,צוקונפט 

pgn• ײד ײ« ngײנשטyלyאויף ז Tiaaa g׳ong Tyv 
no n£» oyn וױחגדאויפבױ no nyn no״nyoynng ny־ 

מגוני ד אײדאיע איז מװ ’no y ײי xgnyogg? nyn 
קאמינמים. nyoyang אחײשצן

 iyo ז,ynשטונ 35 און האלב g n* 37 כיז 40 םון צייט
ng ognויפגtyנויגyז n ,ז. א. םינימום nyag .n זא־ צו 

̂ואחגז םטgשy■גg איז לyנשyרyיפn nyn tg געז  ג
lyny ניט ײאלט i .אמת

owngo״ny«w no njr תשאיגט tyj’n nngga 
 jnnotyog אן tyoyanyoitg no tyo tg tyagorga אײד

 nנgנגלyנױ־ ,n אין oyon’o ניט־ױניאן ,n זyגyג
’tyo’nt n סטייטס. o סון yטלyכy:yo’ ingo y חשא־ 

onya װyלכy הgלטyן tg סײל גמיסעo־nבא־ מיט ומס 
oyo’ og yosic גױ־ אין’png און y n r’t tyn'stngno 

oyoynn אין gלnyלײ tyooyraypo אין n’ סטײטם 
’yB ,otp םון opytgpנסילוױיניn: y־’png, ,נױ־תשױתי 
’gt oy tg onyngoya nya’nyn tyagn n א. o •n .tל 

 װירק־ g tynyn tyottynyong זynנyגyג yty’ אין
nyogt מצד קאמםיץ nyn אינטnyנyשg,נאל

־nyn’o די nyo:ig rg ,1941 ױני, מאנאט אין
’tgonyo סאשא nyn’na ,n סון שאסט tמ ׳yנyתשny פון 

 ny^שyנy,ילשס־מnyג ג,nyלבgסם לואיס איז 22 לאקאל
 אלגצמײ־ tg tyngnya tyoitynyottK ,10 לאקאל םון
nyj מיט חײױו, אועאניױישאן oyn פ גאנצצןynסטיזש 
nyn no yפולע און a w  n מיט אעט^צשאנאל yn’ g 

yoa’nntngo אפטיילונגצן tyaag: t'nya’g םון שטח n’ 
yo:gonyn tya’ tg .צום סטייםס tyorny עפיל ױים מאל 

ogn ,tyng’ ױך y’ ygt’ Jgang nyt:tg מיט באנוצט ’n 
yogo לyצyo ^גתיסצ מיט — מיםל oo:yor’onynng 

’nntn g םיט ,yoyno nyכyגלyט nyn אין ngn nyn 
’^yDO tyngnyi on’oyלכyײ tg tyrn  oy yציעלngo y־ 
 און nyצyלD םאתױילונגס yלyציyסם nnn ן,yלונגyoש

nnn ,tyigngooyn פytnyנלyכyז opgoigp א מיט 
’n .t .g ,onyr. גרויסזמ igang nyoo

ogn t’yoogp nyn אויך on’ny;ag פון עטלצכצ 
yooignga a’ ny’ tno ’ n נאן־ױניאן tnשאצnyױ אין ס  ני
y oyn pign g ,png’נnyגישyאון ן -ogp ty i’ocyn 

nyo און o nynסyציyלg nyנשטynמצז■ נגונג oyn 
 nyonn oiyoongoyn א^אניױישאן nngga חשאינם

nyn רשאסט  opgo nynina אייגצנצם nytrm סון ס̂י
 oynn no nyשםײnאD yrnya’K ’n און בלושםײן
^ ng ,nnga תשאינם ^נג  ־”nga g ארגאנתיחנן צו ג

yntyo חשאצ צאלnyם ongopgnotgp ng נױ־ אין 
’jw u  png

’t סאל oyn אין אייד g גצלונגצן גאנצען אין ניט 
 ogn t’yoogp nyn nyag ציל• nytng tya«nanyn צו
 -gngo nנyלyoגשynיnDצו ooayn g ognya poo לא3

’onyoaya yon אויף סיי װיר?ונג, yליש t’ :gang ’n און 
 אמאל נאך האם t’yoogp> nyn .ynynig n אויף סײ

 tytn ניט ײצלצן ױניאנם ynytng tg ס^»נ^מנלט
r הי קייז שפארעז ניט זyוחנל און ’p ng גyלט t’ a 

no oym nyn״D oyn Tולשםyנnיג on’ t’ igang און 
gnoigp^ ױניאן nyoiw tynyn לטyשםyג

O װזןמעד ן9#פל אי^דדססדיזןד?" וומזער fn 
ל«גד! ogn אויסגןןסמורןןממ

jg m״g סריער, tyogsgo סים o  ynytng nyn•
jy m  ootyon 1941* אױסגצגאנגצז — n g u r r _ 

o n  rgיnynשDgט nytng no חשאמם rm ga געקד 
o שלוס צוס מעז jrn  g tynoya no tyo tg צוגאנג 
 ילא־ װעלכצ זyoyל3gn• ynyiw די tyjyay;ga צו אוס

nyn .m ײניאז nyuig זyג o o rtrg  oynn n  ng 
ng rn 3מצ צפאנאמיש^ o o rtt’g oynn nyn no גץ־ 
r?g tyngn שווgכn jyngnya ng oyang ,ny״n yn r, 

tno  ynytng no tyoornngo n  ng ,nyantp tyigtyo 
tyagn nyn^a גyחgלטעt זדין איז •typ rt

ny nyutgשסtynnyong tynya ng yagaong y 
ng פyסטשטyלyז jy r t  pyr« oyn •ngo •tyopgo n 
gנגyשטyלtyonyoopy yotna g tyngrtya o, אונםזגח 

’oo אויסדכט og:gpy tyootgnga oyn no אמ •ynyi 
oytyt ■אומngםײאישty 1טש^מא n ypn r'i’ J nyn t’ g 
nn y» קלאוק n o o n i’ g oynn n. די סטאוץ. נײטהזמ 

y ontga tyagn tyonyoopyטלyכoynn ynoa’ n  y 
tnya’ g onyotya לgנn ג אוםyצו נױ n’ t tVJypga סיס 

’nyottg ttngoyo rut tyoyoo לי o ,ty in :t’ nga װצל־ 
ynjm  tg tyn’ c y:y’  yo גyשyפטtym  n’ o .ty אויד 

 Vgo yלg ngo איז מאל איץ גזדחמ אױסעז pngשט
yDסטצושטעלעt אסת פיל וױ אױף gn ng תו■ 1אי 

 r«nT7Jgp ’n tg טיםgפyלg3 ynyt:tg no באהויסםונג
’t מצד tyנyגyגgפ די yלכyװ g nyn’ gtngno n רי

m T.-IL: -;■י™״ - ׳*, ynyntg
tyo oyang tyongn ogn פחינם t’g מים פאמלײד n 

.nyoyang yant
n ng ttnnnyorig ,nוnכגyפיnט tyngnyi סים 

 tyotpga לgמ tyשטny צום tyagn n’o לג,gDnyn גתיס
g רgיy3ל tyילn װyגoy ogn ty זיד טוט nyo’ ig ניױ 

ynytttg .png’ ^ ^ ש מ  אין tysgo צו tyלונגyג ng אי
yטלyכtyp’ nago y װיסyגשDgםלyכngD yשונגyז nyng 

tyo ,n תסט oy אויסן oytgpnyog לשn ״םײם־סםא־ 
b’ nדי ./׳ tyagn ג אױךgn3yכט yםלyכ*ynn tyyto y 

yty’ no oyo גyגyנtyn װyלכty^gnya tng tyagn y 
”nyn yny^ ״סול״ oyn rnnyn צו nyo וואס t no 
tya•

oanga no װyלכng ny צוג איםyשטyגזױוא״ לט 
tyn דורך yj.Mtsitnyong nyonyirotingnnongo nyn״ 

 nytng דייד לטyמgtyג ןyלgיnyטgמ וײי g פון שטיצט
 ־ya צו ty»tpyi tgoagn nynina ng סט־לף, אייג־לנילם

yont חעלכצ שלוסמ tyrn מיס nyn צייט range־ 
 ynytng צו ty^tnyngc הויפט ’n אלס tyngnya םnלי
 סון סונקנהנז ”nn yoonoa’n yogo ’n טים.gבyלgב

tyvtya tyn’t ogn:gno oyty’, סgognשg,ז Ojyr*oy’ 
ye ngי־nאל .onngpyn
g3 f טיםg3yלg3 די t  tyagnצויגoypo njrn ty־

fty צום םיש  tyatga, פשוט ogn ogn ogn ngonyn 
’nypng צונישט -na nyn tg mayo yny’n oagoya 

on^ngo oypngo oynn צו nyn ״noagp’״ ngonyn 
tyongn ogn מאכם ynytng ngo .nya^’a oy tyo 

tytyao’ ig ogn ogn nyn’n nyn^aora אלם t g״Ty 
ng nyoagnya איפ גלייפצייםיגgnnyשyנnyn .די שסים 

tyagn גים אים ngD tyaaga t’gשטgנy.צום ז tyoony 
־ nyn t’g סאל ^’nytng no rayoo’tpy nynng 

nra tym  tg’an ניט tyotpya סיט ngo annyngo g 
ynyayn שכיתת ynyantp ng שטונnra nga ,tyn דײ 

tyoipya tya סיט g ווי פלאן g3 ’n ntgלgayםים gt־
’ynjnל t tyn’ oag ty גyשDyטy.ן nyag ogn ngonyn ױ 

oyat’a װyלט g n  ngלגoyײנyoyno y גתיס סיט T i 
ya^p און oyn tyouyaong aatnyoo’nga אזוי־גד 

oyaycn פלאה ״האכסאן״ y ngaטלyכtyagn y שװי־ 
tya פיים oya’na טיש ga ’n ty r’tלyפgטים tyoipya 
 oayo’nag tg tya^yanyong tyogn n» שכל צום
’ tyapno 3 yoagonyn סים n.

 עםישענםי סראמאשאן, סון כאדײטונג ױיכטיגע די
I רעקארדם לאל פעי אץ

’ynoםgש צו אום _ 1^אסאשא ia ’ n ty גyלס 
’gno ’n tynלכyװ סיט tyםיטל ontag yמgשoyang tg׳ 

ga n  tyagnלgayצוג טיםyצ צו שטיםטg1ל ty ײ׳יםל 
ynjnn no aayagno 1 no ״oy iצו סיילס ״ °ynn g 

lyoga t’g ogn nponann oayn’ tyno .nago tgwgogno 
nyn no איaטyanyשagאל oagtyna 100 צו tyayi םויי

44*1 «-------------------------
 מ׳ •דױסממממ rg צײס nyn «יט .ngngn תנס

,nynjntyec g tyngr דײכצל סדײד m  rg  nysTyn 
rg גצדיט  ogn o yn  nyntr no tyngnya אײסגזר 

oypngo tyara rg  tyngnya oate׳ »tyoiaya ogn t 
oyn ty r’onymg לײמל n y rg r ra  oyn ng 

®ogn *mo oynn no yagn yttrogagpy n  .oypng 
nymr rg לאפװאח onyoyango naytmga ױך  oy צו 

 אץ ogn. fyoogp tgogogn# nyn וױפיל אייף ^•ןן
.tyeלgחya תס

. ̂̂ ̂ AAAAAAAAAAAAMA AAAAAA AAA* AAA M M  תר /CrDf3y?f3 אונזעדע פיץ קודזנזיכגדגוךמז ךי
2>nyt װזגלם־קריג y a ^ y  *tga ng סיבות tyagn 

tgogagno nyn no aaf^rroag n  onyorya pngor 
g tyn’craag tyrtya tyaanmaya rg  t ra r  n  .ymg 

togp tyanayor.׳ no yaago די tyag.a ניט אפילו זיד 
tnt oyggno g oyn tyajm tmonge no o^yoryatg 

 nm .ty*רgלngo ongn tyagn די .ongp םוסריס
ט יטnyag 3 די ogn מלם־דיצימייס ל מ ^ ^ no 

nogp njrn tyayngc• אלס tynולt ra r  n  rg  ogo 
tyaaotmtya tynya צוצושטימyצי ז aamyaĵ pngo g 

 הןקסמל ־r״g ra וית״ײיטזןל no agno״a njm אץ
oayagno׳

2 amp 300 מיס מיליאן gn oayt’ ioלrg  ny 
ng1״־ nya’g .oVya^ *m o n  no tyoipyaa מילחס 

tn g rya  tvayayaovg r*g צו אום oyn tym n yrng 
ojma’g ty m  nr^ya yanya’g n  .oypngo tyara־ 

ng tyngrya onra ײעלזמ ag n  ngo tynyr oataga־ 
typjrna yayayaya׳ o y r aynp nyn tjrn זיד ayngo־ 

gonga tynyn oyn^ צײט רי אץ דיגען
3 o rg  onnyog nage tgygogno nyt.ים

 tyagn טcgשnyaaya nya’am o’a — סיayעפיש
ga nלpgay’ם tyrryaorng צו opaao tyo’n g  pyt 

otyo’e rn ^  no, ! ניס anayptp שסױ־ די אויף 
tyagn tyaairtnyoatg ynytaig ogn tyopgc ytaya 

oagnayaonng, וyלכtg oa ray^ a  tyagn y די o n n 
igm t סץ ogn raympagp nyn די ra־*gno nypnr 

 t’g 03לי ״,noagp״ nyn םץ אויםשםימ tyro מצירער
 t’g סײ ׳tytgoyo yטayלy■גg ng yלטyרשימge די

y’gpngno איז סײ אמ gלyaמײyaר aaioVgnngt מיט 
tgn tvagn ,tyocyrya ynyn tg ty* די yלכyוו re 

ynytanc פgלg3yטים ngc tyoonara oyt oagoya o’a* 
ילן». oyn ttrt׳P’noag צו ײד

gno ,n tg oyoa’nga tyagn tyonyoopy ynytaig• 
 tynnyog nagל no tynayaya ynytag ’n אין מצירער
’naywtyn ,tya מים typ’nago גרויסע ogo yanyngo 

g3 ynytawלעפgטים ^’nyn tya הויסט oa’nya אויף 
 אץ סypoשא ya’^p די מים oyoora aa’opgnoagp דעם

tyn'nyog מיט gלטtya’ rgo y, די יהנלמן ya tyagn* 
oay'm’ סץ nyng oyogo ynyn וyלכtyagn «t y 
 gn tyonyoopy ynytaw* סיילס. ק3ײשא אין געקויפט

tyooannge onyoyang oyn tg tyrrga tya שטייגעז 
«n אס׳ס3אלע3 דעם tynyayn tyo’ egno זיד nyt tyn 

tyoynpga g ogn nyoyang- ען3ליכסי tig לוםטיגזױ 
’tyn oo ׳tyoyang ia פלאץ innya’g tig די oyang 

 א־3אלעynytaig nyag 3 ״,oagn oia tyגעגעב onyn״
 tyonyoopy ynytaw •tyo’n o’a דעם סץ יײלן םים

g3 tg tyrnga tyagnלyפgטים tyro די־ סלאמיחמ 
tyagtyo yny אן לױט tyagtooyang :מעטאד tyra 

mmno ynyn tys’ip ציים׳ 1אי ,n tyayaynaga tyra 
oan’ioyn,.״ ga tva’n n’ aשטagעt אױף tyopaio ,n 

 yלg די no nyoyang nyn לײדעט סוף כל ף1ס מחמת
o’a nyag ogn oy .mao גyהgלag t’g ianyn .tyc־ 

 סיayישDy no opaio nyt שטײט .a’np nyn tyמ1קyג
 tya ogn oyn tyayn געטאן nyag .oayanag זדיפן
nyn .למ ודעיגtg tynyi oagtya gn nngn nogn ly 

’yagne nyn w aaw 8 די agaצד yaya’w ynytaw 
t’g nyn^aora ניט יך1א w t” P tyrya .סוײינדלעכע 

«ogn n איז,nyny O’a 1צ tw tyn — nnarngc שאפ 
’tya onya ביזי איז p זיד tyayi a’ rn i nyn ,ליכט 

”gn tw np’y nyn .o לוסט pagnya tigד gaנnעלס 
c tw oy tyn ^ynaga nyo twלyק — yn o r iלcם 

*סישענםי? tgד
n tic tyoot’nngc ’n tyrn _ םעי־ראלס  ogn,

1 ?nyagaoyrtױסיל tyagn אין ’aw tyoyang ng* 
ynyt מayשעtw tyooa’nngs ynyn tyrn  ogn ?t 

’tyooa סיט סארגלייד nngo ’ n אין ngo ng oig ’n 
1 naya ? nyeyrױסיל aya3שע tya” t tאשעפטיגם tw 

ynytaw שעפg n  ?nyלoayngo tynyn tyagno y־ 
in n  onyo די y11כעaפעי־ טלעכעnאלס ga n’ a ogn־ 

n*tra tyaip’ .3 זאך די פאלעסאטים t’gװײט אד no 
oy o סחמת ,opyonyo זיץ צי r i ’ iaya tyoni ia ow

tym די tyoornngo י סיז r י w ד מ מ n אי j rg׳
ana י* tym שגמחמ יײ^ל tw ;if oyrtg *n די 

ttnror גימt די ^M$n ngmjn tg o’a cugai 
iayo ntg׳׳ty די זיי׳ tw a ng r w ג*ס ייד ײילין. 

npyronog. trogsצײט די ״ ogn זײ tw tyoyang 
לײד̂י tyyn די ogn try די

 nn> ogn סצל tyomy צים oy tw ̂תגססלס,
g tyanpפrדyלtw lyuoj’ngo tyayn jntgangeaw y 

nyn âora yny aw. איצס tyn סיי *ng• g w tmP 
yu»yagtyaag *ro tyagn ,aramyoaw nyng nyn 

trtyry yyoo’ogoo ימלמו צי o’oga^ P n  *ra 
 ona tywga r« ®ײ סיבלײ} nyaײoyaלg nyn סײ און

opytoyn.
A AM mAAMM̂ AM aAA AAAAMAMS aAAAשזןז חעפעײגגזןן רין י n : צייי iy t r ia g

tyanryanyoaw tw oayanag 11*41 nyn nya 
tyagn *ynrwa סיר oy tg onyngeya מל *n g  ongn 

 gn* מל<מ סיד יחנלכעז לריס opaio g tynyn געשטעלט
tw  ncoin g jynyngr iy  oajn g tya סאל •ty m 

 ׳gn ססיא3;אבא די שסײ^ oyn סיםל oנyכyל אײף
tya זיד opr# oyn tyaipwaga oagtoag tynnroay 
tw מיד •tyayarw  onoya oy tysgn

’n מיס o tyagn nyoyoo tyo gaga nyoyaaw
 'Ogp tw amyay.t nyawayoo nyn no prvt אדנטזןוץ
no tyo ,וסןלס לזןמןנס״סיסל^} ngo aamynge g 

tye21 oyn .tyooa’nngo ynytaw tw aamyoyao’w tg 
tgonyoo nypw” tngoow nyn ogn ,1941 ,ociarg 

oayygn# 10 no nooin g oa^nga שסיק צו *yang 
gn 4 ra  2 no no nyoלא,oayn tyagn ia ngn g n

n ריט r  tyangp g שyoסy10 — ר tga tyogaga״ 
nytrg m oyn לאגד n rm  — anp rg  m i  tw 

gag nga tyaawnyya tynya n’ aצו ל 'jn  g tynynge 
ynytaw no ynm ,נ סקײלסogיnלyד oy T a  tyagn 

1r 1 ngo tgoya o’ aילסgג nyng קױג׳0ל1ז3 צוליפ ײ ' 
tym קייט, # »n ל אויףayayס'סיoל ntg tyaw פיל 

tw oy tg ty ro rya ס#1ש aga tyngnya *^ayaaw־ 
yooara’ ia yogo n  tyaipw ׳ga oayajrtדnyפyניש.ty 

tyagn O’ogay^ga ’ n זיד aw tyayaiyo’W oagtoag־ 
tg m o n g  oyn nyoaw aamynge nyt די oy tyayp 

tgo O’a ליפ1צ g nyn. סי tw ogn oyn part g ,’w 
nya tw  m o מyשo’a tynya n ?שטאר tyagn ,’ ra 

y ngo r מיר a  on^ya ognםלyפtvogaga y• אין ayo־ 
aamynge m tw 1943 n rn יף1א ogn נײ ya oagoya* 

 tyayaya nyomi tyagn באטיםyלg3 ynytaw ־וארען.
 סיטגלײשר די שיק tyagn סאל ogn nyag תירוציס

gDרלgרn jr t ty גyזTלrg  oy tyn tw n סיט ya’ amt 
tg n r iy a  oagpga nyoyoo ayo די tyiaynyoagp ־ י  י

tynriya tvagnayaog tya׳ oayt’ io 20 amp tvogn 
tyanga n’w לטyשטyגog מלאפז.׳ס כעל  .oyang ’n 

g tyaipyaag tw טyלyגרtw  tgoaanrgn no y8g ל־^ 
ya מיר m typ’o  w ttngnya onyngeyae’w  tyarn 

oyang nyn ia  pmia nyigaoynn, גלייכצײסיג tw 
gcרשפרgכyז nytng tg tynriya קייס g3 oynל-c’ w  n 

n״ oyn no tynyn געטמען r i אר3ליי nnga.אלס ״ 
 oyn סיר tyagn tyaa^nagnngc yay’ tie רעװלטאט

tyo26 .1943 אסריל, opyt no aamyayn g tyaipga* 
 yoany m ora tyagra .oayagno 10 3»דא־חאל
tw פראצענס  nyn^ao’ a ynytaw tyagn 20 משך tic 

g tw 16 no nooin g tyoipga tyogaga 3האל gne־ 
oaya יף1א m .שכי^ן

oopgn: אינדוסםױיע דרעס
nya מיר oayanag oyn o” aga tyagn 1941 אין, 

ogn זיך n  m־yago nw tw tyaicya ymooma’g oy 
 ng 1931 tyng’ די ױיט yagל nyמישgagpy nyכטםטyשל

 t’g ywpmgn# oynn m ogn למשל, ,1940 אין .1932
om שעםער אלע anyn y’ apmo’n r nytaw nyoaig 
oyn 344 ציפער no 504 1סיליא gn oaynoלK.ר ogn 
77 amp tg o r ’a 300 סים 1מיליא oyoynn oayrio 
”nyagooynn •tynriya oagaya *up oyay’  tyam 

n’ P O’a ypgo tw מלחמה part g nyag ,ymoonaw 
tyagn ^ a y o  tyag^’ a ogn oyn 3לי1צ nyn מלחn8 

n פראגראם  t’ g ,tya’ T igc tw tyoyang tyaagoyaag 
yagneaga יף1א myn .tyopriya nayo’mga oyoynn* 

ywpmgnc oynn m t’ g nya 1941 אין w tya’ooya 
386 yangp ד מיליאןgלny׳ «a 413 w 1942 tw n’־ 
’oayt, 676 372 ליאן׳ io דgלעnyn tw n צאל ^yaa’w 

8 85 nny tg w o” nanyn r w  ogn oyoynn ya1יליא 
’taw .oayt 600 סיט io פyלty אםיציעלע די tynyow 

tyonyoopy ynytaw nyag ,1943 ng’  ngc שgצtg ty

-----------------------------------------n  o #m►

V דןרגייינס ogn ywpmgn# ןדגןר״גן די  W smp 
דאלסד׳ סיליאו tw yow 525 ?אלאססלזןד

ז **•זןיעז עסלזןגע ז י ז י מי י חןי י ל מ ײ  tw ל9< נ
iw דדןן• g i  w ’ t y r( 9 אין^njt tutu 9jf9 

״אגשדאדידס
tw sn o g ומפיקס *nytaw ogn ng חשןמט 

rw ga 2.108 סיסל»יס̂«ק B*mpy»»a o w n  ny#yr 
w  tyan ga  oy פסלמגחן njm w  ;oagvmrogog 

mrogog ,m זװסיליא״אס a fn i ;oytnw  ,m  ,foog־ 
ny m r  ; oytnw 235 ,ng»iwg» ; oyonw 299 ,p p 

*r  nyn ig  tw  oyonw 681 , (ongopgnoagp) nyoya
AAAAM■ jaAAAV MAA AA m aaaAA uAf̂ AAAAAA uiAMAAAגײעןד v j  / w /i’ffp* מידסןס׳ Tfmfn o y i f n  f

tw ^oayanag oaynay#ynaw 28 nw 2108 די y r־ 
u זיך געפינעז פער xn סזןגטזןד׳ גפו־מנס ודן — o tfi 

tyonrnoaygagp aay oyn tw  oars שסח yayVoy tw
■AAAA AA AAAA A/V) AAAAAA mmaaaaaaa aaAaaam — ̂ — ■mmuaץ גפשזןן ק דו Dfotr ו ןו  |ודי ד אץ — גופא י

yayomya ״aaw^oig״ tw t l ^  —  tyop’nopn 
w  frn r *ra ogor לסשל ntagna,בדזפלין, יל opagna׳ 

tw  332 tw — • »n m  m סםייסס די #*ra  ,ram froay 
חי׳ שוי tw 99 ח  oipwyagpר.19ד*ל tynyr y n y t  m

MAMA AAAAtf AAAA a AAAA AAA û MAAÂ  mja AAA AAAaLaAAIAAAM״ איז יוגיפגס לפקפלע די פדן קפגסרפלידסr״i ײ״ י
ntg , o w  yaya וד »g  ̂ r rלpgayיtw a ng p 

tyam ,onyagon  nypn r'fa  ynytaw ngo די *aw 
nytaw nyoaw tyengm yo קgל.oayamag ^̂̂ n’opy 

nyonyn ynynag tw די nyn’Vaow *למ1װ TP tym 
 ןד ד ןו yTfw כפלפנגעז יפרק גיו אױסזןר שעשסיגט

yaw לסקסל oag*ar צו tyayn צאלען זײ ynym דיוס׳ 
aaraag tya»a nyag nw די אױף tyaaiaamga'ooyang 

o’a Ding ntg tw tyooanngo tw לאוו(! ^ ו צו tg * * 3 * * * * * * 10
nyoyang nypnr•־i״a י' ow lynmipagp למv י'

ogn די סנבסלסנגם nyn^ao’o צgםון ל oynn oyn 
 ofn ירניפגס לפקפל מיד “ jysfn כפארי׳ דזשפינס

yaag tymשלgס̂ע oawon tg 61,550 באײ w w 
t די לידעי־.3 r r ’  onyogp לgקg10 ל 'gWaag tw 

nyn^aow 3,272 tw oogonyr^aow g ow tyo; לןו־ 
* 4t — ׳ongomyog 22 ?אל  onyo»ynn ,onjorro 

25,621 aowלnyT; לgpg8^ ל ro  trwoga ogn 
wסgליyנישע ro  nyagaoym אלןן tyago קא׳ אויסעד ' 

nyoyn# nyn rg  nyn^aow 29,809 ogn onyo לא־ 
 nga tg צטgש tyo .nyn^aow 2.848 ogn 60 קאל

m tw oawo^ga tym  nyoyang oaytno 20 amp 
’i’a nyo דyByש ig־’yn pngלפynynag nt tyaathta y 
n די onyn Ding tw omg .tyלgpgל ypn r'i’ a חשאינם 

oaytno 85 *py tg ro tyoga tw tngga בgלy8לyag.ס
y owםלyפ*n ^ a o w  nytaw rg  pmw *nr y 

 tg ogn סלחמח די .nyoyna nayo’nga tynya שאסט
 סד g .oyn אױף aaipnm yonna g ognya לyײפnצ

tym  nyn^aow ynytaw tie איצם tw סיליםזנר ooam 
g tw סך nni tw  tyoyang* ל»ay.טס״ n jrw  rg  oy 

tyagrao’wngc װיפיל ro ל דיyצםty^yr y זיד ow־ 
oyn .m o  oynn ow tn yp אסח aigga amayar־ 

o’ a trg  oawm די eאpnלyגmyנow  nytaw tie a־ 
nw tymמyאל נאד .ngn g אײף םcgשnyגליד  ty 

ĝ 1י1בל  w tyongלטty די agang ooyo ymoonaw’־ 
tynyanngc tw on’ t װזןלמנ די ga nw tw  tyam* 

g tyaga w 0” paj^ayo g ora oa’ocyr ל.tyay

!ארכעט דער פײ ײנייידאסאדאט דעי
tyn’ twag די gragang yonna gtg tie oyang• 

onyngo y’ a ניט ייך nyoayoyeagp g nga יס■3אדמי 
nga ogngog nynwgno אױך g צימלyד •g#g nyonna 

ogn צאל אין ayaש.ty
y11 tongכayטלyכty פyיgnל tic ם3שאי1ד nngga 

tyaraya 86 ױך *aia 6 ,ooayoaigpg 19 :tgtnyB 
gnלטny,13 12 ס ,onyognagaoo ,17 טייפיסטס •opn’^p
”n .t .k ,ongo.טעל 3 nycg tgcy

nyo’w די ty®aya 86 yoagonyn׳ tnge tyoyang
אסשאס־ rm» ,tyoayag oyara 90 באארד 03דזשאי

yay8 oayaongoyn tw onyoדtשny,ס y11לפtyamp y
gnya nsmלט ynynaitga n  tie לgpgלyז .opynm 

tw  tym  omg tw omg ט3דזשאי ga nnggaשy*פ
tgny•# 176 טיגס

ngD tw oyang nטײלס tw די goלגay10ד y 
y» ,a’ oawpg ,nwipytpy :tyaa^’raogי־gnל *goo rg 

 tg,ײשtיagang ט,3יyםלagp ט,ay8לyטyם m# טיסטי?,
oaw) onynwoaywaga״r* שyפny,( ,חשאבימ agp* 

ow rg  aa’opgno־ng־nyo’w  •two די *nsnayang
10 yoaga ^5 אפטייאמ nw tyagn םש3בחג oyo’og 

יל1ײ3ברא ס־יסלק, ם,yלngn ,opagna — שטאט: אין
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nx • w מי  #ym ײ mm• איינ  w r m  5 n  r 
o m ט*ס a  im  tyo iy iy  oysro *ore® y®*® ד «  ו

עמןלוון׳
cn ftsog? ועמוםמטנס,׳
ן די אין פ ז n® ty ןו n r ןו תז r ו x  fiy D O 'v i 

nyn ט קןסטלןעט נ מ ןווו ןו ןן ו חו תו מיו *ינן מ  ו
ny® פין nyn זי נו ן Iזײג ®yn .y*xr'Opny ג f ײוז  מ
טןו out יןחמ ד ן נ תןן ןו o ז r r o ’ npo’ n ״און*y i 

ז גזיתא״ימ׳ פלזמליפס״ j מלןמןןסיס ײי w p iדי סיי 
ע y אלס ײגיזז  סים״ איגדיײידוןלען tyny’ סיי און גןגו
סןו בןךמדזןר גליד ytt |y באקערשט. ני n r| ניםעד• די 
x ty אפילו oyn קײם iynoyi עדזענלעגעז• ®nyopyny 

נדיים פײדא פון זדז טעאריע קלפסעדמסף די —
*oiypny 1® איז DT r o pyn100 אזאײאי *o iy f r.

nyn ון סייל גרעםטןר® nyn ימדשאסס® m אתיס־
AAA ANUAAA ÂAAAA AAA AAMAAAAAAAAAיעדער סעסלען• •ר*ת טן סיססעס דעס שוץ *זךושקסעז 

 די זיד• ny® ■דייזען געםפנזןלס oyn שא® אײטױגפר
ביסעדע. v געדדימ to שעמער די *דױשען קשגקדדןגץ

M|| Â Â A M■ MA BAMMAAAiMA iMAMAA AAAA AMד״ *גדעסײרע מעד ד♦ קל&סענבןךדארסטײױגע׳ מד די*
m ■■iLmiiW AAAA ANAAAAUI AAA AMAAAAA AAAMA  חע־ y ny® שםעלען1אײ נאטירלעך זיך פדעגעז מסןר

’yp®’ סח קײז •רײז. מרען i'm® ים טיינמאל חאמח: 
o in v. מז שםעגדיג לײס ײנקס ynyeyo די פלי

. . -.- aaAAA MAMA aMAMAA AAA AAAAAAAAAA AAt# Mi IaMAAMA___ *ד W סדט װ$ס וד<ר<ן״ זײסקדיסיגירס אדץ גס7$ע*דס
y מסזױ־ iy  r x ?גלייד גײס מן ®אל x׳n r jv  r אפיס 

t *ח n געחגכגדגידיס• זוכס ymyty סינים oyp 
ײ nx סד y גזדיעז זימען ילזגמסס  שענ־ ®ען פלעגם ז

 געו*נדעלם דך oyn oy אױפמעדקמסקײס. גדדס קעז
tyiytt װעגעז דזשאבס׳ ®ty i’m y אױף y שסיקעל 
 yony iy- _ *לײן חשזוב װעגען :$ר ניט און בדױש

o איז עדכװעל טעד rn w o x m געײירעז m איז 
n ד»ט.א דער n געמארמ *ודייאעזמט גיט r  oyn

 מלע־ די *וױשען גאמען מיאוס׳ען y מקומען כמילא
זײן. *ו סקנא ofrt מװען גיס שײז איז אים מםינ^

n *ייטען  ifaynגןו ־ מלעמ־ די געביםעז• ן
 %ר■ מעכםיגע y םיט מו «ו האמן די iy וױיסעז םים

 סײ־ םאקע חערשען זס און ימרשען מעג עם מניתטדע.
 מלי־ זדכער םעדfרכy די *וױשען נוגג־מרשידענחימזעז

jn און טישע n s y ^מיניג nnyו קומט עס װעז ־* y 
 סמ ¥ימטער די שטײען מלעמס V מיט קאנפליקס

 עס װײסם מלעמס דעד מדאײניגט. און ס*ליד שא»
o זדז זוײ און f« r גיס. עס וױיסט װעלכער מלעמס

n שון קלןןגעז סד y װערעז 3« m riy געגעז 
 שא■ די דודד דירעקם געשליכטעט שירמעס זײערע

ע אין .ifyjfsy בימעס די אױך און טשערלײםע  ^לכ
ק#»לײנם. שון ניט o»®y דער אשילו ודיםט שאלעז

 שארגאנגענע די איז םיר חאבען שונדעסטװעגעז
 שוז װימיגער גיט געשליכטעט »ח אױשגענומעז שיר

ע 40,090 ר ע ד ר מפשלײנםס. ^ י r י t f דערלױבם 
ר גיט ליידער » y קאמ־ די פון אנאליז געחעריגען 

w אױף אנוױיזדנג, iy אשילו אדער שלימטם n ד  iy מ
ײ זטטן  ¥כעד ײעט עס געײארעז. געשליכםעם זײנעז ז
ר y זײן נים  ty זאגען וועל איד וחת זױבעדםריבען מ
מ^ז די מאו «לעז יענע שמ אױסנןןמע דעד מיט  י

 ב*זיס דעם אױף און לכתחילח oyn שארטרעטערשאסם
 שלוס *ום געקומעז אונםעחוכונג אײגענער אונזער שץ
ty םיר האבען אוםמגריגדעם, זײגעז קלןןגעז די ya* 

if גײסםיגע קוסען jm rw a y מלען. ^ כמעט איז
אויפמאנונגען גטלם

מו שילע געווען זײנעז קאםשאעםס די *וױשעז  ו
 מלעקןםים די ty מקלאגם זיד האבעז nyoyiny די

r ןןשגענארם ױי האבעז x .םען למשל׳ געלם oyn ניט 
r םען װעלמ אױף מקחים ריכםמע די גמאלט x סריעד 

^ ג ע ג  בײם תאבען מלעמםים די ױאו דערא ;ען^
 זײערע שאדקײשעז די ty אנגעגעבען שרײזעז סעםלעז
 און סענם 75 אוז דאלער nyo 6 ̂וגען לאמיר דרעםעס
 האבעז שןזרקײםם ty אױסגעשמען מיר האבען ששעםער

 דאלער 10 אדער סענם 75 און דאלער nyo 8 עס .די
 אים «יר האבען שןזלען ^ןלכע איז סענם• 75 אמ

ד מלעקטיײעז אמזער מ *  y מדערען «ו רעכם y י
 מערסםע איז ײערעז יר״זען װאס דערמר שארגיםיגונג׳

 בגד. םח שרײז מרקויף דעם לױם באשםימם שןזלען
 די שון אױפגעמאנם םיר האבעז יאר 4 שארעע די את

 וױמיגער ױם ארבעםער די גונםםען צום באלעמםים
y r דאם דאלער. 814,578.00 פון x םופע. קאלאסאלע 
oy באארד סשאינם אונמר אויף הןזלם דװעק דעם שאר 

y װעלכע מונםענםם8 שיז םםעף קאמשעםענםעז -rat 
 האלםען אח ב¥לעב¥סים די שח גיבער די םעתוכעז

אויג. שארשע y תטיד די אויף

סעסלמענטס »ױת
 ירײמז {טסעטעלס tjiy גיי װןוןן 1936 זיגס

tyo שטיק oysny מגושעקטשױ און דזשןןבץדס טיט
ty® ,onjtnלול8 ״ ijn thm *tfoyr סט^ל D iiityi

 y שיז געסעטעלט װסרןן •דיחסן די •osyoyt װןווו
»oryrn סרייז fo*oyo* םיט y ריח•# ifooym y,״ 
*r סלןץ *יין nye ײעלפע שעסעי ifpyaty חשי 

 זתשסינט די מולט אװעט דעם nyo דזשאבעד, זעלכען
nyjpסעטעלמענט סדיט 2 אױף ״ oosysonyvyn װעלכע 

26 ifoynx iffN fU S ■דזשאבער דער װען מעגסשען
AAAAAAAA A AA MAAMA AAAA MM AAA AAAAA AMAAAAA AAAAAAAA MAMAוױסען ט1לא ty o*oy nytrx עד r x סעטלעז *ו גרײס
AAAA A AAA A AM AAA AAAA maaUi AAA AAA Aa WaAAAMA AAAAAAAÂד «יי שסעלעז •דיחימ׳  מיט מרבינדדנג אין גדײד י

py® ifo ¥3 שעסער טלע fs ty  oynמסען,שט n w y rn, 
 רשטײערy® nytjw טרעפעז *ו וײסזה די tft^ אח
 אק ®דער טשערמפן ®וםשארטײפישעז ®ון D'cy אין

 שטונדע. אץ טאג מןשטימטען y אין ®לןךן חשאמרס
no ijr® דעד o r n y די אז ®ירט ױניאז דער ®niynny* 

 געגעגווזזרט אין בפלעבאס שון שארשםײער סיסן לונגעז
 ®ץ שעוער ®לע n® njrnjony® ®רכעםןר די ®ח

ו קעז מעז לyB אין תשןןבער. בפסרעפעגחגז י  ױט ז
o װערט ®רײז, y אויף אימיגען ip ום איבערגעגעבעז® 

טשעוסאן, אוספ¥רסייאישען
p 4 למםע די ®מ ®*־לײף איז r געסע־ דינעז

 ינדערע1בא 370,633 סמ וױמיגער ױט געװארעז םעלט
 גע• ¥ליץ ivsyn װעלכע סיטגלידער די כלוח םטאילס.
 טויזענםר צענדליגע וױפיל וױיסען ®רימען סעסעלם
ir אח תןןרץ־װײסאג וױמיל און שסתדעז iy p״ayo דאס 
 oyn םטאילס טױ^נט ײנדערט yvtyp 4 ®ון סעטלעז

onyooipm® די ®®געקאסם y m קאמיטעס. ®רייז אח
!גודזשוןןט אונזער

tehM O  MMMMAAA MkM kMMAAAAAMAkfeM AAAAA AAAAAi ’B 1  gr a m . oti ifP7BniB?ti קאסט cyr
ר בין מ jjn® געוחגז :יט װאלם מריכט דער ty זי y 

 ®ראגע. די שארענטשערס גים װאלם איך װען דיגט
 נאב־ נױטיג אױ סומע, די iy גיב איד אײחגי אמד
 באפײ דזשאיגם די װערענד ty דערמןעעז *ו ¥«אל
 אגגע־ און גאאמםע אירע אלע שץ געחאלט די אאלם

 ביױ 90 ערד די ®ח געתןזלם די nysy ײערם שםזנלםע,
o® און אגעגסעז נעס t fo o y r r ty m דירעקם געמלט 

לאקאלעז• 4 באזונדערע די דזרך
ע די תי טרן ס  איין שליםעז װאס קאםםען, ^ני

 אגגעשטעלםע, אח בעאמםע די סיז געזטזלם װעכענםלעכע
 סאסםעחש, ®רינטינג, באלױכםוגג, םעלעשאז׳ רעגםס,
 האבען װ״ .ty * אינשורעגם, שעדעראלע איז שםאט

 ארגאנימ*יאנעלע 4227,314.18 באטראשעז 1943 אין
 שמ העאות דירעקםע די איץ שליסעז װאם אויסמבען

 אוגיארםייאישע גאנגע די דע*ארםםענם, ¥רמנידישאן
ry־tty־oty ^יערס, משינערי, o ,״ױניאן קאנםראל 

 תאבעז אויסגאבען ענלעכע און ממיטע״ דעפענדערס
 ynynrtys 5 די אויםהאלםען 471,43545 באטראשעז
 ®ריעד־ או שםימ שארלוםם, *ײם אשיסעס, דיסטריקם

 אוגאגי^וויעס, פילאנטראוישע אמ װאוילטעםיגע לעכע׳
t m. .װ oyn הכל סד א אדער 445,93643 באסראשעז 

®nyo $344,68746 n 1943 דעם n r. די tV3y>o’ tx 
i 1940, 41 די ®ח n r עםװאס געװעז דיגעז 42 און 

מנכער.
 קאסם ציםערען אנגעגעבענע די ®ח םםד אױשן

 וואך y סענס 11 שה עםװאםוױיניגער גלידמיס דעזיע
rty חשאינם דעם אױמװזמלסען ya.

גע־ װערעז nnyyi זששאינם שרץ אויסגאבען די
 דער לוים ^ק¥לעז 4 אגגעשלאםעגע די ®ת דעקם

 חשאינם די םיטגלידער. דיערע שון יע1®רא»אר
 סוע־ y אויסער הכנסח׳ אנדער קײן נים oyn באאײ

 גע־ געשאשען v* װאס שאגד !יעלעז־סםרײק״דעשעגס
 צאלט םיםגליד יעדער װעלכען או און 1928 איז װארעז

 איגט שארמעגט שאגד דער יערלעז־. חזלאר 3
41,487490.02

 באארד, חשאינם ®ח שארםעגעז שולער דער
 םיםגלידער שאר ישכירות אױשגעמאנםע ארײנרעכענענדיג

 *ליקװי* געװארען, אויסגעאאלם נים נאד דיגעז װעלכע
 פאר באלעבאטים ®ץ (שארגיםיגונג דעםעדזשעס״ דײםעד

 אגריםענס) קאלעקסױוען ®מ שארלמװמעז שארשידענע
* t. .דאלער 522 םותענם, 676 םילקה׳ 1 באםרעשם װ 

r פארםעגען דער סענם• 99 םים x װי איגװעסםירם 
שאלגס:
באנדס; רעגירונגס שעדעראלע אין ®ראצעגס 68
n נײ איז ®ראזענם 13 r באגדם; שםאם
 ווערם־יא־ שםאםישע אנדערע אין ®ר$מנם 5

אמ ®יחגז,
באנדס. איגדוססריעלע אין שראגענם 14

נערעכפדנקײמ <(--------------------------
y® סלחסח דער «ו «ײטר$ג m n■!

 אץ סיס שםאלץ איז באארד וושאינס דרעס דער
4® מלחמח לאנד׳ס אונחװ״ *ו בײטראג ru y n יך® 

 דןד no ריף דעם ענםשערעז *ו עדשםע די געװען דיגען
 דך ״סײױלזוז ®ח געביט אױשן רעגימנג שטןזםישעד

 lisyn איבערשאל׳ ntpnyn *ײרל גאכז באלד ®ענס׳.
y if®my® t o מיםינג ססזמיעלעז no •סשןןד• שא 

 אױ®״ חאבען רעגיתנג דער no מדשםײער ײאי לײםע,
o גרויסען דעם געוױזעז f r n  oy oyn nyoya *אימ 
 אשגך דינעז ש^סלונגען גרױסע 3 לןןנד. אוגמןר

 ¥לס »ון ששעטעי׳ jyayn 2 מיט געװארען מלטען
r מיםינגען די סון ולטאט1רע x דער אױסגעותוקמז 

ooy® im ״שארמענט סומיעלער y n  nr,״ rx  oyn 
 דרעס• דעגירונג. דער no געװארעז אנערקענם אפיאיעל
 מסײ־ קריג n® «y®:y דעם דיט ױך תאבעז ראכער

oyn r יעדער איז nx קאמסעיז יעדער איז ליגט t n 
oyn חעלםען או באזנװעקט nytitx .לאנד

 *ישעד ריפסיגעז דעם דערגײז *ו שװער rx עס
o באנדס מלחמח די אויף rt זשוכען דרעסמאכער די 

 jyn ty ןנצואוױיזען גענוג דיז yn וועט עס געקויסט.
ny® ifB 4® *ו עזoyשלyב האבען סיר ’ tpny סיליןן 

 קענען *ו אום דרײזז ל¥ין tyn טן3 אין מונדס דאלער
 rntntx ®ון נעמעז די אויף שיטען ליבערטי 2 בױעז

yo שלעדנגער ®רזױידענםעז 2 פארשםארבענע rt nx,] 
rx געװען מיטגלידער די מ*ד ¥«רוף דער nty גרױס 
8 ny3fn ty דאלאר סיליאן rx געוזארען, געשאפעז 

nx שיםען 2 אגשםאט oyn ג רעגירונג דיfלtyגױען ט 
 אומערע ®ון נעמעז די אױף 2 לע*טע די שיטעז, 4

לןןבדאן. nx ד.ילקוױט לאיערס 2 סארשםארבענע
׳דערגרײגמגען לעצטע אעזערע

r װעלכער אגרימענם נייער דער x אונטערגעשריבען 
אוי־ עגסהאלט אורי^ סאנאסען עםלעבע מיט געװארען

 סח דערגרײכונגעז נייע 2 ®ונקטען אלטע אלע די סער
y באדײטונג. גרױסער גאר

מינימומס אין העכערונג
nytnn אױםן מערסטענם *וערירס טרײד ontp 

 ®רעסערס no טינישערס אפערײ^רס, .oynny שטיק םון
̂נאלט בןןקומען  סױי־ אויסגעדונגעגע ®אראויס לױט ב

if t• אוריק יארען מיט גאד אבער דך מיר האבען yny3* 
 ו אױב ty &ײנט דאס מינימומם. גאראנטירטע מיט רעגט
 די ײעלכע או ®ריתען די מלם באלעבאס דער אשילו

 פאל אץ נאר צוגעשטימט, nלכתחיל אבען5 ארבעםער
 ®אר־ סינימאלע םארגעשריבענע די גים םארדינעז די

’t דינסםען, x דאס y סימן ty ניס דינען ®ריחען די 
 גוםמאכעז מח םירמע די און געװארען געסעטעלט גוס
אונםערשייד. דעם

o אמת, rx טרײד אין װען rx םארדינעז י1בי 
ynytrx וױלען םיר ״מינימום״. דעם װי מער מענםשען 

 ״סראסיע־ איצטיגע די װען ty גזױיכערס ױץ אבער
ז װעט ריטי״ י  ניס דרעםםאהער די זאלעז ®אריגער י

 פון סטענדערדס די «ו ארונםערגיץ געצװאונגען זיק
 לאנ־ y גאך און געשאדערט סיר האבען דעריבער .1933

 םאר םײ העכערוגגען באדייטענדע באקומען קאמף געז
װאכעךארבעםער. די פאר םיי און שםיקי די

פאנד העלםה און װאקײשאן
y® 31/2 ®ירמע יעדע צאלט ,1944 מאי, ינט1 t*
 ny װאקיישאז y ®אר ױניאן דער צו ראל ®עי n® צענט

nהאסען סיר םאנד. עלםה ty אריינברימגעד װעם דאס 
 ײאקײ־ װאד ®ולע א ארבעטער יעדען *אלעז «י געגוג
 ®אנד סעלטח y עטאבלירען גלייכצייטיג און געלט שאז

 no דאקטאר סיט קראנקען דעם באזארגען לr װעלכער
ד.ילף. מעדיצינישע

 אגרימענם אוגטערגעשריבענעם װאס נאר דעם לױט
 חעכע־ y ®אדערען צי רעכט די ױניאן nytny אויד האם
 גערוטעגע ’tty די ’n גיך ’tty ®ארדינסטעז די אין רונג
 באאח־, לייבאר װאר דער מצד װעט לא1®ארמ סטיל ליםל

װערען. געענדערט
 אױף קוקענדיג ניט ty אגען,1 איך װיל 01של ם1צ

’tty t ײניאן אוטער oyn דעם K’ געװאקסען שטארק — 
 תם אױף קױןעגדיג ניט — ס1איינםל אין אץ צאל אין

 ®ת באשטײם טאג 1צ ד.ײנט מיטגלידערשאשם די װאס
t r רעליגיעס, אץ ראסען ®ארשידענע x’ םרײי דאך 

nx אידעאלעז אמ טדאדיציעם אלטע די איבערגעבען 
®n װייסםמאבער אמאליגער דער ’i r n. גײסס׳ דער 

 אימיגראנםען ײנגע די n® גײסם קעמפענדער דער
 nx ײגענט דיער געװען מקדיב האבען עלכע11 לעדTמי

 םרײענגעל די ®ארגעסען ניט םאר מען — גזױעט דיער
 nx לעבט יעיאן נזער1א בת1לט — מארםירער ®ייער
oyn לעמז nx כל שאפען p t ןקױםםירען.. װעלען עס 

ארבעםסגעבער. nx ארבעםער
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ן און דערגרײכונגען ע מ ע ל ב א ד װניאן קלאוקמאבער דער ®מ פ
i קאנימגשאז סײגסימ י f לנן  סיר ײו

yלf זיך גרייטצן x  r x״no f j די 
 לסמן אין קאגוחןגשאגס וױגסיצסטס

t r t  no״ ojrt no * r  —  i r j r אר־
ט** און שסאגדסונקט גאגיזאציאנס

MAA AAAA Aaa MA AAî Â AMMM MAA a u uדזןד מדן שסאגדעוגקש מוץ אױך 
TO <rt T אין fPO fl TO  "tfoVfn,

n קלאילסאכער no ק ^ ײ׳ t אייסגסגזמי nx ג f  ifo tp 
f סיי די דידד ty באײממז, ק^װענשאז רךר r• ויגט 
מז קאנװענשאז׳ לעצסער דער * t ״ o אמזזזרע אלצ 

irtf0 כדי אגגזדועגדט םעגלעכפײטעז f3 ty®  t f כא־ די 
מ סיסגאדער די no ךיעמגען תל y י V rfu y  t fm■־ 

i’ קלאוקממר גרױסער דער איז סען r r-
t געתאט זיד ®אר חאבען מיר r t סרא׳ תחנ1ש 
 אק״ לאנד אממד סדן אױיגטריט דעם סיס גלצסען,

r סלחסה, דער איז םיװ x אין אומ ®אר גזדמז גױסיג 
מי ®אוײמנדלעז צו צײט קורצע »  זױןא־ נאצ^אלס אמ

 •1צ שריגס V צי שטאנד1צ זfכfרידלD y n® :אסיע
 מאס גדאססע די גןפאדארס דך oyn עס שטאנד.

t עגערגיע f גרײט סיליטאריש אתז מאכען t f כאגא־ 
r שוגאיס די גענען x  ®f nx אר נאסירלסד גצײזח® 
m אסעריקע׳ ז’א קלאס ארבעסער גאנצען דעם y  t«x• 

ד מלען די ty גערעכענט׳  אױ־ yty n® צײם דאר ײי
 אױף כאזארגם m דעארגאניזאציע ױיגלעכער1סערגע
 באדינ• די אױף מי וױרקעז oyn עגדעתנג די ײיפיל

y אױף סײ nx ארבעטעד׳ די n® נגעז1ג r ir n y  njm•
; י ----------------------------------------------.ענועלן לסא ז

mדגfאױס דעריבצר זיד ®ילען מיר tfלעד tf* 
 אדעד י*ר דתי לעצטע די דױץ• oyn דערמיט ®רידען

 ®אזיציעס די אנגעטאלסען נאר גיט סיר האבעז םער-
 סענדײדבא תאנעז סיר נאר געתאם, תאבען מיר װאס

 אל־ אין ארבעטער די n® נגעז1באדינג די פארבעסערט
r שארמע, ארגאניתת^ס די אײד איז געסײז x יל® 

oyn i טמאבער1קלא די געװארען. פארשטארקט r i v 
 טױמנד עסלעכע ארײמעקראגען צייט דער דייד אייד
 זיך oyn סיסגלידערשאפס ניי־ע די nx סיםגלידער׳ דיע

 םראדיציעס ®ראגרעסײמ די מיט אםימילירם גיד דיער
אינםערנעשאנעל. »ער1א ®ח

,1940 אין קאנװענשאז׳ לעצטער דער נאך באלד
 ®ארהאנדלונ־ לאנגע נאד באארד׳ דזשאינם אוטער האס
 םאר קאנטראקט y געשלאסען באלעבאטים די סיס געז

y טערסין ®n דרײ n r, סיט jm  y ארבעסערונגעז® 
r אגריסענס דער nnt באלסעלאכעס. די ®אר x אױס־ 

’tfftatxo באשלאסען סיר האבען געגאנגען׳ tx גע־ די 
o לעגענהייט׳ r t איז נגעז1באדיגג עקאנאמישע די איבער 

nx i^ די nx סיייד f f f t f r לאנד אין לאציעם1רעג 
rx אדער מעגלעד געװען ניט i f  oyroyn אױף באשטײז 

 די n® אײנע לעזעז אײף נגען,1יז־העבער1ל דירעלםע
oyn i’ ערtנlא oyn ®ראבלעמעץ װיכםיגסטע r t t אר® 

 די ty געדענקט tf3yn מיר עלכעnx 11 געהאט׳ ײו
נג.1ל״ז ®אר רייף איז צייט

 1צ דעלעגאטעז צאל גרעסטע די ty ױכער ביז איד
 דאם ®אקס דעם סיט באקאנט ױיגען קאגוהננשאן אונזער

r ײניאן קלאוקמאכער די x אייבע ®n א®־ עלםסטע די 
 n® צאל גרױםע y אינטערנעשאנעל. דער פון םילונגען

י  קלאוקמאנער די געבױט האנען !חגלכע סיטגלידער י
 װע־ די iftt עלטער די דערגרײכען באלד דרעלען ײניאז

t בכוח דץ ניט לעז f םרײד. אין ארבעטען nytttx 
r עס ty געפילם האם ױניאן x רעכט ײי סער ניט ty 

 לעבען דיער אװעקגעגעבען ד״אבען װעלכע מעגשען די
 It® אױשבױ דעם ®אר סײ אח ײגיאז דער שאר סײ

 גע־ n װעלכע אויף סרדגח דעד צו אינדוסטריע דער
i הײנט זיד פינט f םאג׳ rדי־ אויף דארפען ניט לעז 
i אנקזמען יארען עלטערע ערע f אנשטאלטען׳ צדקח 

 יפן1א אנגעװמען דץ אץ אינסטיטמיעס װאוילטעטיגע
 ty געשילט, האבען מיר מענשען. גוטזןארציגע ®ון חסד

 גרױס ’tty געמאכט האבען די עלכע11 אינדוסטריע די
r רייז־, אזוי איז x מיט־ די מים באזארגען זיי סחױב 
 יף1א יארען עלטערע זייערע אױסלעבען קענען צו לעז

y שטייגער. װירדיגען nytrx דעריבער האט ײניאן 
 רעטייערמענט y n® אייגשםעלען דאם ty באשלאסען,

 אינ־ דער n® |1חשב אױפן קמאכער1קלא די פאר שאנד
ץ זאל דוסטריע, i ®אדעמנג קארדינאלע nytnx זי f די 

 דיםט,1 דאס נם.yגרימy נייעם oyn אין באלעבאטים
י אז באשאשען if ®ארשליכםען זיך אל1 אינדוסםריע י

®ײנכעדג סחישדאל
שןי מוןיןל מיז N פלאיק מ yv tt גאאיי

 באלא׳ די ®ין כײטראג גאשסיססצז $ דודד ®אגד $
 דזןר אין אדכעסעד עלסערע די ײצלכזןן n® כאסים׳

1 oyn ,yn o o n rxזיד דלצז n® i r i p’T f אר־ דעד 
oya, באזארגס מלאן lynyn• ארהאנד״ לאנגא נאד® 

ir it*  nytjtx r x  TfUtV ^מלונג tym nys ’X t f די 
t r דאס ty ,סלאנאסינא x״n r לישס® t f כאלסע־ די 

r אינדוססריזן חןד אין לאכעס x  oy no ארייגגעשרי״ 
 ty אגדעיענט׳ נײזןם oyn אין סמקס y Ttnyityi מץ
גײ־ מל דזשאכזןר יעדעו n* ״tynwopyotiyo ער יעו

ammammaLm a a a  aaa aaaaaaaa O a a a a a — ̂ — -- — ̂גזנז ס & סר ענ  שרבעסס שלגעמײנעס דעם סון ווןו
 פװתת די nm ®אנד, otyon’yojn דעם ty ®צי־ראל

r גצשדימןן װזןרזןן x מאשינעריצ די שױן ®jn  n• 
0”ojyony עסאבלירס פולשטענדיג ®אנד oy nx שונק־ 

 ®אגד צדם צאלונגעז די אנכאלאגגס oyn שױן. ציאנירס
oyn אין באלאגאסיס די nytttx חאבזוז אינײססריזן 
 ®אנד רעטײארסאנם דער מאכען, tf פארפליכםזגס דך

oyn קור דזןר איז שױןny f צייט t f אימר קרןןדיט דיז 
y ױל1 איך דאלזןר. מיליאז tf tfMft די |yoyijrt»rt 

nyutx ty װניאן oyn באוױזען אמאל נאך ty כאסש 
oyn n לאנגצ לאנגצ׳ שױן אקזיסטירט זי n r נאד זי 

’t ty ,קראפט ®ארשטעלונגס איץ פײ לעבעגס געגיג

tysyo t — כייש#יל o ן ן ןו  כאדינגת־ די ty Ttny® י
»yr*r oyn tf| ״ צסאנלידסtrtynj דעס אמסעד jyp' 

 אין סיי nrtyn דודפגאפידס ®ינקטלעו זאלצז סוןקט
nx pn אין סיי פחקלין, r r j סײ t o  ,oyov nyo’ tx 
tyoysiy o אױן װאלטעז iypyi מדײטאג־ ®ון ציפעראן 

iyoto jn זײנאן !חגלכאן n® im ynyj oiyoytonx די 
^פאל r וחולמ סא t j r t  ifT ’otfonx o r ty i tyoyn 

 ”דזןרפ ̂ל1 איך ,opynoiyp oyn nyojtx ®ליכסזןן
ynywx ty onyn rx אױן•  oy nx —  ifpnyoyo 
 Ifayn oyn זאלען סשעציעל nyoyepty^ *typnr נײ
— yiroynay nytjtx ty אין  jy rt ס״ שסזןלתג r x 

 otny שסעטלעו ®ארשידענע די אין ס״ nx כחקלין
p נױ n r׳ r t  rx ,קאנזדןטיקוס דזשױחי nx גײ׳י אין 

pn r סםײט׳ y oynyi oyn כאדייסעגדע Mtpn’fl אײף 
 ״ny® tyn סים קלאוקמאכזױ״. אלזן n® באדינגעגעז די

Mtnyeyo כאדמגתגעז די ®מ ®n כ דיyלyoלyכyס «r 
iy ;סלעך,נהש ימע m נגעז1באדיגג די ®n נײ די n r״ 

ynyny> tnjrmy®  nyo nyyyop t^ r nyp|. גײ n r־ 
tytyp nysyopt^p nyp דין ניס קײנסאל n y rt סיס 

ynjr’t נג ניט די!חגלזגז אױפ באדיגגונגעז^  אױ®* ש
ty ifoy® אלאן פאלעפאסיס די) ny® ynjp’ t tyotpsyi״ 

p̂לyלמy3 די if שליבטוגגעז yס nyonx ntoyony oyn 
p נײ שטאס nyn n® גרענעצען די n r.

^AAA MAA |M ujUj AAAA AAAAAAA Am A4AM AMuLa  Aי  איר סיט שטאלץ אױך איז ײניאז קלאוקמאכער י
*ו םאז װעט *ת טוט געטאן, האט זי װאס ארבעט

AAAAA AAAAAAAAAA Aft A AAAAA AAftftftM AMAhftU AAA amaCmmסאר אוגזעדע סיי אדץ לאנד אײגעץ אוגזער סײ חעלסעץ
rx איז אלט nx atnyenyn ימג «r .גײסט T o גאי־ 
 נאכ״ oyn ypnyoy אין artynx3־nyoy3ny די ty בען

כײש«יל. nytjtx ®אלגצז
 !חנלמז אױף ronyo לאנג^ nyn אױך rx נײ

rx  oayo’n;y nytnx .גזדזלאמן nytitx ײנקמ rx 
nyn rx די  yoony אינטyתעשyנyל ya oyn y^yn־ 
n ®ינף ny® opynoiyp y זyסyשל r םיט ynytjtx כא־ 

ny®nyn tyoya oyn ryoyn t ^כאטים. o חײל n’o 
 oytt מלחמח די tyn ty tyo’^a און יכט1גלyג חאבען

nx —  tf^nty n’ t פין איד jy r t  oytt n  ty n y rt* 
ny® r r r t  ty:n די oytt ,oy’ oynpyoyn די nyo’x־ 

 tf nyoyony די ny® גיגסטיג זיין ניט ynyיnyנג־®yג
tyoyn t אגתמצנט. נייצס y ny® םאתמגדלצז o גזד 

 ®יל דיץ oyn oy ty זדמט נאך חגנקען ttx חנגקט
oyn ny® nyortyt ניט ײניאן tyn»® if אײסונדל!נ־® 

nrny® ’ tonyo’x oyn rx  tyf. נyטיnלy,ד n»o ו׳א־ 
tyo אלץ געטאן oyn in n  o:ypyi tyoyn n’ o oyn 

ty ^ jn r ty a  i f  opynoayp אין yn nayan’xלכy 
r אױסנאנוס־פאלעז  o rtל ®tyn’ oyאלצן ׳! tyiyp t o 

i f  opynoiyp oyn tyoyitf אױסעתעחײנ־ עלכע1א 
r אױכ — ביישפיל otf באדינגעג^ yכyל  ®yל tt״״ 

oo nyo״tyi לyכyס: nyny tyooyp די r  umnynל 
tytr’x א<צושאשען נױטװענדיגסייט די n שטאל ®ty״ 

 opynoiyp oyn nyonx תכט oyn n»o האבען לא,1מ
tyinnjn iy tynyny® if האלט איד שכימת. אין Ttx 

ty די n® m o’OBnf 5 באלעבאטים די y i f יאוײגעז 
iniypnyix ty rx  opynoiyp pyc ronyo די מצד 

̂טע ooy® y rx יעיאן די ty טיםyכyלyכ  ny* עטאבל
y’fy r iy i. מיה pלplyמyכny ^יל® tyotp n’ o ty 

trPiyttiyp nyi’ o i’ vt nyn if מיט oyn כא־ פרלען 
ty ptooixit טײל אלס ®nyn n חא״ אל1טעתעשא1אי 

n’ o ty i די אין !אכגעשאלגט n® ono-otB די I’m״ 
.y’ f r ’ iym y nytitx pc ny’ to nx nyn

n’o אױך האבען ®nyn ny ג צײםynpyלויז־ געז 
 1942 אין כעס.yלyלמyכ ynytitx ny® חעכעתמען

lo ד-אבען  y tyiynpyi t o®־oiyfyn אייױ ג1העכעת 
— y® אין ttx שכיסות די  1944 nytnoy הyכעllnג ®n 

yn ” Ttלny® i r t  y ny די nx nyoyony i r t צװיי 
ny® iy n  y n^yn לאס די® nyoyony. ל דיfyטע 

 איי־ ציים דע1כאדייטע y געױמעז האט נגlnyכyין־הlל
n r t  nyn nyn ^סגעהײסען.1ג עס ד,אט באאוד־ לעיבן 

ty I’niyo’ it דאס oytt ױץ nyn האבען פאל T t n’o 
’n באזאו־גט o ty זאלען ty i’ np ה דיyכnyוlג pc דעם 

tyo6 די אן. 1943 דעצעסבעת yoto אין py3®־o rt ’ y 
nyoyony ynytitx האכען tyiynpya באםראםעז האט 
o iyt’ to 560 otny דאלאה

t x װיל yn i ’ t אין אוײמלאזען ניט *yn ynyniy 
o טאלעז rt האבען y ת1שייכ n® oyort’ opy nyn i f 

nyn ,דמען די כאטש יעיאן ny” t ,ױי װיבםיג o tf

t װעלם. o סלחמח־חילף אלזן געשטיצט האכען ny* 
f ’ f y r iy i® מאס ®I ’ t tyoymy ױעלבע די« הזגלפען סיס 

n® ®עלחןר שלאכס די יף1א זיינעז y fiy i nyn n .װאלט 
tyoyn n’o גyהy®לyז oyn אימשען oyp nyoyony,־ 

oyo אין oyony n yo rn tn yB^’ ® p t. זי״ ביז איד 
nytrx nx t r i t ’  nytitx ty ny3 םיטגליחגחמןפם jm־ 

tyV סײ nyn •prt סלחם̂ז nx אױפ ojm oy נױ־ זײן 
n ןyל®yח סלחסה, nyn נאך םיג y p o y ^  nyn כא־ 
yBלlnypנג fyBo nxיyה לy®לyז «n y n t oyn r* 

rנnyטlיK nyn ®ה אױשבױ f yנyל*yo-nyoyony ny
iitiy tt. ^

n® n® די y r די ®y iy rn m y װ לא?אלעזyלכy 
p גתיסעז y האבעז ימיאז nytitx tyoyttf ש^לען in 

oy •oynyi oyn n אין r it ’  nytitx oyn î ®nyn oyn 
ttx O אםאל נאך צײגם B ^ yn ’ c yo i’mny® y ty 

y שטynyo pnyלoerrnyn^ io ’o y אנעז? nyn־^® 
n די ®אז־םײדיגעז יײץ•  n® lyoynyoi’ x גמיסע T P 
•nyoyony סען

oy <rx װי oyt n’x, מבעז nyn in  n’ oמײל 
i װאס גאתים f •באסלאגעז ®ny לעצםע ךי ®n r  ny 

ly ױמען r y i tyiytyo ynytitx אlיסnyגyװײlלyד you. 
r ארבעם x געײעז nyo װי t o  .it iy i 1אפיל חאבען 

®ynytitx ty y ײכטnגnדע ^  y שטיט r  nyoyony־ 
y לען i’ np? באצאלם o’ yonytty. כאאײ חשאמט די 

nx ynytitx לאסאלען די jy m אין nnyT t y ד.1שטא1צ 
n די דארף אוװאי  |t® nnxyi o r tp r i ׳*nyayoptr 
’D yo האבעז tn iיf ly lיyלע ®r  nyoyo ty tyniyל on 

r ם1של1  tyn’ oy® ortoy1 לעז t oיט lym y nyi’־ 
rםא^ליש אמ על1ציא t״r ,גתיט r  n’o  nyiלyז 

tyiyp i דך גױיט ציעל1א1שי r״t אױך f שםעלען1געגע 
niym ’x װעלכעז o r t װעם tux װצלעז lyn’ pyoy• 

)n® opyo nyn ty ,]ypnyoyo i f  onyn r x  ” onjn 
’nלאyד 10 o o r t n או־יף גצלײגם האכען ynytitx סיס־ 

nyt^ i 1942 אין r x ױט ny® ty n rty i onnyuy 
r ’ P ם1ש pyttf אץ r x אין אעוחןםטעט om n’ iyn 

).oniya
oyn 1 סיעט אלץ nyoyױט אך ®r ’P ny אל® ty 

rty געאתט ין1ש ױעען עזoyבלynB ynytitx אלע s־ 
”ny עס רען. t r x םyגלעד ty טוײיד tyiyp oiy’ i r 
’nyw אין oo^yo’eyp nyn אלע ליתען יט1 סיםטעם 

ynD.בלעםעז ’ny® nyoy tynyo o iy ’ it אל קימ® l ’ t 
’onypny® nyi .o שטעלען1צופתדע ים1 onyn׳ t r i f  y 

tyn’ iyyn tto יעדע אױף ®ynכלעlyn iyttiy nx yo. 
i סעגלעכסייםען אלע f ױםיל אױף ױ לימען! r x  oy 

r סעגלעד ’ t ty lyo ’nny® nxניט ל ®tynymyny די 
lדינגyכ ’tyoymy nלכy1l nyonx tyג1 o y-

y T יעיא! nyכyoptyלp די t ny® oyn ע  n® ײי
ynBבלyםy.ױל1 איך ז tynnyo ny®nyn ל־3ײ1 איעיגע



ך גן ס וי סוןנ פו׳ די ®לס נן מ מד ד U ו H  T® p
ת ג מ ^ די ^ ivr ן aywayp פ י יזי ya nB>y»a« י r־ 

ו זוגןן f®c סרןגסןן מ ו ל לייומג 9 1קדי ן ״י ו מ ז  א״
סןן װיגעיגסמ די (11 לן מ ווןנ ל  tyayn «יר ײן

r סןג v זדנט x די y’ lynaw מ ל U איז זון W 
rnynya תוו די ®ון  אױף tyoaypnayt קלייחנר טז

r to o n a’x  nytam■ ד ס parr ײ ן ז ן w ן j «י i 
w איאםימר חןד  erne אגערקעגםעד y ty ,opye גרײ־ 
yo די זדן “ פצגופעקםשורערס מל iFjyo ד ק/'יו> 

 otyoo םשזױז tyayn oyr ןךעלכע סיי אינדוסםדיע׳
ד * ל ד׳ז מ n פלאגזח oyr »י v ל*» lyerpnye ד » 

nya קליידעד oyn ײ  פארקויםעז שאבריצירם׳ tyayn ז
oam ז את — קלײדער «רױעז אויד י מ י רױ  מלזח• ג

 אױסמ* מעז oyn חןדשימונג דער «ח aayeay אין
 «<ג<ד 9 סדץ קיױיידער סרויען דינעץ ד$ס #ז סײסש,

 19P *ײס געײיסער א פ#ר סנדל• $דער מ$דעל שעז
ץ  ijr” #בער שױז איז עס געײעז״ ןןזױ ד$ס ןדז זי

מד פיױזמ אײד חימט שױן פ*בײ*יחמ די *ז מרל
BAV M• AAAAAA •MIA ktMfe AAA i>■ B MM »1»»■»»« ■— — ...............*די ןך ז#גס מעץ סגדל• םרױעץ םימיעגעם פון קלײדעד

---- IAAINMM ■aAAV aaAAAAVA AA• כעץ ס ד$ס׳ דיגעז *וד̂ז גיח מל גרױסע g ̂װ  גדל̂י
מנ״ די אח *רגיי דער איז *װעק דיגעז מגער ברי מ

*MtAMttt BB̂aASB̂V aMM̂ 4AVAWAAAA MVM UMtaMfe ---~ ̂ -גזךשעם זײזגר* אויפגוחזלסעז כדי געמוזס׳ ה$בען סעץ 
tyo, דער איז ארייגגײז re  y ’ xyp’ naye קלײ־ פרױעז 

w *י חױ־. n שײגס מד אײן נים׳ «י פ«ל, דער איז 
tx זיין y מעגלעכקייט זיכערע — ty וחןן אםילו yap 

nyaya זיד װעלעז tjnyppm x לעמז׳ !ײײלעז *ום 
 אױפגע־ נים סאבריקאנםען קליידער מענער די וועלען

 קלײדער׳ פרױען פמ סארקױף און •חודוקאיע די גען
̂ןנופעקסשורערס די oyn דעם איבער  בא״ מאכעז מ

 ביז און פתיעז־קלײדער. די פון •רןןפיטען דײפענדע
 פאבריקאנםעןty nnywya באוױז?ז גיט נפד איז *יפס

ספעפיעל *פעז jy^yf פדינ«יפעז מר פראםיםעז אוישגעבעז 
 y *ײד איז עס באדייטענדע. דינען ודאפיסען די װזןן

y פאקם ty דעד אין ^עםער די «ח מז־ינגועעז די 
 גידעריגערע פיל זײנען אינדוסםריע קלײדער מענער

 םרײזוז־ פח ם¥כרי««יע דער איז רכעטערy די פח וױ
 מלז־ פןןר באדען y דערםןןר זיד שאשס עם קלײדער•

 מדינגונ• די פון חשבח אויםן קאנקורעגץ שנײדענדע
אינדוסםריע. קל¥וק דער אין רבעטערy די םדן געז

 געזוכט ניט קײנמןזל תאס אינטערנעשןעעל אוגזער
 את־ גים געחעחױ װעלכע אינמסטריעז פןןתעמעז «ו

 בײ אײד איז עס ױריסדיקאיע. לעגיטיסער איר םער
 אונז בײ מיטגלידער. כאפעז פיז שראגע די ניט אמז
 tysyn מיר וועלכע סםענדארדס פון םראגע y דאס איז

 אוז עםלעכע לעאטע די ם¥ר קאמף דורך עםאבלירם
 מנען םיר ry דעריגער, חןןלט איך און י$ר, סערפגיג

 אירגענד דערלױבען ניט םארעז אמ ניט חורםעז גיט,
jn^ אונםער קליידער םרױעז םןןבדיאירען או װעמעז y 

 איגדוס־ קא>וק דער אין חערשעז עס ויי מדיגגמגען
jyuyy מיר וואס םריע. iya איז׳ ty די yרaבא־ עטס 

 אינדוסטריע קלןןוק דער אין חערשען וואם דינגומעז
w לעy אין װערען עטאכלירט אייד זאלעז n a y o ו^ם 

קליידער. םרױען טאג או חױנם •ראדואירען

 בא־ בערy דןןרםעז םיטגלידער איז םיחגר אונזערע
 אנטװיקלוג־ אינדוסטריעלע שאר קומען עם אז גרײפען

 Typ יונקמ קײז אח אויםבעםערומעז׳ טעכ^גישע געז׳
 איבער־ םײן איז עס פרןוגרעס. דעם לעזyפשםy ניט

^ן קײז דאם *ײגונג r ױ y דערמלגרײן־ געװען גיט 
 טעכ־ אפאושטעלעז םארזוכם האט זי װעז איז, עם ײעז

yaya די אגםוױקלועען. נישע ’ iy םת y איז ױנקה 
 ¥נםוױקלמ• אזעלכע רעגולירען *ו אזױ זײז דארף און

 ב¥רעכםיג* זײער קריגען ^לעז ארבעםער די ty גען.
 װערעז װאם דערפינדונגען שארשיידענע די סץ חלק םעז

 מר־ אדער שארגרינגערען *ו «װעק פארן געמאכט
 ארםײ ײעלכעז אירגענד םון ■ראדוקאיע די שנעלערען

 נים זײנען איר איז כאטש אינדוסטריע׳ אונזער קעל.
ױ דערםינדונגען טעכנישע םיל אזוי געײארען געמ¥כט  ו

ע, איז ר ^ yyn אויםגעמי־ גאנאען אין גים אבער זי 
 •רןןדמי־ םון םארמע דער אין אוז פרןמעס׳ דעם דען
 םים געחאט ד*בעז «יר װעלכע קלײדער סרױען רען

 ענ־ באדײםענדע געװארעז געמאכם זײנען *וריק יאחגז
 די אז• נאד גייען ענדערונגען די און דערונגעז׳

 װאם װערם קלײדער םח־יעז פראדתירעז בײם ארבעם
מםײלט. מער לץy וױיטער

 טא־ נים ײניאן די קאן סיעאיעל׳ פאל דעם אין
 םאר־ פון רעדעד די *וריקדרײען זאל מעז ty יערען
 פראדושירען םון םיסםעם די ענדערעז *וריק און שריט

*ו דיז בלוח דארן׳ אויפגאבע אונ^ד קלײדער. םרױען

׳ י נ ו י  n tru פיז  n m y a ty m דיאדמסס  y m y y  
•F ד דיו yy>yty ו  tin yt מן ױ נ מ  n r •יז טזןר   

ד מן ת קליי? ו ד פיע י «י ^  •m  r *  m *po*tpy
f|l| M M|A • m b M  uCi•• • avaabab"  f י ײ׳   *w 9 I f  U7fM וויך ן«1ו  wOn
o r t y־  t  T i^Tjywnyy איו און גזןרזןכסזןד  y מר׳  זונ
jyy״ מי  מ ty py י *nyy y נין איך   * M i בדײ״מ 

>ytr» y n ײ לײמג   y  x tm  eyn ty r s n
# BABB AAB MyMMkMVMMMMA MV ABA b La  mBMBM AAABAM     -T* ס די ךמןר מעוי  y i פלפג !דריק ^רעז נדס
BABBB BBB iM  MMMB̂ Lm BMMMM ABBAAB —m^ab MMMMMw v ̂דץד פדמזןץ קמפזןן חײזער ארדער  ןו י ודן קלי
bbavaaii baa b Bb  • • aba aab aamh mabaababaaaaw7yŴ k 3,11 ̂*00#רי ןזו ח^ו ר
BAAAAAV • • • • •  L*ABB AAB ••AAAAB aAMMB AV BABA BBBB י י ^ סטןרסאין«ן״ טעעק די װןןס דדוק דזןר י׳ ״ ו  זי

fyayn אױף אױסגעאינט y u y v iy s  V פת מל W'
AABA AABB ABAAA AVAV ■â MA AAB LbabMAB bbaabaaababbbורן ספזמדעל מקטשורןרס ijn “נןד 'r iױ ׳  ״

 •*y נמנופ׳מטשומרס גזסװואדגמן פאקטיש Tysyn די
ly o rw r* דאגולןטױזגס׳ טרײד פון my גײשפיל׳ t״

ABB BAA AAABABABBBW AABAB BAAAAB aaB LaabB ababLbז>גאר איז פמל פלעגזמ *w מרשקסיץידעז ys 
rty y שסזאחבא פה D tytiy חוי אײמד tytyo מנגם 

iy ^כקײטy® y זומגדיג כאלמטלאטאס די .jy זיד
---------------------- AMBBA AMMtBAMBBA AAABAAAAAAAAAB AM BMBB  געדדעז אומשסזןנדעז פןןרדאגקעז «י דמעז׳ ארכעטעז-

jy געזװאונגעז tt^ nyy jv ty אממד פריח פון B in אײס־
— ■ — AHMV M A BABBAb B b̂ A Abb BAABBA b̂ b m^̂ â■ ̂ס ד#ס Ty רייד גן די ורן קדיגזןן זײ וד דיןויי חדעיס פ

y r y ח <וגאנ* eyrt tytyo זיד ryuyety ױ מײיג* ו
WBAB BAAM • • •  AMAUil BAA AAB baas •BAABBMA bmLד#ס שפעס<ד• לזגך nn ג<װ גיעu וױ*ל *כלת׳ 

y פארטיג פריןןד tysyn זײ וחןלמ באשטעלונגען די j* 
osyo> ױ m ײיגסזןד פארן גיישפיל אום ו  ty m  'tytyo' 

»tytyo r סרדעדס רע  o ir n yy i ly iy ױ*ס> >tyny 
ױ קלזןנןד באדיג־ נארטסלע אתטאר tyttyt ײאלטען ״t ו

AAMMMA AV AMAAAB BAB bbmIabm aabbbL b̂ b bbab bbbbbbb.די איז גונגעז ?yoyroy yo*y יאד tysyn טשעין די
AAAA A B A BMAAA AABAABAAABA BBAAA IB BBBBB BAB fc - ABAB BBBBBז~עד געעגדעדט היתעד טרדער מזדל אדז ססארס >«•>
ABBS AAAB VBA BBAB AAB BBAB^B ■MAHA b a  MBASMiiUBBר^צעדורע• j it קלפרקס קױפעז nc.זדךנדיץ סוסס 

n «ו שש  ty ûyt *און_מ»ל4«מ- jytm •trny■
'jy אח לןדדגגס   'O tnyr ty tyלyo ש סאג *ו ודמם  
•yo y jy o rty rrty *r די  נױםײענדיגלײטעז דערע   
•jyp ױ ר ו yo ר ניט אמת׳ן ת  r y  tym :וםעקםשורעדס 

-
SAA VABA AMBBA ••AAAB BBBBB L|ABB BAB BBBBB —     - -״ ז אױף זפלצז חײזעד טרדער מידל איז םס#רס טשעק

•IMAAAABBMBBBAMAB SAAB AAB BBB BBAA BBB BBBAU B AB bbbmנעמען y געוױסע oys םאראנסיוארסלעכקײטען די פץ 
n כאדינגעגזח די םאר c  tytnyn oyr אינדיס־ דןד

םריע.
ty יאר פאר לעאטע די פאר rn אפטי״לונגעז די

— ̂ b  BBAA BAABAAB BBAABB Labb AAB b bUUB -* ײטס חיתעד #רדער מעיל את סטןןרס טשעיז די פץ  
̂יטענד קליילער פרײען סים מר־ בא  tyo ו» tyayn 

די אח tyo oyr tvsynty גיט  —  tרעyװy ג גרעסערט  
פח 1יסײלינגע ¥ r t r t jy  yortyx toe oytt o y i r y  ty 

ty o » w » y  tS^P'ooy סך y ty m געשעשטעז ױיערע 
*Alt BBBBMB (AAAAAABA BVAAAAABAA A susLi■ — - — BBBtBABAזיי דערםאר גױטרועגדיגקײטען. מלחמח אודיב געװןןרען 

ײ פח ןאטײלונגע! די נען  פרןזסןורש^על קלײחװ־ 17םי
n סארגרעסערט c  trn n ) •trtyttya פארלן>נג תר 

yDפיל קלײדער פרױזמ ר tn y tty j ooyojnnyo סיס 
tyotym דעם ty פח oילrנty 1פיײע tot סלחמד, די 

ty t איד וױל yn אױן■ אח אינדוסטריעס. y t r ד r זי a 
o איכערצײגט rrsyt ty ױ m זיד װעט םלחסח די ו jy 

n סזױל »ח onyoo טשעין די װעלען גען yn y חיתער 
קלײדער. םרױעז פץ ¥פטײלונגען די םארללענערע! ניט

IIP אײן dpjio— סעיל אח סטןןרס טשעק די ty־־
m גיט חיחער׳ דער tyayn כ־7פןןר¥נטװןןרטל ם1ש קיץ 
 סחוקטיזױרט ooy דיער toyn איגתססריע. דעד t* קײם

^ שטימן םיז ytyoyo די ט־ײנ  vty אמ שעפעי׳ ני
r ארום y די פ¥י מעגלעד 1געװע »t געוױסע 1תאלםע 
y דער פץ 1טײלע n o o rtry חאלז. בײס

r אי*ט ty דיעק איך y ײט די גינסטיג* ty דעד־ 
oytt opyo o סימיעל םרןןגען. די oy לי^גען rt אין 
r אינײסטריע אונמר y פאראנעז y לײבעל קאגממערס 

r פראדוקם דער ty זױיגם ימלכער y געמאכט tyoyttyj 
 מדיגגונגע; סרײד »ח ooyaoy רעגולירםע אתםער

a כרענגזמ ןװ מעגלעד מאכט rt אמםעד פראבלעם 
קאנסראל.
 ’IX האב איך װעלכע יפ«ממ1א די ty וױים איך

 ־yo• די נו באאוג 1אי ttprtyrjy? ort oyo שטעלט
 oytt oy ty מײס איך ;גרינגע קיק גים tym בלעמעז>

 דערגדײ־ ti ,oyaoy שװערע »ה opyo tmrtyo זיד
 די געוױס װײס איד ;פרןובלעמזה די פמ נג11לײ y כען

 מלחמח אץ באװעגומ oyoyaoy דער םין שארשליכםימע!
 די אח קאגװעגשאז אומער ty oyay חןןלם איד ;«ײם

מ איגםערנעשןןנאל אונזער םח פיחנרשןןםם ל  סןןר־ מ
tym■ די שםײען  'tyo^ayt קןומיעטענס *otynya t• 

̂געז די tלע  לײװנג. y די ■tyo tyt’oya 1* »ײד אח פרז
•tt oytt קאנװענשאז מענדיגע1ק די ty הןוף איך

tytint tyo ײז ^n r  m tr a  t» ty ת י י  ססידס י׳
yw w  ly m  oyrty  try® |w׳ f ״״•»»* *I 

o r מגסר*ל׳ e p  tw׳o n  ty m  ty r »ל r ®וןנ r t 
ty גױ oy® p o r ױ m* ז y  oy r y  'Ooyjnyo y o n■ 

oyTsyio y7y®n®u y o iy  toe״
ty® באאיו דזשאינס די שיקס שליס׳ oyo tw 

t m  oyayopty*^ מד » גתס tnoroyn איר אי
toe j y t y p ^  tm ו» ooygnirvo  o n פיז m 

ל א ^נ ^ ט jyttjyp oynty ty t- אינ n n t  r®  toe 
tyran t מל n  toe y troptoooayp y roדyoלגדיy r 

t y r i  toe oy» ty toe זיד מל n לחמח® tty tym jy 
o זן|ל מזןגלזןכקײס n  oyo tro rit tyoyrya אױסמי 

nt t פין o  oy'ney tv^

•
x ̂•עױיכמךס רןל#וק n r 117 ל#?ן#ל, 

טלחמח־ודלח $2jooo אױש נדילט
yp ro irm jy a׳»nP׳ o rm y jy o פח o n קלאיק 

t r a r  ooyom y y117 »ל0ל ׳ o n  ty 'gyoan y a 
tyayopyam ל**ל y oayo*n oyn פת n פיסגלי־ 

ton  0̂  o tyno  m y  o n־ o n ל o פח ^ n 
nyya trotpytpy,־ ty סי ^nyoya t שיקעז tm 

tyo 3 סלחסח־חילף eyenrayלoty tyot סאליישןןאיגס 
o n  oyo נײ־דערװײלמר .r* vooooon y

ooytmtyoy pvfip׳  o n לןסמל o^a o n  oyn 
 םיי־ :or»yrayaoy nנyaלyo ty ײלסoyaרnנyנoyפ

poo o:yt אידישזח ty oyooayp oyoyaoy 
^yלפty מלסמח די jurrtyoyoaty n  toe ntaatp 

yoyom oyooyoo’ otpy »yya o n  toe oyooyp ; פיגף
e n n aw
tyo*n toye o הונדעסס n n קסײץ .yp’oyoy toe
o n לyקyל oyn אויך f t  tyoiT^rya 6^00 שיקעז 

toe aa גסל^ס rfl^ o ya  o n  oyo <ott yoayrnoya 
m m  toe my ovoc m  tyoyp oyn ,oayaoyo tyoyttyo 

ona tp  <tyimt y'aton סי מי m m  oyn m oy yooo 
a n  ro  omoya tnayayaלtטי,jyam om ty »yya ya 

o n טרעפם ty די yato סון o n  •oi^n oayrto m y 
 סעקלעו oayrto 22 אװעקגזןשיקט אױך oyn לסקאל

oyo ooyoya»o די nm  ty o ^ yo  oyayp’oyoy די 
ש^כס־פ^ס.

 oy גסױס אױסגעססיקס oyn ty•לyp עחשער3סע
ty pan toe omarroo מיםגלידעס סי oyo זײער 

jwaop tty oyeoyp n  ty yy’o r oya*yoynom a 
ry לypyל re on^ao’o די  tttayn לע«זע סי סמ משך 

oy’ m y איפעס פייגעשםײעסט שױן ooyoain סױ־ 
oyo o n n  oayt די *typyr געלם> סעש 1אי rtn y 

otpt .oyaoy סי tyayn שסײ tyayaya װעסם 1אי tto 
n  oyoayt’to oyoonatnלoyn oy .oy אױסגע׳ אױן 

rt־’ry ,omoyao m  op די ?ooyomyoy p in וועלעז 
tyyynyo אייד ty ooatpty oyo toe סלםעז ny 

tyaatayaoyoaty ya’oaot סלחסה אח ayשםayoגa1גyז 
oytt oryya tyaya nayp o n  ra ^דיג3סולש ya־ 

.tyoytt tyatytt

aaraypoyay סון y ש»ס קלסמן
 500 ״׳oypm אץ ty״שיפמ re oyoyaoy די מיס,

— t’aytty yo7׳ oyoo tya’ooyno oytaty typanyo־ 
tya .ש om< װyלכyר ry װײלס איאט•^ tyoyttya לס« 

n  rp oayay oyaraקy9 ל< oyayayayaoya’ y m  oyo 
tya’T ’ooyp r*  tyo'nay toe oyaoy oya’oa’D r» די 

rp  tyoyoyoa’y די r t  oyoyaoy .סיס שאפ typm 
 ־yo■ אים tyayn סיס און aataypoyay oytaty אויס אים

oo’oayt מיט oaypyo y־oaya• מיס tyayn אױס־ יך1א 
omaympty oytaty op’ooya מיט n  mרmלוp 

yלס rn  oayay oyara אים ypoyt ^atyttya:̂ אייף 
a m״•tyooyo 05r

’yao• אױך סיר חאנעז oחײayayלya oyo בײ ty 
aataypoyay oytaty opno 1אי t j o«poyapan אונ־ 

opnoo’ o oyt רyayש^oy מארים rn  aoyar’p י *י  י
tyoayay oyara .ג לyלoשoיr«  r .מיל אyר oyt דיעי 

oymoya און aatoyoc’ ty oyaytaytt די אױף *yoa’y 
oytaty ro  tyoyo .שאפ

װײג־ חשא ,-tyooyoo שא■ ,tyלמyayס א.
n ל. שםיץ׳  r t  ,ooyp .o ry  ro ’ ityaytya־

’p ; 117 לאל aotpo, .י ry  tyooyt ז׳ ^ 
pn r tײסיז ; 9 אל ry פאילאז׳ pn r tאל 
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פאנד בענעפימ טױטען אונזער
oytaty toe r ro y o o  y  r w  toe 

t r a r׳ o•y n r  i fײלaat מל aoy 
oanya y tn ya ty  twayttayp y 
tty oota oyr^ao’ a m rtaty oyt 

o” pan oayty o n  oyt פכלל tyaytt 
aanpam toe .oyaoy ooe מים oy 

r ro y o o  o n איד יײל •oyo n 
*aty r t  tyomaotyo n  tyaytt oanya y tya^ ayty 

oyt ״oayo oayotnay״ oyoy ײ ootyttya r y  o n 
.oayo o’ cyaya tyo ro  o n  —  on^ ao’ o yoytaty 

oytaty toe o r  oaoaam ro  o r a r  tw l o n 
y oa’0 tyoyttya tm  oayo moyaya tyooo סאלנ <o r 

tn סי כאטש וױיל y*  tyamyaay tyayn oyo^ao’o 
toe oaye oty 1937 ײלי׳< tyarnyaay oayo o n  oyn 

oy mtyaya tT y iמים שס oyoyor o r  V■ אין 
.1938 ױלי,

toe משד r t די y na’o חןןלפ ’oyo oyn oy 
oaye אױס^ןלם ty oo’ tyaya toe ױסשים די r t די 

on^aeos- יתמזים ות•3אלמ די yonay toe ם1פל ■oye 
yooayo, סי oaytro 447 r t  yato 295 מיט .o n n 

roya 8 די o yr O’ tyaya yato150( אױס 1מלע יר n־ 
o’ a r y  (oia’ epya on ,8 גסױס tyomיס re  oyay 

ty aatoyeoy 3 דיy oayoaya oyn yato yayomyaיסyל 
rn י0 ײרשים. סי ty חילף tty ססײסט  Pan לױס 

re יס8 װאס סיף,3  oey tya’ op סי y: tyayn oytt• 
’o לסyyyיסג1א קסאגען eyaya oyo. פyשםyטיגoy ty.
tyooym װי y fyp tFS׳ rtVa o’a o’o tyanp 

pan .פסיף oyoaty די ayp oytaty r t  ey’yntayo• 
tym  ,y’ yto’oe מיר y tyrotytyp’Oty tyaatyryya 

o’ tyaya oyt oy’ yyp^ ty *mt yootya. די yoooya 
re זײ o yr o n  oya’ y פ דיyרשyoרoay tya’o yay3־ 

r װעדעס v  tyttya O’ a ^ ’oy פ  m y סיםגלידעס r t 
oyo די װי ימיאז oyo oyoy ,ooyoye y’ yto’ ooayp• 

o n  oyo האבעז זײ rn  ot’ o o yo  oVyyya o’ a aan 
’oyo^aoלyפyיסג1oy tyrya זײנעז a yay. די ,O’oa 
o n ריס By ya’ tty re  tya’ opליקyנםy,ן oyayr לײם? 

ty ro  ,tyrmp’oty tyaatyttyya tyam o’ a o’ eyaya oyr 
re וױים  yaaya .yoyapan r ’P o’ a די ayטynלםyן 

tyoaya^eayp.״ a ’a typ tyo oyr פaycyoyםלyכy...ז 
oy סי ay8שy,איז ז ,o’ ’ paoya’ 3oyc rv  oyy oym 

re גיס ײילעז  tyoyn ד סיpoyלro yגyז o r t סיס tyan 
’ty סיםגל^ר ידױ אלית anaym ניט סי• ai’  y r t■ 

oym 8 פאסשטיי יט3 יײלזמ אמ oey זיי ?ענעו ytיס 
ty r אגםזאגעז t אלעז! oye o’ eyaya װאס אײגעס r y 

oyaaya y tynya אין oya’ am  tra t’  oyo װי m y 
oyc oyo o r t oyeoyo oyoy o rשםyaoyנoyn oy 

 y oyo סײם ןyלyy ty טaסיyכלyaoye זyפyל בײם
oynye לoyaay װי oy y’ yto’ oeayp oytatyיפט.1ל 

’tyyoyn te עס ty ota o’ a ” t r t, אפשס זיד נױםיגעז די 
o פאר די אין םאקע n n׳ tyom סי t'nayo tty• דיס 
tayo o סי מי האלם^ זיד מוזעז אבעס rt tyxytya־ 
o איז פאני oyo ליסעז n איז tyto o’ a oyr•
y סי חױן ya o rt tyaynty yayrttyaay tya'ty- 

’yn ,o*לyמyoיlא taty oye סמעגלעד1א נעז eyaya ty 
y אױך מיס מז i yortya y> כאטש o n  y לײנע? 
 אײםאאלזװ oaypya נים האבעז סיר װאו םאלעד מל

w’eyaya tyo’ to oyo ס1§ש ty m  oy o n  oyeoyo 
י איז ײסשים קײן געייעז ים3  tyayn yayaom^ye י

’o זy3yל בײם eyaya o jm  tyanwyaty o’ a אויף ty ra y•
r עס ױער y כארעכטיגם »t טויםען a ’ cyaya 

רעגולןןטיעס די לױט
oyoya tyayp tx פאסשטיין ta ry  ,oa’oya ayo’־

’ oaypya 8 סיג taya m  tx13 סי יםyoלxyיyס o rt 
’y אונזעס r o ’ ooayp ם3שתי oaye pye oye. לײם 

8 oyoy’  r y  y’ xto’ ooayp oyoליד30י a’y oyo tie־ 
’tx oa םעסנעשאנאל oayoya טױםזױ o’ eyaya. די 

^ tx סימע ya וy1לoya ײרשים די y re פאסשסאס־ 
ry ליס3םיט בעגעם  oonatn r y  ,oa’ oayoya ty m 
’ayao שופגיג ty ty ^ n דינען oyr oyo^ao’a 
rmםyשלyaay זיד האבעז  ty’ ai’  oyo ty ty די tyam 

’oy סיגף געײזנז שייז  a’ xete rn אלם y oyoyלםoy. 
ty אזיינע m  oyo^ao’ a נים on te  oyo. tx oa’oayoya 

o’ eyaya yoto. זײ tyx tx oa’ oayoya rp a  ty m 
B tm יאלאס r  oye o’ eyayaולoyr o r  ty סי tym 
tym די אײדעס ײניאן oytaty re מיםגלידזןס (עײעז

ובאוינס!
j i  re סקולמאן

yaשoyoגy.ז o n ,חײסט ty אײנעי o n ג איזyוtyor 
y כסםגליד «y rלטyר oyoyeo oyoy oy’ 55 r t 

oyoaya oaoyoo װי oy’ m x tyttyi ry  oy איז oyo 
t־ r r׳ tym ױסשים די n  rxayitx tx oa’oayoya־ 

o n; דייי o r — דסײסיג oyom ’tty rn  o n n. 
’ya אויסגאס ty ניד tty oye oayayx ooyr ey oytt 

oyo^ao’a איז oyr o n די tyayp ניס ayהyלםty די 
oernyo^ao’ a אין oaye o’eyaya tyo’ to זײ פאל 1אי 

tyo’P ’ tyo פיז ty’ er o nײי ׳ tyo typ o n, לױס 
8 oyanamya y -ey’xntjyo yoytatyליד3יס o n 

oaaniP oyn י* tra i’  o n דסײ ’.oyo oyoy oy 
oyanamya o n סיסגליד typ 1אי r y פאל yנהyלםty 

3 oy tm  oaye mx o«pa’oynyaay r tאייז אלם nלoy 
tyoyttya ry  oyn oyay oyam •tyoyaya epyt yoy’ 

oyo tx ry’ 55 גאד סיסגליד א  oy נים .oa’oayoya 
 oPao’a םyayaרyשםoyc y tie ײסשים סי פדי

 ,o’eyaya yato oyל1C oyo tx oa’oayoya זײן זאלעז
8 oyo oyay ttaליד3ים tyttya tyoyn אין מםשםייענד 

oyo אין ײניאז oy tm  o” x איז o n  •rnon^ a 
’o הײסס׳ a ry  oy tm לדיג1ש oya tyo’Vaya װי 

ry  os a ry  ■Dt’ i  tyam tyxmo שיליײ tya^an 
oya װי oo״tyart tyx ,סײס tyopoye ײסשים די tyx 

iytt xooopy oyoy’ oye O’eyaya o n n סײס o n 
ry  oyayaoyoxnye oyo לדיג1ש oyoaty •tmya די 

y ty ,tyroyt oy typ oy’xntayo ליד.3מים ry  o rt 
y rn ארײז  tra i’ oyo rnלםoyoy oy’ 55 re  oy

aya ,aynya. a»a ty די 1אי tyayn יס8 o r ya’r ty ’oe• 
nana  —  i n .פארלמסזמ o’B yoytaty ty m  o n* 

’yato to, «לידער a nayp rn  tnyeyx ty m  oyr 
a’ oaya’o י אױ *oan ,oytaty r י  ntna yaayeym. 

o 1943 1סי ביח r׳ >a p n  oa’oya oya’ox’ y oyo oyr 
3 oooypyo yoytaty tym tלױז tya’ ta ya’ tty m x 
yB•לty. ל דיxyםt” oy oyay tyotp tyoyaya oyt y 

yavty פvלty אלץ ya r y  oy rn  nyotyטיoלom o ■ty 
tyayrxo’ tyoye. וױפיל r t סיםגל^ר 5271 די oyr 

3 tymײ tW ’oooyt taty אלס oyoy yayatyooya 
ttn סיר ■yayonoyiay 3ססײײילי ’Voyt tn m. לײם 

y ס1משל ayo re גyoyayל tyoyr ooyya r ’ atpytpy 
yלy מיטגלי^ר oyn דינעז oyo rn ארםײ a n t  oyoy 

oayayooyc אלס nam ooata ,פיםגליסןןס tyam  oyt 
ir׳yx לאקאלס די x  oyxaya oyo oye oaye oix rrt 

rn  oaa’o re׳ ty rn לי?ספאל,3מ1א t ty i’op״tn y 
’o. זyלtB oyo oלyxyaיסlא ײסשים eyaya

jy o n x סי tie tyaytoty yoyoay tty tyompayop 
y l'לכaty tym  oyo^ao’ a yayaoyoooye yoytaty y־ 

ry  tyotpya סי yooyoa אאל tn r ty s  oarotyoye 
n y n  re־oayxyoe 41.06 ■inaya ,o” npayop. די 

payop oyo re צווייטע  .oyoayp r x  iy m e  yooyoa־ 
’y דינעז הײם ayat’ a re  •oayxyoe 16.73 tyaoyorya 

— tie oayya (אנג^  (aatoa’ xoay ף3םי oayxyoe; 
m x  yaoyp —  (tyreayoayp) tyVtpoyato re ■  וון

m  •toy — tyVyeop^aetK re  ;-oayx ® מאלכ
oayxyoe ; ײ א  oayntxoyc tyayn ̂לבםםסאסד ry י

oyo 77 8 טײס reיםaלoyaya 49) o y r 28 אץ ),tyroe 
y tw ty סי a o r^ a  ty rn  yanyawלyoyoay y אויס־ 

npayo? tyona ,ompayop oyptx ’ r  tyayt״ya o’ a .o• 
^ojrxyoyey yayaa אח yנלyכ.y

1943,.דעצעמבער ביז ,1937 ױלי, פון שטייםמענטם יערלעכע צוזאמענגענומענע
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 יײסממלס
סוניע פולע

אויסגעצאלס
דײל א *יריקגעיױזען הכל סך 1  

a ״
I Iu •g

I g s

« I |
i  4 סי 

a

3
1

**! •i 3a ! 3n n a h
a
3
3 1 1 a !׳

1937 (6M) 0 0 0 0 0 0 0 0 $87.330.86 18743046
2.05 1938 131 >19,650 31 $2430 28 16 206 121480 201,008.92 179,12842
X87 1939 411 61450 53 3400 60 67 600 65,150 221 209 0.5 156,160 AS
3.44 1940 482 72.300 128 10,605 72 88 770 82,905 223.751.00 140446.00
2.95 1941 482 72,300 139 12.530 58 93 772 84.830 261,635.14 176.795.14
2.78 1942 544 81.600 108 10.600 34 82 768 92.200 27747947 185479.67
2.97 1943 588 88.200 131 12.130 34 86 839 100430 282.789.24 182.45944

Total 2.638 $395,700 589 $51.595 286 432 3.945 «447.295 11455.383.88 81.108.088.88

y tmya r x  ,oya לאסיס ליד,3סים tya r, יאר ססיי 
r x  rx 3שולדי yt 'Ot’ o tya rt tvxayt oye tyoyayaלty 

tyxaxa r ײסשים סי x 1 נים ,o’ eyaya r ’P tyanpױיל 
oye דסײ די tya rt xooopy דײס r x  oy oyr לדיג1ש 

oayayoyaoyoatoy ooyr tyoyaya 3דסײםי nלtie oy 
ooto oyo • ir t  oyoy’  oye o n n  tyx tx O’eyaya 

rn ל3ס.ש  tyeon  oyo^ao’ a yotn^y ty ,rx  rcoyo 
lya r v o ’ nyaty oya iyaױrלyכy לידער3מים tx אאלען 

otm סײס ooayaoyoy rx אין .o” x
oayt כענעםיט טויטען ױעגען פאקטען

o ׳oa’oya 1yלyיxיcy oyo אין rt שם מיסyלŷ 
oyo tx tx קyll3yנשoayVoaytyoyc tyoyn ,ty אלע 

oaye o’ tyaya tyo’ to oyo tyaytt tyoyrx  jtx tyopye 
tyayayaay o עם .oyaoy m איז o n  tyom די yxל 
yaשyay3oyo. סי yלoyo, די r t  tseyntx ,םױט oyo 

tyo’ to oayxyoe פyלעyoyoay ry  oayrto oye t 
ota ’ tty ,tyo” noyxa” x סי ױי cינxayיyלy אייננאמען 

o” pa’ oayoyaw oyo r x  n  •oaye tie tyayao’ tx ry,״ 
tya’ a ם סי סיסyפyלa yלoyo pe r l אאל •yc tyo’ to 

t n, די ry  aa^yxo’ tx די tyayaa” X. סי re  tyorotx 
m די tw םױם  yotm  tyoayxyoeלo’ a ty כלוײ •ay 

otx’ pa ty m.
tyortx די tyayayaay tyom  oyr tyarotx tyo’ to 

tn m די ^oyr oy’  o n  ir o tx  ma y tya’ eya oyar

nכyנםלycyרye סיס yלכy1l ,yלyפyס די  ty אױ־ 
i ’ t oye ooyo ,jya ^אלי oye oyay די oy tyoyn 

ay ty otpיסyװש לyלרyך r x  tyanptxoyoayayc i ’ t 
tyoye’ x׳ tyV’ tt סיס ?oy oyo t’ y ty ,tyaya o nשם̂ע 

’ty o לינ?ס, re קאאם a tym t ״ דיyoyo tyo’ to״ oye 
oytatx re  oyo’Vao’ a oayrto tyoy’• אינט^ר^נאל: 

n  ’ tty איס oyt 2.05 די oye’ x מיינט oyo t’ y ty o n 
oayrto tyoy’  re  ty ro  oayo optooya rx  o r t oy’ 

oayrto re. םים ,mx געשטאסכן מעמבערם  oyey 
oyooaya oyo קאלש ty orm סי לױם ’tyoy װיסיל 

 סוסע סי tyeyooya oyn עס װיסיל אױך tty קלײמם
oye קאימם, די yl1לבyxya tyayn o’ a yלט ooyoain tx 

n  a’ xetc ttxלoye oy .קלײם tyooaya ayo r x קאלש 
tya’ a די סיס exזל re קליימס ttx סי tyoy’  r x  yato 

tnayeyooya יאר o rt טיס tyayn ןלס3יס1א^ r x 
yBלyז tm ענע3פארשטאס סי tyttya tya’n 3לדי1ש 

r’ 27 וױ oya oye דױס  oya’ am  oye tty tyx” oo 
tya’ a t n  •tyart סיר ty אל3 סי m  -oyo” pלפy 

ty סיס m p p ix  oroya tyayn, 3 סי yoyanp.אל oyo־ 
m  oyeסי ל tya^ ya tya’n yayao r^ ye שולדיג 

oya oye oro ױ ’oyo tw ,tyart a ו xartx tw opyt 
y oye oye’ x oyoyoyoaלin a y a  ,tyaynw yoyoay y׳ ׳ 

loyיסcyaאלy8נ yליחנס.3ים ooyaaya חזנלמג •ya ty m
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ns m און ipsdsp יאו ®ד m װ אוט איסטעח* mo דעפארםםענפ
סימם, דער פיז גילד פולע א געבעז ו

■ ggggg■ MM MiMMMA -.L — —דזנד אךן שודעדיגקייסזח פרפבלעמעז׳ 
 למסן די פמ םשד אין גרײכונגען

מרשידענארםיגע אזא tv יאר פיר
 --• MU------*-----------------M# MilMMAklAIMi יײ ארגאניזאציע קאמפליצירטע און 

 ײ0 אוט איםםערן אונזער איז עס
 גועגלעך ניט איז דעמרםסענט׳ טאון

 װעל »יד ארםיקעל. אז טח «לאץ באשרײנקםעז דעם ייז
 די אױף אנדײטען כלויז מיט באנוגענעז דעריבער זיך

ײיד האבעז מיר װאס קאמפעז און יאסירמגטז חױפט
MUHkMt teMk■ — — MM■דורכגעמאכס. איים דער

 אץ מיטגײדזןר פץ אפפלוס און *ופלוס דעד
טעפזןר אמזשיןן

 די איז איז םעריטאריע אונזער װאס דעם איבער
 אונזערע איז ארבעטער די און ארום שטעטלעד קלײגע

טיט מײדלעד אוז פרױעז •ראצענם 95 דינעז שעוער
MM ■MM ■■■ bMAaaammaâ aama bb A A ■ a ■ AM ■«■»■■■  איז טאמיליע׳ tv זזײם פאד פאראנטװארטלעכקײטען

 מעפער אונזערע אין אדבעטעד פון איבערבײט דער
 גרוײ אױסערגעײײנלעד אן צײםעז, גארמאלע איז אפילו
 צופלוס דעם אט תאבעז גאדינגוגגען מלחמח די סער.

 בא־ נאד טרײד אונזער אין אדבעםער פח אפםלוס און
 איז עס ווער פארשטארקט. איז פארגרעסערט דײטעגד

 עם װער אידוסטריען, םלחטח די אין #רגעטעז אװעק
געכליבעז און שא■ דעם גאגצען איז פארלאזם האט

w* װ#נדעה הערי פח n w

 נזד״ח א געחאט האנעז <ױר אז אזױ שעפעד נײע 211
ײי די *ײם״ m דודך שעפער 56 פון געוױנס  «ימ* נ
סעד הדנדערס 44 םמז געהןןס חאמז שעפער קוסענע

MAAMMtiMt ĝg ■*#■4•■ ■MM ■MAMM ■̂B Mft ■— — — ■-I - - I-------דגעמכס״ זיד*  jy ifn ױ מלאכות בעל  װ#ס שעפער די ו
*MAM• MM■ M■ ■■■*m■ M -------------- ----------------1- — ■ - — -------- ---------אנגע דער פון באגריף א געבעז לײזןנער דעם קען דאס 

T חאט עס װאס ארבעט ארגאניזאציע שטרײנגםער t 
ארגסניױרען. v שעפער אם״די געםאדערט

*ײט דער דויד קאמפעז אץ סטרײקס יאמזערע
 אינטעתע־ אונזער פדן אפםײלעז אנדעדע אלע וױ
 אתזזװ־ האט באװעגונג. ארבעטער גאנאע די און שאנעל

 אױמגומײדעז כוחות אלע סיט געזוכם דעסארטמענט
 ארײן איז לאנד אונזער זינט סטאיעחשעס און סטרײקם

 Of איז אױסנאמעז וױיגיגע זײער םיט מלחמ̂ו דער אין
o אז זאגען׳ מוז איד כאטש געלונגעז׳ אויך אונז f חאט

NIMMMI ift M■ ■IMSMA ■M■ MMMMMMMA MMftfeMMMM ■ftk•  תייליגזןז א פון געדולד דער געפאדערם ןדיםענוױיז זיך
 פארביסענע מאגכע פון פראװאאירען זיך לאזען או ניט

 געחאט מיר מ*ממ נאםירלעד מלחמח דער פאר באסעס.
 דא וױל זדך סטרײקס. סארביטעדטע או גרױסע מאנכע

 ארײנ־ ניט זײ׳ םמ װיכטעסטע די אויף בלויז אנוױחע
פאר־ איז שעפער אעזערע אין סםרײקס די רעכענענדיג

ץפמאל אדגאניזאזיאנס דעם מים בינדונג מדטזיי גאכגעפאלגם האט op ווער און היים דעד אין *עגס פיז י
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אדעד ארמיי דער אין דיגען אױעק זײנען װןס מענער
■ ■M ■■■Ml MMfeMBfeM ■MM■■■■ MMMMMMftMAMkMAאלס שטעם. אגדערע אין ארבעטען אויסגעוואנדערט 

 פון איבערבײט דער געװען איז עס גרױס ווי בײשייל
 אנאואװײזעז, גענוג איז שעפער אונזערע איז ארבעםער

 װאם טיטגלידער 27-000 די םמ *וױי־דױיםעל ארום אז
 קלאוק דעם אין חח א ׳1940 אין געהאט זזאנען מיר

 רעדעז׳ שועטער װעל איד װעלכעז װעגען דעפארסמעגט
 ילעגער זײערע אח אינדוסטרי די םארלאזט האבעז
 נײע טױזענד זעמנען פון געװארעז פאמומען ױינעז

 אז אנאואװײזעז׳ װערט אורחא אגב איז עס מיטגלידער.
 םרײד, דעם פארלאזען האבעז וואס ארנעטער די פון

 קארטעז וױטדדאועל ארויסגענומען 2,600 קארגע האבעז
 וױיניג־ אז מײנט דאס ארמײ. דער אין זײנען 256 און

 זײנעז װאם טויזענט זעמנען די פון טױזענד דרײ םטענם
 טרײד אין *וריקי קומען «ו ■לאנעײעז אוועק׳ אונז פמ
טלוזמח• דער נאך

 םון דריטעל *וױי ארום וואס אבער דעם טראץ
 חגר איז רעיןרוטז נײע דיגעז מיטגלידעד אונזערע

 באװאוםםזי־ יוניאן די און מאראל די דאך איז יוניאן,
געװארען. שוואכער ניט מיםגלידער אונזערע פוז ניגקײט
 אונזער האט ארבעטער׳ אין איגערבייט דעם חוץ א

 איבער־ באדייםעגדע א סיטגעםאכט אייד דעפארטטענט
 ארנעטס אין מאנגעל דעם איבער שעפער. פון טאשונג

 פמ פאבריקעז געוחגז זײנעז עס װאו שטעט אין חענט
 מאנכע געאוואונגעץ האט אינדוסטריע, מלחמה דער

 אנדערע איז שעפער זייערע פאחמאכען או אײגענטימער
 *יםערעז אונזערע שםעט. אנדערע אין זיי אריגעדםירען

 םארלארען זױים דער דורך חאבעז מיר אז װייזעז
אוגעקראגען מיר האבעז אגער דערםאר שעפער. 155

 יאד צווײ זיץ או דערלעבט חאבעז זײ איידער שטארבן
ױ• אז. א. ױגיאן דעד אין

 די פון הכל םך דעם וױיזם קאלום געכםםער דער
 קאלומס צוױי לעאםע די אין קאלומס. דריי פריערדיגע

 אריינ־ האבעז מיד געלט װיפיל ערשםען איז מיר׳ װייזעז
 און אםעםמענט׳ בענעםיט טויטען דעם םאר געקראגעז

 פון זיך האט עם װיפיל — קאלום צװייטעז דעם אין
 קייסעם, 3945 איז׳ הכל סך דער אפגעשטעלט. דעם

 .$1,555,383^8 אסעסמענטס ^447,295.00 אויסגעאאלט
.$1,108,088.88 באלאנס דער

 אומנאר־ אזא געווען נים לאגע אלגעמײנע די װאלם
 ענדע־ געװיםע מאכען געקענם אםשר מען וואלט מאלע׳
 די אונםער אבער פאנד, בענעםיט דעם אין רונגען

 ניט מיר גלויבעז אומשםענדען אומגאשםימםע איאםיגע
 געמאכם קענען עגדערונגעז ראדיקלע וועלכע אירגענד אז

 םירט םאנד דער אז זאגען «יר װילען סוף צום װערען.
 וועלכע רעגולאציעם, די אח רולס די לױט שםרענג זיד
 םײװעראטיזם קיק אמ םאר שרײנט קאנסטיםוציע די

 אנ־ נים קײנעם געגעז װערען דיסקרימינאציעם אדער
געווענדעם.

 זי־ פמ פירעדשאפט דער אונםעד דעפארםסענם ראלען
סטאלבערג. אח מערמאז
 דורב* מאבעז סיר װאס סםרײקם, לענגסטע דרײ די

 פאר־ צװײ די אין סםרי״ק דער געועז איז געמאכט,
 אין קאמפאני״ גארמענט סארקאן פון שעפער ביגדעטע
 עליזאבעט, פון קאמפאױ׳/ סיואינג חשי ענד ״דאבלױ

 און װאכען עטלעכע געדױערט האם האס ,1941 אין
 אנגע־ נאך זײגעז אײגעגטימער די «ים שטרײםיגקייטעז

 ״קראון די װאס סםרײק דער ;שפעטער מאנאםען גאנגען
 •ראװאצירם׳ חאט ברידזשפארט, םמ קאמפאני״, קארסעט

 דעד מיט פאדחאנדלעז צו אנטזאגט זיד האט זי ווען
 אי־ אז געוואונען האבען מיר װאס דעם טראץ ױניאן,

 אר• די און באארד לעיבאר !עשאגעל דעם םון שסימונג
 פינןי סםרײקעז צו געווען געאוואוגגען זיעען בעטער
 דער געגעז סטרײק פארביסענער דער און יואכען;

 סאוגערםיס, פמ קאמפאני״, מאנופעקטשורינג ״קעלבורן
 חאט פידםע לעצטע די תאס דעס׳ טראץ יארק. גױ

 זײנען רעגירונגס־ארבעט, אױף אויסשליסלעך געארבעט
 פאר* די אמ שענדלעכע׳ אזױנע געווען באדינגונגעז די

 אזא ױניאן דער געגען אײגענטימער די פון ביסעקנײט
 גע* ניט מער עס האבעז ארבעטער די אז שטארקע,

 ארבעם, די געווארםען האבען און אריבערטראגעז קענט
 מערחײט א געוואונעז האט ױניאנן די וואס דעם םראץ

 אלץ נאד פירמע די האט אפשטימונג, אן אין שטימען
 דער מים אױםריכטמ םארהאנדלעז צו אנטזאגט זיד

 ״די ארבעטער. די פון פאדערונגען די וועגעז ױניאן
 •רא־ װאר *ום קעיס די איבערגעגעבען דאן האט ױניאן

 די צוריקגעצױגען האם רעגירונג די און באארד, דאקשאז
 איינגע* איר איבער םירמע דער פיז קאנטראקטעז
 מא״ פינף אנגעהאלטען ר׳אט םטרייק דער שםארםקײט.

 לאנג ניט אויםגעגעבען. אים האט ױניאן די ביז נאטען,
 גע־ גערעכם באארד רילעישאנס לעיבאר די האט צדריק
 םאד־ *ו םירמע דער געארדערם ױניאן, דער געבען

 די צוריקנעמען אמ באדינגונגעז פאר איר מיט ו,אנדלעז
 חשאבס זייערע םארלארעז האבען וואס ארבעטער, אלע

׳ סטרייק. דעם דײד
 האבען סטרייקס דרײ דערמאנטע אויבען די חוץ א

 סטרײקס זעכציג ארום נאד געהאט יאר פיר די דורך מיר
 און געדויערט נים לאנג האבען וועלכע סטאפעחשעס, און

צופרידענשטעלענד. געווארעז געסעטעלט זײנען

סארכעסעדונגעז און אגדימענטס כאנײטע
 וואם שעפער, דריעען און הונדערט פינף די םון

 אונ־ 91 ארבעםען קאנטדאלירט׳ דעפארטמענם אונזער
 קאלעק־ א אונטער 37 אגרימענטס, אינדיפענדענט טער

חי ״נױ דער מים אגרימענם טױוען שוי  דרעס וואשייבל ח
 אג״ די אונםער זיינען איבעריגע די און אסאסיאיישאן״

 ױניאנם. יארקער נױ די מיט טרײדס דיערע םון רימענטס
יערלעך באנײט ווערען אגרימענםס אונזערע םו־ז פילע

י נאו פאלמז מיד איז מ י א ל  אמ* פיז פראקידק מײינ
 פארבעםזדונגןז זיד דןרשלאגיז *ו איגטןרגאשאגאל זאד
ר״ ד• מןר מ מ ר iw מי ן n y w ץ  H אתזירן י

סך גופגןמײסןן פןדןדמגןן אוגזןרן רממנסס׳
mmMMAA# ■MM gMA M■■■■■ ggg■ g■ M MiMMM - -  סיס־ אונזזיע חאט /jjwnjTjn לרין די חוץ א ײארען.

m איצס שוין חאמן דארשלאמןן, זיד האמז גליד«ר
--------------mmLmw■■ ■mm  ■MgMMAMAM mmM#MM m■  ■ Tpi yDTfiflp ד” סיעגלידןד אוגזזןרן עדץ סויזזננם
■AMÛ ■# ■MMM M■ MgMMgMgM MMgM MM■ MgM ■M4MM vjw נ~ס דזןס מױע ק^ױעס״ uh tj דזשןמס דר<ס םון

די פאו מאקאאיאס כאאאלימ אױד גיס ײאס כאארד׳
■■■■M■■#MM MMM ■Mg ■MM gM̂ MM ■■■MM ̂ /ד דןמ ורזנלען דדעסממד Fiyijn ̂י i ,גדסגלידעד 
 געגיסזח ^ עי,נסאקלאו̂ די פץ גאםאײס דאד מיט
װאקאציעס. כאצאלטע פח

מריג  אתזןד איז מיטגלידזןר ד♦ אז זאגאז «ו אי
מיט־ אגדערע די ווי פוגקט זיד האמן זעפארטסאנס

i — — —. - MAAmMMMM ■MMMMMAMAMiAMi ■M«MM M■ ■■■aLaאלן אין גאטײל״גט אינטערנעשאנעל איגזאר פון גלידער 
jn אקטיוױטזנטאן, חילף מלחמח p tm ו׳אבעז סיטגלידער

■■*M■ ■■1■ ■•(■ ggM ■■gM# ■■■k■ MMM -     — — מ ד<ר זדן בפגדס מלחסח גזןקױשס פינף d*«4 פח סי
■Lmm b■— ■g#bbm■ m##M# mmm ■mLm■ L ןן , מיסגלידעד וודגזזנדזן חפבעץ דעס חוץ דשלזןר״ מיליפז

■ - ----- ■̂ #̂ ■gMMMMM ■■M MAĝ AAMM■ ■■ ■■■■■■ —שסעס די אין קאממעין ווין מטײליגס מפמסיו און
I . . ■̂ BA BMMMMM ■■MA■ ^■■M■■■■ *■■CmMMA •auבאפעל״ דער *װישען באגדס פארקױפעז געתאלפען און

■■■M ן #̂# BM ■■MMUMHfeli■ M■AM (■MIM -- - - - - - יעדער *ו כײגזןשסײערס ווריך זזפבעץ זײ קעדוגג,
mm■■ MiMAAM MU■ MAAMAMMAM ■■■A■ ■■■W■—— —- - -  Xf און קריץ דויטען מפרץ מקױגקײט׳ חילמס מלחמח

אנ• אױך איז ימיאנס אונזעד איז ארגאניזאציעס. לעכע
LmmAMIM■ AAM MMMMAlAM# MA AMM■■■ M ■MA AMiMfe■* -------- טע קולטורעלע און פןליקיפן לעכעדיגע n *׳עגאגגעז

 איסמעח פמ אפטײלמג קלאוק דער אץ
טאון אװ איט

■M ■MMAAM MAAMM ■MM A AÂ MMMM AM ן ■ , דער ויונטער שטײט װןןס פפטיילוגג/ דער אין
, ■Bf MMAMMMM■ MAMMAAM■■ ■AMA ■AM A MMAMUAMMדובץ דזשפרדזש שרעזידענס ווײס מוז שפרװפלטדנג
- — I ijL. A a a am aaM MAMAAAM ■■a* ■a■■ mm  לױן פלע ןןרבעטער. טױזענט זיבע פרוס יא זײנעז

דער ווןס סארבעסערונגען/ אגדערע את העכערונגען
— — — ■■■■■■A ■MM MAAM ■■MA A A A AAM MAAMMAA■ ■AMI#■פאר אױסגעקעמםט תאט יפרק ניו אין דזשןךנט קל#וק 

 די געקראגעז אױך חאבען קלאוקמאכעד׳ יארקער נױ די
 טעריסאריע. דעד אין שעפער קלאוק די איז ארבעטער

 כאדײטענדע געקראגעז ארבעטער די האבען דעם חוץ א
 פארד״אנד־ אײנצעלגע דײד שגירות איז םאדבעסערוגגעז

י חאט ,1943 אין אויםגלײבונגען. אח לונגעז n״’ י r 
 פון חעכערונגעז לויז חענט װאכען 2,100 םאר געקראגען

 קלאוק דער װען װאך. אויפן דאלאר זעקס כיז צוױי
 פון אנטשײדונג די דורך געקראגען האס כאארד דזשאינט

 פון חעבערונג א ,1943 סוף טשערמאן׳ אומפארםײאישען
 אר־ די חאבעז װאכעז־חענם, די פאר װאך א דאלןד 3

 76 ארום געקראגעז שעפער טאון אװ אוט די איז בעסער
 שםיק פאר פרײזעז די פעי. בעק איז דאלאר טױזעגט

געווארען• אדזשאסטעד אויך זײנען ארבעטעד
 קאג־ דעפארטטענט סאון אוו אוט קלאוק דער
 סוטס״ ״מעניש פון שעפער *וואנציג איצט טראלירט

 די םאר סקוירטס מאכם מען וואו שעפער, זעקס און
 בעל־מלאכו̂ו טויזענט צווײ ארבעטעז עס ײאו םוטס׳

 געקראגעז יוגיאן אונזער חאט אױסנאמען ווײניגע מיט
 די יאר. לעצםעם ערשט שעפער די איכער קאגטראל

 וױ• סארביסענעם א געגעבעז אונז האט אמאלגאמייטעד
 « געלונגעז אונז איז דעם טראץ אבער דערשטאגד.

 יןאג־ איגטערנעשאנעל אונטערן שעפער די געוױנען
 שבירות אמ באדינגונגעז איז אוטערשײד דער טראל.

 שעפער אמאלגאמייטעד און שעפער אוגזעדע צוױשען
 אױם־ גום האבען זיי אז ארבעטער, די איבערצײגט האט

 מ־ באדייטענד זיך חאבען שכירות זייעדע געביטעז•
 האבעו מיר וואס אגרימענט, ערשטען ביים ו,עכערט

 פראבלעם די אדבעטס־געבער. זײערע מיט געקראגעז
 גאו םאראז געלײזט. ניט וױיט נאטירלעד נאד איז

 ״מעניש נאר ניט טאכען וואס שעפער, אמאלגאמײטעד
 אבער קלאוקם. רעגולערע אייד נאר סוטם׳ סטאיל״

 דעםארטמענם אונזער אין פראבלעם א בלויז נים איז דאס
ױניאן. גאנגער דעד םאד נאר

 םון אפגעשטאנעז ניט ױינעז קלאוקמאכער אונזערע
י םח און מיםגלידער אינטערנעשאנעל אנדערע אלע  י

 אח דיסטריקט טאון אװ אוס איםטעח די אין ארבעטער
 ברייםהארציגע דיערע אין טר^ס, אנדערע םון שעפער

 די העלםען «ו און מלחמח דער *ו בײשטײערונגעז
 גזד דעם אין קעמפער די און ליידענדע די קרבנות,
 לעג־ פארבינדעטע אירע אמ לאנד אונזער םון ראנגעל

 יעם אין אריינדרינגען. םאשיסטישע גאצי די געגען דער
קלאויד אונזערע האבעז דרײװ באנד מלחמח םערטען

ט>• »44 <וגי, י י ►ו ■ 3#

תתױנונגען םיט מנװממאו צז קזסט חןטארטמעט םרתי גאוסענם קאםען
o פיז אגדיףט א ̂זטעגש געבעז ו n 

 סדייד א פיז ןאויטזא איז לעמז
אג׳ דודך כלויז אדגאניזאציע יוגיאן

אגאזדאר*אל«דט׳רעזײיפעב?ואגע .
 איז אײנקמפט אפטײלמגעז׳ גלידער,

פוגקט זדז ענלעכעס׳ און אײסגאמז ־■S5f*v2-ן•
 ײ«תז מגדיוי א געמז פתנױדעז וױ

 מנשוז א פיז פערזענלעכקײט דעד און אױסזעץ דעם
 איז Of מ̂א אדעד װאג זײן עלםעד׳ זײן אנגעבעז דורד
א וױיל װערזןז׳ מטאן גיט קעז װאס עטװאס ישוט

mMAMMA AMA■ MMAMAMMAMM AA MM■ AÂ MM■ AA — ̂ ̂  געװיסע *ניס, באשםימםען א האט פעחאן, א וױ יוניאן,
 לאמח ײאס גײסםיגע, און סיזישע כאראקטעריםםיקעז

 m< אמד באדיכט א איז *יםערען. אין מאלען ניט זיד
ױ דעדיכעד װעל איד װעחח• געטאן ניט אנדערש עס ד  י

 ״געדעכםיגיךיט״ דעד םון לײענער די איבערגעבען בירעז
 חד סדײד גארמענם קאטען דער איז עס אזױנס װאס

 אמ־ אונזער םת איםײלמג די אס װאס און פארטמענט
u פיר די איז אױטאוםאז באװיזען האם םענעשאנעל p, 

קאנװענשאנס״ צוױי די צוױשעז
aAÂ A AAAAAA■ AAA AA# ### AAM■ AA AAM AAAAAA AA A AA AA■ Alaסאק םרוקעגן די *ו *ו סרעט ודך אבער איידער 

 װעדטזױ־ ■אר א זאגען איד מח *יפערעז- אמ טעז
 גײס״ דער געײעז איז ױעלכער םארגענגער, מײן װעגעז
 תאט און דעיארסמענט דעם םון טדדיך אמ פאטער טיגער

אמ ענעדגיא זײן מיט אידעאליזם, זײן מיט באזעלט אים
bm U LmAAMMAA AAM A ABAUAAAaAAAAAAA ■aMAAMAMAMAAMAam#אױף שסעמיעל דק איבערלןךענדיג איבערגעגעבענודים 

 דעדגרײכען געהאלםען איר האט װאס ארגאניזאציע דער
 טאג. «ו זדינם זיך געםינט זי װעלכער אויף שטוםע, די

 עלײעס מלעען.מײם־פרעמזמס דעפ זיטמ אין האג איד
 דעם פון געבודט כיים געשטאנען איז װעלכער רײזבערג,

 יאחןן אלע די םארװאלםעט אים האם אח דעפארטמעגט
 זײן אװעקגעגומאן. אונז םון אים האס טױט דער ביז

 «פי«דלאײנ אמת זײנע נאםור׳ םאטערלעכע מילדע,
ױ אדבעםעד די *ו געםילען  מיט האבזוז װאם די *ו ו

 עראדפש m ארגאנימאיע, דער אין מיטגעארבעם אים
 פא־ די אם גןשאםען חאם יושד, און םליכט םאר געפיל
 קאטעז דעם אין אלע באלעבט װאם אטמאםפערע מיליעז

 גאמאכט מעגלעד תאט און דעפארםמענם טרײד גאדרענם
 אנוױיזען דא וױל איד וועלכע אױף דערגרײבונגען, די

בקיצור.

יאר פיר די אץ דעפארטמענט דעפ פון װאוקס דער
אונ־ װאם שעפער צאל די און טיטגלידער צאל די

 n פון משך איז דינען קאנםראלירם, דעפארטמענט זער
ױ במעט יאר פיר  1940 איז געײארעז• םארדאפעלט ו

 האמן הימט מיטגלידער, 13,253 געהאט מיט האבען
 קאד מיד האמז דעמאלט ;מיםגלידעד 25,778 מיד

 אונ־ אץ T& קאנםראלירעז הײנט שעפער, 143 סראלירט
 יוניאנס לאקאל גאל די שעםער. 277 טעריטאריע זער

 אונז זײנען עס 46 צו 37 םו־ז םארגרעסערט זיד האבען
 פענסיל־ איז קאונםילס דיסםריקט צוױי צוגעקוגוען אויך

וױיניע.
 און מיםגלידער צאל דער אין םארגרעסערונג די
 געשיבסע. גאנצע די ניט אבער נאד דערצײלען לאקאלם

 אומשםענ־ די און צײט די זיגען אין האבען נאד מוז מעז
 געבראכט צושטאנד איז װאוקם דער אט וועלכע א*ן חמ׳

 שװעריגקײםעז די און מלחמה דער איבער געװארען.
 אוק• ארױםגעצװאונגעז האם זי װאם באגרעניצונגען יון

 טעטיגקײם, ױניאן דער אױף אח ארגעט ארגאניזאציאנס
 און דרײ ײביאן דער םאר געװינען צו געװעז נויטיג איז
ױ ארבעםער פיל אזוי מאל פדי  מיטגלידער «אל די ו

 ארגע־ פמ איבערבײם דער צוגעקומען. אונז זימען װאס
 שטעטאמ־ און שםעם די אין טרײדס אונזערע אין םער
 פונקאיא־ דעפארםמענט םרײד גארמענם קאטען דער װאו

 דיגען מיטגלידער מאנכע אועגעהײער. געװען איז גירם׳
 און לאנד םון כחות באװאפענטע די אין דינעז אװעק
אנ־ ארמנטעד; נײע מיט געווארען םארביטען זײנעז

g g = = T ■ ■ ■ - = ===̂ g
 פארן באנדס; דאלאר 407,000 פאר געקויפט ראכער
 ביעעשטײערט אונזערע שעפעד פילע האבען קרית ײיטען

 הילפס מלחמה דעם אין שכירות; םאג האלבען א
 1943 איז אינטערנעשאנעל אונזער פון דו־יױו פאנד

 58,600 בײגעשטײערט קלאוקמאכער אונזערע האבעז
דאלאר.

 אוט קלאוק דער האט דריװוס ארגאניזאציאנם דורך
 קאר־ יאר דעם ביז צוגעקראגעז דעפארטמענט םאון אװ
מיםגלידער. מער טויזענט דריי גע

a C iiig g l _nfgpprf  / דדד יף ד דיי ל מו דנ »

מ v מ rm  w m סיז מ ז סי י  ייוײפסײא^ טל״י״ ו
מז שאמד ̂יטמדמאת די m פ n m  r*  r rw m 

ir ײאי m  tm  o f $ ל מ *» *is  * m  m m  r 
rfrrm ײיי מממ״מ  tn&ro r r מײאז׳ ויס דיוימ 
tv מײאלײת י מײיז יאס«ײ  uturw rw אגיסא׳ 

jrs מ n«no» n»4 מײס סיו«אך ײסס אױפניליזוו׳ י
tjma iso n p jn  m  n דודגמדי־ממז m m סיסן 

יתיאן, אמחןד ®ח גײסט
o n ז קטואיײצ גדצסימז י  איגא׳ rm סיסילמד י

סי ײ o תאט שאןד גי w n  m w n w n  •m m איז 
osj t  .1941 up אי׳ ײ י ײי f א r m ארײן איי

imn mbo y r  tv יי» t * ro s y  to oronm 
r m p  rsoray-y, ואלנססש״מדיו טײליייו t v 

 אדגאדזא אאגטראלאן סיסף קאאפויאצין tv סײלח״ז
*oar חואאדטסאגפ tv אמטאתאשןאאל דאד iso jv 

 ליאיס tv זימיסאז טשאדלס tv פידארשאפט דאד
o ססאלמדג״ n  tv אקי ״מקיאמז סיי מאמז יאד 

*r מיויי tv דדי tnnm פיגד טױזצגס i ײסײידאר
n  85 o r r y v y  tv י שזניאד׳  ׳די «ן סײססי י

tv קאtfo גארסojf סדײדי
tfsn שאמד וױפסימ n צוױשזח  ro  eon אד־ 

v גסגמייט r  O fir׳ im vnofpitfQ r i  vn> n  tv 
avvp,״ tv מסססשוזןס^ פסל foorv n דײײי̂׳

P* אי ן טלאכוח מל סויזןנס צוויי O P ס׳דד o rn 
Vגיאסאסשומסס, װאלטח̂ע פין סרפסגי״ tv  cpn סד׳ 

in געײארצז גסנידדט  OV ייילןי tv ןרמד מגטיסלאז
o«rooTQ»n o«rsor»a ס נסד n  tr* v y  trqrov 

n ס̂ןסדיישקסיפ טקסדסא סי.טשאר  tv אס,גלספ T V 
 n {•אגסילודיגיא אלץגטאיז, tv פסג**קסס דוקטט
o •אגסילוייניס׳ סאיד׳ אץ סילס״ גיסמג ״מל v סױ״
#####AAAAAA MAAAAAAM MMMMAift gg M̂g# ■gAAA■■ WgAAA A0 איז סלאכות מל זצגס« oל p r o םירסאס״ וױכסעא 

eony> r די ײיד y  t o  won 1841— 1940 t n r 
tno פמ ססרייקס גענעיסל צװײ די em סינאטןו t v 

T די וחןן אומגעגצנס׳ און באסטאז t eon to rw o o o 
m** דעס מגײעז «ו אגסזאגט m וױס i f i חידף 

tv פיליפ •רעזידענם וױיס t iv  t v  w p p *גאלמ 
tfN »0 איססיגא סיס סעטלעז או םטדײקס די גצן *nnו 
סרבעטער. די

A1A# #■ ■M# ■MggMggM ■̂ ■ M AgMMMg g■■■ Mg■■■ A Â Aדער זממ סטרײקפ קיין געחאם גיט חאכןן נױר

■gg■ gĝAgA g »■■ BAAA #̂ #̂ BBAAMAU ■MAדעד תאס 4קדי $דן אריץ ודז אמעריקע דנס
gAM ÂMA■ ##̂# M bb̂ ^̂ÂA MaMMMMA ÂMMAטרײד גארמענס קאטיח D iy ro is iy i, וריגקדאגג ודץ

------ gt# ggM LltAIAAMMAAMMAA■ AAA AAM ■̂M aaaLma a a a ®ח זיח ודגטערנעשפנאל אוגזאר פון •פליסי דער מיט
aaa RMMM# ■Ag g MA ■MM# B AA A AA A AgggMA ■■■AAM ■mmנים סטדײקס קײן באודעגונג, אז יני םרײד (אצעו דעד 

tnvf>v געחאט,  tfapn t o י•0 סדגסדתדמ אמזאד 
tfiv את אױפקלצדונג דדרך כעט n fi דורך סגױסאגסט 

סישטיסומעז• באארד לייבסד דורד און פארחאנדלונגעז
m kgAMMgg#■ A■■ ggM ■■mmaAAMMaLamaa AAAA —----------- bumקאנסראל דער און מיטגלידןרשאםס  t v וואוקס דער 

AgAMAg Mgg M̂ MA AMgg ggA ggLgAUU| ■##̂M Â̂Â■ ■MAMMojyyp* גיש w p דץד  ii נפסידלעך שױן האט שעפער
MAA AAA MMAAM ■M##M# BMAAA m• ■aaAA a mזיך תאט פדמס וורגזץד פדי?ד# רױ גדױס אזױ זיץ
AAA# M̂gAAB aah*#M(A ■am #̂A# aaLmaammaam aaa a ■— — - -דער דורך םארזײען סיר “א אפגצשטעלס ניט סמר

--------- Ag■■ MA■ ■(■■■ MMM AIUA Aa AAA AM■ jyM שסעטער װעס װאס זריעמ די פייט jns פדוכס״ 

סדד• לענעוס און אדסעטס די tpp»t •*סוי
■MRUAiMA AMMAAMAM■ *קײסיקז דןןרחױסען

t פיי די דװץ־ fm  •nr לצמגס אוז סרמסס די 
 אמיתח ארשאי די אק ארבעטצר די פוץ סטאנדארדס

 '0ב מיסרסמנט׳ טרײד גארגועגם קאטעז פון קאנטדאל
f שכיחת גזדיאושז, פסרבעסעדט דײםעגד r n  ts m■ 

 כסגײעז גײם מלחנוח׳ חןר פסי־ פריער, געײסרעז בערם
ד איז אגרימענטס  םארמיז מיטזז אץ ססרחאגדלתגען ײי

o— סלחמח דעד זינט tv אגרימעגט פון n  r m ײסו־ 
 די tv צושסילונג m נזיט ײוװטייל באארז־, לײבאר

 וױדערשטאנד, זײער םראץ זײלװײט tv באלעבאםים
n שוץ חאמז צײם דער דײד n r tv  n o לסקסלס T t 

 ײסלסציעס בסצאלטע מלאכות מל די פאר דערשלאגעז
 לאקסלס *װזנלזי את אמדוסטדיא חװ־ פמ חשבון אױםן

מ געזונט שױן האבעז מיו חי ס  פארדינסםעז די פאגדען, פ
 גע• נסדיממןגד צײט דצד דײ־ד זײגעז ארכעסער די פח

שטיגעז•

o 0 אמזאר opw ןדלוזס01 o o n o sn ז״יס »T 
i m v w  t v  toons, יסנלאט•t v  jp v s v  t f

a— AAM ■A IMA ■AAMAAig ■MmLm gM•# M #  MM------------------1----- י ®לחמח מך ” ו מ״ טיי r*«7* ״״ פיי י פנ ד  י
to n  m מי אממי פסי סלגססײגס סנ tr« ג r• *סג

#^■Lĝ AMM gggg ■BAAM ĝB gggg ■MgAggHAA ggAgggg AAMM jw ?י י irjyw o  j שטעטלזנך/ אדן שטעט רי ודז
BAA ■m■ ba b  AAAAAAAAMAAM MgAAggĝ gAAA■ AAg ggM AgAAA״i גײסט דזןם מש ןגידט*יימק« ססזןנס יאי̂מ אויוד

BAaaMAM■ gĝ B■ MAMMAMA Aggg gAAggAg AAgA ggA AAAA|Aמי  דעפאדט טדײד גפרט<גס פדן ןד גדיגו דאק טרן ן
om ,im« מוט  nrrm פמ ןדמרגזגעבגחימז ד«ר n 

̂ע דיעד מיס אדן ססעף אח מפטסע פױס און ענעדג
BB gBA# ■AÂA BAB ■ggA gAM■#■ gggg gggg gggjg*■MgAAMM# ĝgggAפון קריגען מיר וופס חילף ארץ פפרשפןגו^גיש דפד
BAB - - - I  BABM L||gg ggg g ggAM ggM gAgggAg■ MMMftMMUlמיר ױעלען ׳פפיס גזגעדןל דעס וודז  u ji ןויו *
T V tv ליחען  שווןדיגקײטען די ריקאןן טפק   to

— ------ Aab AM MAAAklAAAM ggggg gggAg■ gggggAA■■אי*ט. ביז דױ פדפפלגריץי פזױ פמקט גדאמז

)i j r ר ע & אז סל ט ע ב ר ס א ענ ר שו  אינ
ם ױנ ם אן זץ־ ח ע ען5 ד ױני ט

i n אתזער פון דעפסרטמענט דיסוידטש ifo sv״ 
 אינםארמאציע םאלגענדע ךי פסוספןגסלסלט גסשסגסל

tf>n םוז כעגעםיםם אמשוחנגם סימטסלאזס די m 
is ,s im p ארבעםער די יועלכע tfn t בארעפםיגם׳ 

m די to n אױססד •Ofsio
op ev fifs  ir v  m,זיד חויבט 1945—1944 ־ 

to *,m p u l  o n  to ,אױס* חאט װאס ארכעטער 
n v  p i oofvn כסגעפיט, סוסא v ער װעלכע tv 

o n  tv  oiv sn o s tfnfs יאר׳ בענעםיט איצטיגעז 
ipo -W V W P -y M T דאס wi יעי פיגפטעז דעס

onset tv וױ i f טעג״ גױטיגע די סגזססלעז וחןס 
i f r v  oon סרכעטסלאז זיין דסדף is כארעכםיגעז ov 

is באקומען. קאנסז עם סר וחןס מנספיט׳ 
 שבת פסי קרעדיט ?דמןך סיפעטסלסזןן װען

________זמסאג אין
fVv פסלסז jfpn רי׳ צום געװארען באריכםעט 

 שארלארזוז tfson isossie ײאי ,otfeoiofn סדחזש
onjnp i טײל ס n  tv פסו־ oofsv^ ,פסר טזנג 

tjmf» to זײ ײסלמ n ײיץ בסנעםיט, צו באדזןכטיקט 
o n ״ זײ װאסtfso גספאלחח ניט זיד tv ביורא חנר 

f גסיסרפט. tfson די וױ n v פאל tf םארגסקד זײתז 
19 tn  ,tfo סימןססר oon ניט ofsiofi די fo o if 

oon i f  tv  ,*ton tv tfo דס־ ארבעטטז ^גסתוימן 
mנ«דש o  toe פױיססג tv פסל סזס m  tv סרמד 
ר  שבת טמ tfo די טסר קדסדיט. צו כסרסכטיגס מ
ofsio i װאס זונטסג, יח f .סמר כדי גיס is קרי־ 
tf« סט i f  no ,on rv o n מ זיד ח  tv שגת מל

w otfsjn i אפילו ,eve Birnrtv לסקאל f  ttm 
tfson סדמט o n אױב מאנםאג. נעקסםעז i f פאר־ 
tfi’ioo פעלט 'in  v פסרלירט שבת׳ זיך o n  i f 

jjre צװײ די ®סר קיתדיס
 שטאט אױסןןרן ױן ען1מןןל

m גײ fs io  ifP irם אױסער זײנען װסס ׳ מ  סי
pno tv־tft’mp tftfp ,nrfo ן»*לױמױש w ימל׳ 

T t tn מםסלאזזג ססי^ ottnwiv מח  שטסט׳ אוי
t זײ 3אױ f n גרײם tv צוםריחנן tv  tfoipisp'iis 

tfjv זײ פסר וחנס מז tn שטאט׳ fi פדי דזשא^ א 
rn v  ifso נאחנכםיגט is ^סרמטסלtf מ בענעפיט׳  ד

 tft’ip פאראויס אין זײ tsno שטאם, אױסזװץ nrm זײ
 ספים איגשורענם לאקאל זײער פין דעם פאר ילױמגיש3

n די tftnp *מ rsfso אויף בלאנקעז tftwnoa 
i n  tftfn ,א■• פארעז זײ אײחנר ^בזןםםלאזיגקייט

רעזאלוציע ד#נק
 525 שאי״ ר3קית רי3חא פח ארבעטער די סיד

 הארציגםטען אוגזער אוים דריקען ,najmf םע7 —
 ר-3שאפ־טש ר3אונז לינחןר, ײיקסאר ברודער צו דאנק

i אח מסז r n i s ביזנעם אונזער װסקי,3ױשזנלי OW 9 
 עקא־ סיי געביט יעדען אױף קאאפעראציע דיער פאר

 0 זימ זאל שאפ אונזער אז אזוי, סאראליש סײ גאליש
<־.ss^ אנחןדזנ םסר םוסטזןד
 לינדער ברידער די װערען געל^נחייט דעד צו

̂ןװסקי אמ  אלס מתנות שיינע סים זענטירט3«ר ױשזנל
ארבעם. רfגוט דיער םאד אגערקעגונג
 בעסערער א פאר אדבעט װיכםיגע ךי פאר זעצם

וחנלס• שע^רזנר אץ
קאמיטע׳ די

f. ,לדאד.3ח נ. םםארז״ םאליע םטאלזןרסאן



גערעכפדדךש ► }>■ 40 ז**ם

w מצטעו תסמיאל פה ועונױנוננמ n w
 געסימ *ו ז*ך גסמן גרױסזןר ן איז ״ס
יאו־ i*o pc איגןרכליק tv שרײמןן 4

מיןן א po טעטיגקיים  יזייל נקיצור. י
ײיכ* סאמע די בלויז אױסרעכענזןן

 פארנײגײן און פאסירוגגזןן טיגססע
 קלעגערע p® סכום גאגצען דעם

םעגלעכזװ־ * טאג און ייטױדזמסזמ
 גום־אײס־ און ®ולקאמען קייז געבעז נים װעס ןרגןפ

 פין *בער׳ לןוקסל. פמ אדבעס דער p® גילד געפילסעז
u ודז דמז׳ ןןגדערער דזןר p ̂געל, די  גיס ןדגםערנעש

 לא״ 300 חעכער p® משפחה V זןפעס פארזינדיגע!׳ צו
ix דזװ־ p* קאלען, o p r r סוז pn *UP ו גערעכם» 

 אנגעטערקטע די אין זמלסען זיד מיר וועלען אלעמען,
ן און גרענימז  צו־ זיד אויסברײטערזמ p® אױסחיטען זי

®יל.
pn עריןך■ דעם® ®p קאנװענשאן צו קאנװענשאז 

o r דערגרײ־ וױכטיגע עטלעכע ®סחדיכעגם 66 לאקסל
— —   — >n ttM# ■IMMaiMMA m Luu a tj n—  ■ t a >ia ix ®ונד*מענםזל«ח גרויסעז p® כוגגען o p v ir. זדן

--------------- LuaftaL aaaaaa 4/\i4 ua MAMaa />/־> i* kAMk a a kUi au oyn u ®רן חדשים ערשטע h i 9 $רג*גיזירט ל$קאל
a*AUMMfti aa a a aaâ aaaaa aaaa aUuaa■ aaM aua a&a* auaװאס ®אך׳ o r ̂לם ביז  געוואוסט ניט גאנצען אין דעמ

®p רויעז אױף עמבראדערי קארדעי די — ײגיסניזם® 
 — אױדחענדבעגס עמברןדדערי באגאז חענדבעגס.

 איז — ״מרחױ״ נאמעז מיםן באצײכענט װעדם װאס
 pm טרעיד. אין געבים נײער פארחעלםעניסמעסיג א

o קארדעי r מאדקעס׳ אין ארייטנוקומעז אגגעהױבעז 
o איז r 66 לסקאל יועלכער אויף גאװעלסי, א געװען 

u זיד האט p אבעד׳ אומגעקוקט. ױט pm םרעיד דער

®p מענעדזשער ®ױדנממ, זכױחו

p i■ ו י  בא־ יתיןך די זזאס ;רעןײטרסביאי ?ןחױנ<«נג ז
 די ארגןןנמידעז זיך־ נעסען צו «ײט איז עס tv שלאסעז,
ארבעט. קארדעי
םרעיד, איז געחערשט האגען װאס מדינגומען׳ די

 אמאליגען דעם p® איבערבלייבעניש אן געװען זײנעז
 לאנג שײן האבן באלערלאכעם אונזערע װאס סװעם״שאפ׳
 א געװען זדז ארבעטער־עלעמענט דער פארגעסען.
 מײדלעך אח בחורים יונגע צוריקגעשםאנענער. שרעקלעך

 דער אז געדמקט, חאבעז װעלכע לעתערס, סערסטעגס׳
 זײ לאזט ער יואם םובח׳ געװאלדיגע א זײ טוט מלעבאס

םרעיד. א לערנעז זיד
 שוועריג־ די אז פארשטענדלעך, דעריבער איז עס
 ®יל געװעז זײנען באגעגענט חאט ױניאז די װאס קײםען׳
 האט אויפגאבע די דערװארם. האם מעז ײי גרעםער
 ®יאנערען p® סימנים כאראקםעריסםישע אלע געחאט

 איז אנשטרענגונג אומגעהײערער מיט אמר ארבעם.
 א אין pא אית׳ דעם ברעכען *ו געלונגעז ױניאן דער
 ײניאני־ געווארעז שעיער אלע דינען *ײס חדשיס יאר
 אין איינגעפירט ®ארבעסערונגען באדײםענדיגע pא זירט

םרעיד.
 שטונדיגע 35 די טרעיד קארדעי אין חערשט איאט

 אווערטײם. םאר גמאלט מאל אנדערםחאלבעז מיט ײיד
 די אין געשטיגעז אומגעחײער זײנען פארדינסםען די

 איז ױניאן דער בנוגע ארבעטער די אװישעז שטימוגג
 קאנען• ארבעטער קארדעי די דערקענען. *ו ניט גאר
 דערהוי• איז טרעיד דער װי אסוואונדערען, נים גאר זיד
 אייט קורצער גאר א סץ ®ארלויף אין געװארען בעז
סגענע. דער אויף ארויף איז ױניאן די זינט

 *ו 66 לאקאל האט אויפטו וױכטיגער אווייםער א
 אר־ באטאן קאווערד די &יט שײכות אין פאחנײכענען

 דובינםקי סרעזידענם םח איגיאיאטױו דער אויף בעםער.
 פארשםענ־ א געווארעז געמאכם 1942 אנהויב אין איז

 געװעזענעם דעם איבערגעמען זאל 66 לאקאל אז דעניס,
ארבעםער. באטאן די p® 121 לאקאל

 אז דרינגען, *ו איילען גיט קײנער נאר זיך זאל
 אימפעריאליסטישע אין ארײנגעלאזען זיד האט 66 לאקאל

 66 לאקאל אז זאגעז, מען מעג אמת דעם אװאנםודעס.
 שידוך, דעם םאר באגייםםערם שםארק געװען ניט איז
r אנדער דער און t ערגער אז געפילם, אײס, ווײזט האם׳ 
 אז אבער, אפשר. . . . בעםער pא ,pn נים עס קעז
 ױניאן די האם געװארעז׳ געשלאסען r איז שידיד דער
 ארדענונג מאכעז p® ארבעט דער *ו העפםיג גענומען זיד
םרעיד. כאטאז קאװערד דעם ®אםעםיע, נײעד דער אין

םאז, *ו ־װיכטיג געװען איז װאם זאד׳ ערשסע די
 בא־ די אז באגרייפען, *ו באלעכאטים די םאכען *ו איז
 לאקאל מיט אז pא דיל״, ״נױ א זזאבעז ארבעםער םאן
p נים םעז יראװעם 66 v דערגרײכט איז דאם הפקר̂װ 

®אר א p® אײס קומער א p® ®ארלויף אין געװארען

 אײנ־ האכען זײ אווישען עקשנים גרעסטע די חדשים.
 א p® סער אגרימענט אן איז 66 לאקאל איז אז געזען,

 סים׳ן שלום געמאכם האכען pא ®ייוער׳ אוו םקרע®
 איז באדינגונגעז יוניאן אנחאלסען םח מעז אז געדאנק׳

 אומ־ ביזנעס די מיט אגגײז וױלען זײ אױב שע§ער די
געשטערם.

רעכע־ *ו באלעבאםים די אויסגעלערנט האבענדיג
 םרים׳ װײםערדיגער דער האט ײניאן, דער מיט זין■ נעז

 ®ארגעשטעלט ניט שױן אגריסעגט, דעם באגײעז דאס
 סד־הכל דער שװעריגקײטען. אױסערגעװײנלעכע קיק
 66 לאקאל װאס אגריםענם׳ נײעם דעם לױט אז איז,
 אר־ באלעבאםים׳ כאטאן די מיט אונםערגעשריבעז האט

 40 אנשםאם ײאד א שעח 35 ארבעטער די איאט בעםעז
 פאר־ n מאל, אנדערהאלכעז געאאלט װערם אװערםײם

 רע־ ױניאן אלע אמ געשטיגען שםארק זײנעז דינםםען
■ונקם. מינדעסםעז «ום ביז איגעהיט װערעז גולאאיעס

 אגרימענםס די באניים «אל *ווײ האט 66 לאקאל
 ביידע און גײם, דער דורך טרעיד אלגעמײנעם ®איץ
 ױניאז די פארבעסערונגען. באדײטענדע געװאונעז מאל
 P® סקעילס מינימום די pc העכערונגען געװאונען האם

 העכע־ אווײ־דאלארדיגע א pא װאד א דאלאר p 9א 8
 זײ אויב ארבעטער אלע p® װעידזשעס די אויף רונג

 *ו־ האבען סיר סקעילס, די זוי מער באקומןןן האבעז
 האלבעז א — ױם׳םוב באאאלטען א נאד געקראמז

 איז באװאוסם, װי םאג. עלעקשאז ®ארן געאאלט םאג
 געשטערט געװעז ױניאן די װעידזשעס pc הינזיכט אין

פארמולע״. סםיל .ליםעל אזױ־גערופענער דער דודך
 םונדאמענטאלען א דערגרײכם אױך האם ױניאן די
 ®ארזארגונג געזונם דעם p® ®ארמע דער אין געוױנס

 אנדערםהאלבען *אלעז באלעבאםים די װעלכען *ו ®אנד׳
 װאס pא ®עיראל׳ װעכענםלעכען דיער p® ®ראאענם

 צאלונגען די אלײן. ױניאן דעד ®ון ®אמואלטעט װערט
 יאנואר ערשטען דעם אנגעהױבען זיך האבעז ®אגד אום

 ױניאן די װעט ױלי ערשםען קומענדעז דעם און ,1944
םיםגלידער. צו בענעםיטס אויסצאלען אגהױבען שױן

n- די װאס בענעסיםס, די r r אנתױכןן באלד װעם 
p 13 געמז ®אנד׳ דעם p® «אלען צו n i א דאלאר 

 ®ארלוץי »יז ײאםעז 15 ®אר מנעפים קראנקעז װאך
pc ;תאסייסאל םעג 21 ®אר םאג א דאלאר 5 יאר 

 חאסייסאל א איץ pn דאוץי םיטגליד א װעז בענעפים׳
 בא• pא אונםערזוכונג מעדיצינישע באהאנדלונג; ®אר

 PK דאלאד 25 ביז סענםער העלט ױניאן איז האנדלונג
 מס׳דעי, איײז אייד נעסם װאס יאר, א p® ®ארלױף

 באהאנדלעג; אנדעדע pא אנאליזעז נױםיגע ®ארשײדענע
 קאנסאם־ או דאלאר, p 300® נענעסיט טובערקאלאזיס

 רײ• pא סאנאםאריום א זײ ®אר באזארגעז אדער פםיװ,
 נײםיגן אלע מים צוזאםעז צויײק pא הין קאםםען זע

ת.תוצאו
 אינפארנדדס גום pn זאלען מיטגלידער די כדי

 P® ®אסירתגזח אלע pא לאקאל p® ארבעט דער װעגען
ארויסאוגעמן אנגעחײבען 66 לאקאל האט יוניאן, דער

aMaaâ a aaaaaaaa aiMI a hhum  aataaâ aaaaaaaâ a â̂ aaaaa aa — ,, _ _ is ווערם ײאם *ײטונג׳ מאנאםלעכע אייגענע א  ®pnrys 
ix ני׳טערען 24 אהײם. מיםגלידעד אלע m שp דעד־ 

 אױס• שםארק האם דאס pא חודש׳לעד רעגולער שינען
מיםגלידערשאםם. דער ביי גענומען
 אױ®־ וױבנױגע די p® בילד דאס םארשולקאמען צו

 װערען, ®אדאײכענם נאד דארף 66 לאקאל p® םואונגען
 נאענם אויסגמאלט ציים דער דויץ־ האט ױניאן די אז
 קראנ־ אלס מיםגליחגר צו דאלאר טויזענם ®וסציג צו

 דעד נויםטאלעז. אין הילף אלגעמײנע pא קעז־רעליף
או סוםע ענלעכע א בײגעשטײערט אויך האט לאקאל

לט<■ױאװ אוך
 סאנאםארױםס, וױ איגסםיםמיעס px ארגאניזאציעס טיגע

 איסאליעז־אסעריקאז קאמיטעם, ארבעםער אידישער
p הסתדרות געװערקשאםטעז, ®ארםי, לעיבאר '® w אח 
 את־ P® pא רעגירוגג אונזער pc אגענםורען םלחמה

י P® צאל דער אין ®ארבינדעםע. זערע  גײען vovh י
*p n ענגלישע, רוםישע ,4 עם. ױ. קרײץ, רױםער דער 

ג. ד, א. הילף מלחמה כינעזישע
 ®אר־ די מים קאאסערירם אייד האם לאקאל דער
 און מאראלישע זײ געגעבעז pא ארגאניזאציעס שיידענע

 רעגי־ די אין מיםגעארבעם pא הילף ארגאניזאציאנעלע
 ®ארן בלום ®אר באנדס, מלחמה פאר קאמפאניעס רונגס
ג. ד. און קרייץ, רויםן

נײ אינססןולרס W 35 פרעסער סלאוס פון אדםיניסםראציע
פארזאםמנג איינדרוהספולער

פרע־ קלאוק פון אדמיניסטראציע דערוױילטע נײ די
 אן ביי געװארען אינסטאלירט איז ,35 לאקאל סער

 טען18 דעם דאנערשטאג, םארזאמלונג איינדרוקסםולער
 ל־ובינסקי ®רעזידעגט דיפלאמאט. האטעל אין אפריל,

צערעמאניע, אינסםאלײשאז די דורכגעפירם האט
 געווען איז מיטינג אינסטאליישאן סון טשערמאן

 ױסף וױיס־פרעזידעםט לאקאל. ®ון מענעדזשער דער
 םון געװארען ®ארגעשטעלט איז װעלכער ברעסלאו,
 וױיס־פרעזידענט קופערמאן. טאיק לאקאל. pc טשערמאן
 מיט־ די באדאנקט רעדע הארציגער א אין האט ברעםלאו

 האבען זײ װאם צוםרוי, דעם ®אר ױניאן דער pc גלידער
 צום ערוױילם וױדער אייגשטימיג px געשענקם אים

 האם — ניט האבען ״מיר לאקאל. pc אמט העבסטען
 פראגראסען; געםליגעלםע קײן — געזאגט ברעסלאו

 ברענגען צו אזוי װי ״בליױפרינםם״ p’? ניט האבען מיר
 היטעל. p® טעלערעל דאם צו ניט זאגען מיר גאולה. די

 די םארזיבערען איז דערגרײכען, צו זוכעז מיר װאם אלץ
 די פרעסער״. קלאוק די p® באדינגונגען עקאנאמישע

 אויפ־ מענעדזשער זײער p® װערטער די האבען פרעסער
אפלאדיםמענםען. שטארקע טיט גענומען

 ברעסלאו האט דובינסקי, פו/זידענט ®ארשםעלענדיג
 ®ון צװאמענשםעל געענדערםען דעם אויף אנגעדייםעם

 האט ער וועז מיםגלידערשאפט, אינטערנעשאנעל דער
 קרעדיט גרויס ®ארדינט פרעזידעגט דער אז באםערקט,

 P® מיםגלידער די װאו צושטאנד, א צו ברענגעז פאר
 נאציא־ אלערלײ pc שטאמען װאם אינטערנעשאנעל, דער

 הארמאניש לעבעז רעליגיעם, p* ראםען נאליםעטען״
 אוים־ גריגגע p’p נישם איז עס םרידען. אין צוזאמעז

 מענעחשער א םאר אפילו געזאגט, ברעסלאו האט גאבע׳
pc א p n אויםשליםלעכער אז מים ױגיאן, אידישער

 עס זײ. צוזאמענצוהאלטען מיםגלידעדשאםם, אידישער
 קאמפליצירםער pא שװערער ®יל זיכער דעריבער איז

 צחאנוענצו־ אינםערנעשאנעל דער םון ®רעזידענם פארן
 שםעלען װאס עלעמענטען, פארשיידענסטע די האלטען
אינמערנעשאנעל. דער pם מיטגלידערשאפט די צוזאמען
 Tt דובינםקי פרעזידענם םאקע האט רעדע in אין

 כאטש אז אנגעװיזען, און פונקם דעם אויף אפגעשטעלט
 איגטער־ דער אין ארבעםער אידישע פראצענט רער

 די אין געװען איז עס װי קלענער׳ הײנט איז געשאנעל
nא כאםש גרינדונג; איר ®ון יארען ערשטע  p ער־ 

 1א כדעם געװעז אינםערנעשאנעל די איז יארען שםע
iy היעם p* ױניאז, אידישע אױםשליםלעך m די 

 ארגאגײ דער ®ון מינדערהייט א בלויז ארבעטער אידישע
 ארגאניזאציע n װאם. דערםאר, בלױז עם איז זאציע,

 גע־ ®ארגרעסערם און אויסגעװאקסען שטארק אזוי איז
 אונ״ pc םארשטארקוגג און װאוקס דעם םון ווארען.

 ארבעםער• אלע געװאונען האבען אינםערנעשאגעל זער
n אין לעבעז א מאכען װאס n c, ױ  זדז pn דארף דאם ו

 ארמ־ אידישע n װאס אבער דעם םראץ ױניאן. א
iy טער, m איז םערהײס די מער נים טאג צו הײנם 

ix ױניאן, דער אין װי טרײד rn אמי אלץ גאך זײ 
 זי״ ״די אינםערנעשאנעל. דער ®ון רוקען־ביץ דער

 lxm — געזאגם דובינםקי האם — ארבעםער דישע
 ייז געבױם. ײניאן n האבען װאס פיאנערען׳ די געװעז

 קאמד די אין לאינם, פיקעם די אויף שעפער, םװעם די
 אויםמ־ ארבעםער אידישע די האבען דעמאנסםראציעס,

 אינם מארשירען עם װעלכען אױף באדען׳ דעם פלאםטערם
 םײלעז אלע pc מיםגלידער אוגזערע זיכערקײם אזא םים
pc .אנגעוױחמ אויך האם ײבינםקי פרעזידענם לאנד״ 

פרעםער קלאוק די װאס בייםראג, גרויםען דעם אויף

ײי ־, ו« < ♦ 4

ק ד  אינסערנא־ פונם מנפעחןנ
מו א נ ר מ ן נ אפיס ד

trn 7 וטלוס  pa(
 אױפגע־ איז ®ראגע n וחנלט, נאד־סלחמח תו־ פאר

m nn 9® קאםיסיע קלײנער א זדן געװארעז p םיט־ 
o- יענע אבער ״פאליסי-קאםיסיע״, דער איז ײןר<,ל n 

 אפגעהילכם םמש האט קאמיטע ־ער9 דער איז הוסיע
 דערקלערונגעז n איז װאתם װעלט, גאנמר דער אימר

ױ איז געווארעז׳ אפגעגעמז דארט זײנען װאס  מיט ו
 אינטערגאציאנאלע n געװארעז באלױכטעז בלח־ליכט

ix עס און לאגע m גישט אויב — געװארעז אנטפלעקט 
n® מלחםח־צילעז די  p טא — ®עלקער ®אראײױגטע 
 װאס גאד־מלחמח־פראגראמען די p® םענדעגצעז לי

 װאס דעות חלוקי n איז װערעז געשאםעז אין תאלטעז
זײ• םיז אײגצעלגע ®ונאנדער םײלאן

 אװעקגע־ איז סוב־קאםיטעם קלײגעם דעם אין
 ®אראנטװארם־ דער װעגעז ®ראגע די געװארעז שםעלט

 ®ארברע־ די ®אר פאלק 1דייםשמ 1גאנצט pc לעכקײס
 דײסשלאנד װאס שטראף דער װעגעז גאציזט, p® מגס
n r• ,גע־ די ®או־ קאמפענסאציע דער װעגען באקומען 

 P® געװארעז נאגאנגען זײגען װאס שאדענס װאלדיגע
 ארבעטער־ p® גורל דעם װעגעז — אח גאצײדײםשלאגד

 דער נאך דײטשלאנד באשטראםםער דער אין קלאס
o װעז מלחםח׳ r וחןט לאנד pn אר־ די ®ון אקופירט 

®עלקער. ®אראײגיגטע זיגרײכע די ®ון מײען
n א דורד געװארען ארױסגערופען איז דיסקוםיע 

 חש• ארבעטער־דעלעגאט אמעריקאנער ®מם ®ארשלאג
 װעלכער אין לעיבאר)- אװ ®עדעויײשאן (אפעריקען חאם

 ווערען געמאכם זאל עס אז געװארעז, געפאדערט ס׳איז
 נאד אז ®עלקער, ®אראײגיגטע די צו רעקאמענדאציע א

 געגעבען ארבעםערקלאם דײםשען דעם זאל מלחמח דער
 y’n® א אױםצובױען װידער מעגלעכקײט די װערען
n״’ סרעיד r .גע־ איז ®ארשלאג דער אט באװעגונג 
 דעלעגאם, איינציגען אײן p® בלויז געװארען שטיצט

 פוירסעי אויסטראליע ®ון ארבעםער־דעלעגאט ®ונם
 גע־ האבעז דעלעגאטען 7 אגדעדע די קלארעי. חש.

דורכגעםאלען. איז ®ארשלאג דער און געגען שטימט
געזאגם, װאט האט ®ארשלאג דעם םאםױוירעגדיג

 ®אראנט־ נישט איז ארבעםעדקלאס דײםשער דער אז
 לוים היםלעריזם. p® ®ארברעכענם n ®אר װארםלעד

pn גע־ גישט זיד ®אלק אנדערע יעדעס װאלט מײגוגג 
 װאלט עם ווען דײטשען- די ווי אנדערש האלםעז

 דיקםאםור גרויזאמער אזא אונטער געווארען געשטעלם
 איז װאס ערשםער דער דיקטאםור. נאצישע די וױ

 געװען איז ®ארשלאג, װאט׳ם געגען ארויסגעטראםען
 לעגעט, רעגירונג, ענגלישער דער po דעלעגאט דער

 באמערקונג, װאט׳ם צודיקגעװיזען שארף האט ױעלכער
o געטאז װאלטען ®עלקער אנדערע אז r די װי אייגענע

 דער ®ון װאופס p* אויפבוי דעם צו געמאכם חאבען
אינםערנעשאנעל.

m ®אדזאמלונג אינסטאלײשאן דער בײ in אויך 
 גאגריסונגען און רעדעם קורצע מיט ארויסגעטראםען

 ישראל וױים־פרעזידעגט אדםיגיסםמציע נײער דער צו
 חשאינם קלאוק p® םענעתשער געגעראל פײגבערג,

 לאקאל סום סנאו ®ון מענעדזשער חעלער, יעקב ;נאאװ
 דרעס דער p® מענעדזשער קאהעז, םעקס ;106

 לאקאל p® קאמונאלי ®רענק ;ת לאקאל יוניאז פרעסער
n® סעקרעטאר װאלפערט, װיליאם ;48  p אראייניג־® 
 דער שלעזינגער, עמיל און געװערקשאםםעז אידישע םע

ױניאן. דער pc לאיער
געװא־ דורכגעםירם אויך איז פאחאםלונג דער בײ

 עס װעלכער אין פראגראם, יקאלישעpמ שײנע א ועז
 רןדענ־ סיכעל םאדאסאווא, נינא באםײליגט זיד האבעז
 סיטי ראדיא p® םימיקער די pא בעניא םאשא בערג׳

®pn .האל
 דער און ברעסלאו מענעדזשער p® אפיל דעם אויף

 געלם געבראבם ארבעטער די האבען גאארד זקזעקוסיװ
 בלױ אנשםאם איגסםאלײשאן, דער צו הילף םלחמה ®אד
n איז עס און פעז  pc 500 ארײנגעקוםען בײמראגען 

 דער־ נאך דערצו האם באארד עקזעקוםױו די דאלאר.
 ארײנגע־ ®ריער איז װאם דעם, p® געלם ביסעל א לײגם
 איז עם pא צװעק, דעם ®אר םיםגלידער די p® קוםעז

 ,קיםס״ געלט דעם ®אר קויםען ix געװארעז כאשלאסען
באפעלקעתנג רוםישער דער ®אר (יעקלעד)

 פרעםערס pc םיטגלידער הונדערט ®וסצעז די
 גום pא אמודרט גוט דך חאגען געםם pא ייקאל

פארבראכם.

ן וױכטיגסימ די דייטשעז• ך  געהאלסען האט אמד ו
 ענגל״שא די «ז ®ירעי־ יער סיםרץ. װאלסער סער

^ טחדי נ ײ
מן כאמת סיםרק האס מ מ מי  זמדשענדימ די אי

 ,r אױג ? יונקאס םדעיד ענגלישע די P® םײנונג
n  •p im  i r ן דערװאדסוסגזמ ®ינסטערסםע» n 

 גענוג נישס אלץ נאד דײטשלאנד איז ®אלקסמאסעז
 מוזען 09• :געזאגם האס סיטרק האס אם שװארץ...
 םים װאס ארבעסער, «1ד״טט n אויד װערען באשטראפט

 דײטש־ געמאפט סעגלעד n האבען הספםח שםילער זײער
 דייםגסע 1מילי»נע םאקע ®אראן איז םלחמזצ לאגד׳ס

 <עבראכט שםיטטן דיערמ סים 1האבע װאס ארבמטער
 מחען פיר מאכם. זסר צו קומען זאל היםלער אז דטרצו,

 אדבמ־ דייסטפ די 1ילע9 צו געבטן צו םיטעל א געפינען
 מיר װעלען גישם, אױב געםאז• האבעז זײ װאס סעי

̂׳׳ דריטער א צו דערגײז װעלם־מלזזמז
 געגען גענוסען שםעאנג האבען װאס רעדנער די

 דע־ אנגעװיזען אױך םפזןציעל האבען ®אדשלאג דעם
 ®אר־ נישט קאן דײםשלאנד װעתן ®ראגע די אז רױף

 תסלאנד. p® אפװעזענחײם דער אין װערעז האנדעלט
ix ענת דעם ®ארשטײז צו ריכטמ כדי c ir נאך םיר 

 סאװעט־תסלאנד p® שטעלונג דער װעגעז באריכטען
 איר װעגעז און לעיבאר־אפיס אינטערנאציאגאלען צום

דײטשלאגד. pc סמגע דער איז שטעלונג
סאװעט־רוסלאנד פץ שםעלונג די

o םאװעם־פארבאנד דער r קײז געשיקם נישט 
 אינםערנאציא־ דער קאנםערענץ. דער צו דעלעגאטען

 p® ארגאן אן באװאוסט, װי איז, לעיבאר־אפיס נאלער
 דעד אז סאוועם*תסלאנד, ®אדערט פעלקער־ליג. דער

ײערען זאל לעיבאר־אםים
אנערקענען• אים n װעם דעמאלט פעלקער,

o איז רוסלאנד ®אר r ײ מער  ס׳איז ,,מרם־זאן ו
 סאװעטעז* דער עניז• דעליקאטעד העכסט א איר ®אר

 ®עלקעד־ליג דער צי מער נישט מלאנגם ®ארבאנד
n ער און  o r נאר ®רײוױליג, מרלאזען נישם ליג 
 רוס־ װעז ,1940 יאר אין אויסגעשלאסען אים האט מען

 םען װאלם הײנט ®ינלאנד. אויף אנגעפאלעז איז לאנד
 ®עלקער־ דער איז רוסלאנד ארײנגענומען צוריק םפק בלי
o שטאלץ צו זי אח אפנים אבער ליג, r אדערען. צו® 

 אויך רוםלאנד װיל ליג, דער מײח אבער בלײבענדיג
לעיבאר־אםיס. דעם אנערקענען נישם

̂נדלונג דער װעגען ®ראגע דער אין דײםש־ p® באד
 גאד סאװעם־רוסלאנד איז מפלה היטלער׳ם נאך לאנד
 אדער שטעלונג׳ קלארער א «יט ארויסגעקומען נישט

p עם גענויער: » n צוױי געװארען ארױסגעשטעלט
שםאנדפונקםען• געגענזעצלעכע

 אץ געויארען געשאסעז איז pnix צײם א מיט
 סאחשטישער דעד ®ון בדכה דער סים — מאסקװע
 דײטשע p® קאמיםעט אנטי־גאצישער אן — רעגירונג

 א ®אר ״קאמיםעט זיך רוםט ױאס מלחמה־געפאנגענע,
ncקאמיטעט דעם אט ®ון שאפונג די דייםשלאנד״. יער 
 אז באוױיז, א װי געװארען אנגענומען אלגעמיץ אין

o נםװארטלעדrםא נישט ד&לם סאװעם־רוםלאנד r 
 די אז און םארברעכענס, היטלער׳ם םאר ®אלק דייטשע

 צע־ צו דעם װעגען נישט טראכם רעגירונג סאװעםישע
ijo ’n קומענ־ דער לאזען װיל זי ®ארקערט דייםשלאנד׳ 
r® א רעװאלעיע דייםשער דיגער. n אויםצובויען האנט 

אומאפהענגיגע. pא ®רײע א דײסשלאנד, נײע א
 םארשידענע אין ארויםגעקומען, לעצטענם אבער איז

 אן אנצוהערענישען, קלארע ערn אבער או&אםיציעלע
 אפ־ דn װעט סאװעם־רוסלאנד :שםאנדםונקם אנדערער
 מעשים בארבארישע די ®אר דייטשלאנד מים רעכענען

®p םעריםא־ אפרײםען — םלחמה־פירער נאצישע די 
 דײטשער דער ®ון טיילען גרויםע אריבערםירען ריעם,

 באנוצען זיך אײן• איז רוםלאנד׳ p’p שװער־אינדוסםריע
 די אױפצובױען אויף צװאנגם־ארבעטער דײטשע מיט

מלחמה־חורב̂ו
 שםאנדםונקםעז געגענזעצלעכע ביידע די p® װעלכען

 דײםש־ לגבי דורכסירעז באמת סאװעם־רוסלאנד וױל
 צװײ־ דעם אז נישט, צװײםעל קײן כמעם ם׳איז ? לאגד
pro, שן״. תחת ״שן :שםרענגען דעם

 אויף דעלעגאטען ענגלישע די םון רעדעם די ®ון
 אס צו הסכמה די ארויםגעקלונגען האט קאנפערענץ דער
שטאנדפונקם. רוסישען דעם

רענט סאציאלע ®אר מאניפעסטאציע א
p צי n r רעזולטאםען דערגרײכטע די ®p דער 

 ®אראיגםערעסיר־ בלוםיג אזױ די באפרידיגם קאנםערענץ
 ^םיגען אין נאך האבעז מיר ? ארבעטערשאפט םע

מ טחױי p® פרעםע די אױגען די ®אר גישם מאמענם ױני

ם-------------------------------------------- ײ ? ► 41

פ uprm T■ אין לאנדאז ®ח איגםערנאציאנאל  יי ל
חדי ולאנטינאצס^דנ*י יי «ז מײנונג ,yrvo ימיאז פ
o אמר r איימ p w  n o  ixp מ n או ואתן, אי

- - - - ̂â ^̂a a a  a Laaa^a ^̂^̂aaaaa a a  aa aaafta.............................fc. קאנפארןנץ דאד •ון חמשאלג דאם וחנחמ מײנזגגעז 
pn p ro ■ס 09 געםײלםע i 1*1 װןגון f x r i 0דא« ®P 

 בלזיז נישט — uarwva pro מקטדיאנשס װעלמז
סי ,rprnwvp 9סיג1אי די o י r י9«ויא^ «  19|ל3ני

בכלל. o*bv לעיבאר
o 09 י9יי r ח אז ט,װאררדע® pnsuorvp  n 

 91ד«נ9נטי«לי0י V i9op<iio*nv וחןם ®ילאדעלסין איז
 P• נ9ב9ר*ל9ס9בי0 «ײן ארדנונג 9אינםעךנא*יאנאל

o חד־ לעגחװ־, אלע r י9סישגסוא אן בןןליינ מסוזם.
מי o איז א r גאו ,ץג9י9אגסק די נישס שולדיצ אמ 

י i אי׳של^ P® נז909מנרענמית־מסי י r באר9ל* 
 ®ארםראג איז ו־ל*מ,ן®זלק מר סח קינד א אמ אסיס

pn P®■ 9קאנססיסו*י די אײמאסאסס אח מלקסר־ליגס 
o r  po לזדמיי ev«* לויט o r  9*no*poavp •pn 

i r אסיס לזױמד n סתקניי i p j m m  p a r  w 
9» סלומוו״ אמעשלאמנס n צו צימס i r  P סלוסו

prx»*»i ממליכסעם איז n r י T י m m  9x*nn
 לא-1(®א ״090י1אױסא 11«ש<1|39ץצ<ז9<,1אי צו ציעס

p וױממװ־ מי■! ניט און ®יל אזױ מענם^ rm די 
p גישם מלוכות n m r ז י  לזױמד P® משלוססז די י

x אפי̂ג ir n די מז9« תסזחסלסז־פאי XV prx|» n r• 
j*onx i זײ מי איװסרפעז, אז־עד־ נעמעז r  pm ^ r 
i 9 אױף געקוקם נישט אבעד rנג i9 0 T X 9 ix r מםר 

o ®עטענץ r ־ דעי י rm זיד סים מברסכס ל*ס9ז  V 
»י פיז געביט אױסן ®סרשז-יט גרױסעז  מליסיק 19ל0מ

po 09*xr לענדעי־• גחןסערע אלע אין » 90VP9i * i 
 יסדלסמענסעז די pv געבישכם אײגמאל אי־על־א,

w לענדעדי, ®ארשיחװד ®װ m מט9ג  סרבעםער־ רי יו
p« ®אר קאמז׳ צדם שאםם rrn m m  9T אק אפילו איז 

pw*n O שײאכע םיט לענדער 9 * xv t* x» iri9 0 n v 
pnvnrx o y n x ir סארכעסעײנגען. ממשלע

 סוף־ po ממענם צ!־רל־שײציגי איצםיגעז איז
i מרמגט ®עיראי׳ מלחמח r 1מע נישט זד־על־א 
ױ מאכט  סים געװאתט געגעבען אים איז װאס ױ, ו

i קרײזעז די איז צוײק• 1יא 25 r  po ענגלישער 
 קסג־ זדצגױגער דעו* עויב איז מװעגונג יתיאז טחניד

pn און גערעז־ם ®יל פערענץ n o iia װעגען געװאחוז 
 װע- ®ארגרעסערט זאל זד־על׳א po מאכם די אז דעם׳
pn• קאבסטיםמיע דער אין ®P זאלעז א אי־על m v* 

i מדעײגגעז געדױסע ען1װע געם^ען r אט o r 
r איז עס צװעק.  xnyonc יעטסלעז את סדײנציגײז 

n  pc ױ סיי וױיל שלאגען,1םא געמאכטע  סיי ו
P» n איז עז1געװא געמאנט נישם עמנגזמ1ענ קײז n 
ױ אײגענע די געבליבעז איז אי־על־א ®ון מאכט iy :® ו n 

X’x מאכעז צו r^ o v p y i.®
o אט r גענומעז מוז סלץ pnyn מען װען סכט, איז 

ro וױל a n 19 אפשאצעז 1 nײכונגען1ג i y i  po קאנ־ 
iy געסאנס נישם לכתחילח שוק האט n סערענץ. a r 

?r דעמאנסטראםיװע. א װי מדײםונג אנדערע iy a v 
i ג־אניסעסםאציע אזא r  i r איצטיגען איז איז װעלס 

n ט1װע עסםעז1ג pc םאמענט r .אי־בעטער־קלאס T T 
 בא־ אײנשטימיג איז װאס ׳בעם״1א P® 1«טשארםע

n אלע pc געװארעז שלאסעז i* ם  ,19בעט1א — צװי
m איז 1אונטעתעמע r r x r — 1חיסםארישע א איז 

i r  P® o iy o ip r מדײםונג 1עסםע1ג n רעקא־ 
 n װעגען ®עלקער ®אחדיניגטע n צו מענחחױעס

i ג«ד לעבעז סא^לעז p® הױפם־כללים r ,װאס םלחמח 
ir y n 1םע1םשא אין יקם11אויסגע, p n r גרייסע אזא 

oyo’i* מאמלישע r ’i, מ■ קאנעז ניט גועלעז זײ אז 
n1 ®ון ען1װע םיגט nעגירונגעז ®p אמדיניגסע די® 

 n געשםאלםען צו עםעז1צום װעלעז n װען ,1®עלקע
ח xn נאכן װעלם נייע מ j אי n o r

 דעז־ p® מדײםוע n באשטײט עס װאס אין אט
י קאנפערענץ. אפגעהאלטענעד

 געװער םאלדאטען אונזערע גיט
 די צו טױט־קלאפ לעצטען פארן

נאצים!

יפט ו  באנדס מלחמח ס
!אנלײע פינפטער דער פון
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tra tn? זדנגזערגןש*נ«ל דער tx מלצמם uytup 

pm יח ל*נגע ן א־ז yrapoora די ?לימלסנד, rtno. 
w  b w  »1 nrop ויימ די t i w זלי’1י<י> • . . 

 ייד ײיל יגת׳ on נזיסי: יײןד איז «ס וד •tyap *סי
oy אײך nr tyayinyara קײמז׳ nppyn n  n r• כי־ 

nya סון nynot איז ײנישז גדױסער npoTTpa *רפ 
tyarar לס* *n  nrap opt oyor 4 ra po ymr 

:a m  orura י״ ײ. *. ל״ r  nrר moo. מלםיימי 
oyn tyayay: m p opt !7- ערשסעpp*pj׳n סעקס 

10 ftp זןלןד n v p m פןןר מסלםלים ןןלע wn 
b m tm  trany סיס* nyn no .ייז אממתדממאל 

eep ןדסאלסיב rtrre , n  *n opt nyap״ ort ftp 
 opn >u חדשיס. o «לע :עבישען ל*מל אײטדגען

nit y לא אשר .םלדהדש״ t ■*סידס r ...ד. ײמי ji 
w  opt ftro צװאלט: I  ftp jyo’tt מגי¥ז. . . •n  ft 

to *לטען oyr ftp טשןןרטעד דןד איו <1924 r4«ל ׳' 
 וױנקןל p fra גןווארץן or^yipyrp *4 nyot: ?סל

ojyoo’jra* f  ftp״. . .
אױסגן־ נים jyarpi nyapop^p ר«יססל8ב די

AAMMAM AM ama mmaaa mm MMMAMA •mAMM M̂AAM3fvi|| ”וײזנד סח וױיסער אויגעז יעחן umיי ׳ P״«r 
ojn ftp וײ טיוןט׳שססי tyapn אםילו oyr האל״ ,םיםי 

̂ןד  וןד .tra oy שסןט זױ — קלינגען onpnp: גיס ר
ftp fyotvt םים משמעז ,זיעןרדימ״ די opt ברי־ 
ftp fyup שטיקעגדען ftp •fttyi געז־אײזעגס׳ opt 

ispuptpp ftp im ויןדן rtP געכמבם... מםושטש זױ 
fjntpa tra op, מלסי^ה )opitpyvKPpiroinx ־• * 

 f'tpara כמדקעטס פילן <ןוסל״וס opt opt סמל
 לזמגע זעקס ״tpo קלןןוקם• poopopi גיליג ®ים לסגד

p.ר opt געזוכם ועווןמךוןנןל די ftp fp̂ ptt סים־ 
 p ביי געטאז שיין ן opt ליכס ftp שסרסל ן tra לןמ

ftp •tpapp p»p ffito די fpapt דעתעז PTpt ppt 
»tra fpito f*ra ftp .*jpjv דער סים trra געװ*דעז 

10 fpo opt .fpsto סװק iflo'op TP fponpj זױ» 
 tra npfl*. fpo»tt יסi מל?ז טיםסלעס די בשת̂י

TPttמז ״  ז־עי t» 1980 fra געזױקט םץ■ opt איז
fra tpvipttipp pppppsipotra .קלימלאנד

rra״ spn ״שליח אםתער אן װי געםילם דאן זיך 
rantמים ־״ nr חגני״. תשילח מדסאסט? «יג?ז* — 

fp דער כיי סו?ל'ן ?to זדך ip tn p םעז Pל Tpspo 
p גרױסןן o p p p tp m כסלסימאר. אק דרייװ

op t op .ftp געחאלםעז. . . !
apt s porty איד nrat* wtopa ייז אבױו״ 

m ברעסלאװ< מסף •tpnp װײס  fpttpi tra n p ^ t 
npt ftp fpotpoo בײ קאמיטע סרגאניזײשאז npt 

 ןני ברעסלאוו רעד1בר opt קאנװענשאן. קליוולסגדער
p fparaopt רעמסעגחמיע fpiiti3p3np ti מלסי־ 

ftp *tp< די op opn TPttiyttipp .סיו גוםגעחײסען tra 
fra »fpt ̂ולאגדער יקאלםעז דזנם  onpt וױנם?ר. קלי

fra Tptptyi ?גלידזןר סל. . . fpttya rx  o p מײז 
ק*נװענש«ז< ערשטע

MAAIMAMAA MAAAM ********** MAM MMAMAAAA AAM *t A Jk A aa.*atra .1940 fra געװfp סײן nrotpnjpp pony׳
o ײם1 דער r« משד tra יאדק. נײ אמ t o p p  opt 
n 1900 :קלײגיגקײם איץ r  tra, גרמדמגס דער בײ 

fprtprupp פח npn גאנ־ פח דמזח אינםעדנעשאנאל 
fP i ל*נד fpttpi 40 מים אח דעלעגאםזױ׳ 11 בלוח 

tra n p ri^ p : tra) nyopoo n r 10 סיט עם n r 
fpttpa n’ » ty ira (nyopor פון בלות דפלעגאםטן עלף 

— pno onpnrn• — מלםימאר  oypnpopn^p npn 
fpopnonpo opt nra ! tn T jp n p  o ty i טוײיד־ מייז 

 npo ,362 npotf* ײנקמ onyopnt קלןדקס סזץ לpppל
tpspo t זיד׳ שטייס i בpלטימo jp p p t onpnjvt np

 opt ײגיגסקי •רןױדשגט גסס> ftp נש onptt ,frײנ
 קרימי־ סשסולס סרןוידןגט מייס tra 1933 גץשיקט

jppntnppw tp npn קלאוק גסלטיסאו npp opm ftp׳
M AAMmAA AMM AAMAM AMMAAMM̂ A aaAAM 1 m m  AAAAMvfp ודץ יח xwo 1ןױי חדמקי והןזיחגס ח©ס 

it גןשיקט if x v  p npp ״כליץ rraopp,ײײס ״ pnp־ 
t o ftp r oo»nw np«o ojptn זיימו מלםימייד 

ran ftnnp ftnnp ftp ,jpnptiyj npi’iyai^ t ip  pppo 
p̂  nptjtp̂ט,לpד •pjprtpn רחמזןלם ora זײן,נלויןן 

toיגp׳ל' opn optt ד1ל1א״ גסלדסנל גןלייגט *jtp fra 
n pnpt3׳ otnpn Tra ap»t,. .  i rיי *jpp nporatp rra 
ippjptt׳ too fra nt onrapy ,1940 pnp vt fra״ 

 ד ji ,t ״trip* בתח npota o*pnttn — שטייס
t optt״ora jp rw  jpnpno ttra fp ...ױיד•

npp .fpoopa fra fpoipttfpp nporan rra  tp 
י י י ײ י ד י rra ז  ftp לןמל סתיד tra 362 ip m מל־ 

npora. גאר opov npnjp tp, כ׳לעבעז! ofpoonp, 
opn epnonpp opn nnpps o rpotn  p nra fpaptt 

 ftp fpnpotr fpan pjpopnopup טים oponpo קלסוק
p אמסיל ױססױקס? r*np oops optt די Tpopoo 

ftp njpVrapo 10 יײחתשמס ora לpקpלo r f t  ftp fp

דער ומ מימל סדוםפר 8
)6 דיס na וסזלוס

AMMM MAAftt AAAMAMA MAAMAAAMAAAM Â M AMMMMM MAAAM Mסאר אריך װעייח םעגדענוניעז איז ריכסיג נישס 
npopanp pipy tpup pu געשםעלט rra־npto.

tpapip> onptt op s (429 .t .10 .a) ppnp»n a 
npp טןטיגקײס fra tpiptt •ppnpVtt npaVpn p בלױז

.
AAMAMM MAAM AAM MMMMM aMAAMA AAM AAM MMMmLaamaaaרעיו© דער ודן ®קגױװ געדרימ עד זדז ױגנסלעמד
AMaLaA A AAM MAMM IaAAMMMAM AMMM MMA MM AM 4 AAM MM -- - - - - *to'Tpi np opn npp y in  nra tpi ftp 1906 ftp pratn

mL(A MAAM WaAMAAAMM •amלז• ד©ס • ןועססן סח©
 p ospnapa שוק pprapap ייןopn pp 0דpװל

fpopi ל•popל nporaor npn.״ fra Tptptt npap רסל 
ora n p ir  *PP u tapttpa-npopanp n p rn ra  npn tra 

m  fp ipn ftp r ל ntopnpo^ njnm ^יי ra npn fra 
onptt — ניסס ittom nn_______________________

m• 604 3 דוביגסקי .t( : דוגינסקי, opn
AA AMMM MAAAAAAMIMMAM MM MMMAM am AMMM MAM AmiaI iamaam m̂mעח ליגיע דער בײ געתןןלסעז זיד r jiD iK iit׳□ oipi 

o^rantpnpp »po»ra> tpapn o ra w  p m סלם rap i 
otranp•.״ ״opn ny אתםעו־געתאלסען tpoipopnp n

MAMMMAAA AAAAAAAMiAA MMMMMA Laa AAAAAM MM AAAA MMAA M̂̂^̂M -*■̂ * -* npn fra לייזױס איגטעלנעשאגאל otponpa ojponpa
*M MM AM MmAAMHMAA AMAMA AMMM AMMÂ M MmUm a  M̂MMMMM mmmmmamליג געגעגגעשסעלט זיך האבעז װעלכע יתיאן׳ ימרקערס

tor pp לן ^ ױ ן ty ו iipn jyo,.
MMM AM AAAAAMAAMAMMMAMAAA MMMAM MAAAM M MMMAA MMMM maamnpara tra opn ק״ז נישס jra ponyppnprajp 

npara fp npa ,praponpp׳nm׳no rvgo'ut tp fto ut 
a p O’tnp opn op .fpp’opĵ  fpraraoutopp״•px 

 אגדענק opn געוױדמעס np opn .nspa p fpn שמן^
npn»o ro פח ontnr n ם לואיסpרשpל pn np ftp־ 

rapn p fto orapnגים ־׳ npoyanp onnp־nprp 
fpopoopop אסארםוניזם, אױף onypnpo npnp — אויף 

Jt^pp»npn
 onpn ’poran nn פח yפיpnגpגי npn fra אגג,

npn fra tp ,ojprpi וזייס׳ אלטער rP ל^ש np opn 
 tra סייnp• ״סאאיאל־דעמאקראטישעד npn tp געחערם
n סױלזגז״.  opn pn Tnp נישם עטניטלססעדיע myx 
jyH pv* ר O געתעוס cyn ן il ״i4w •

^י npp onpn np :(304 .t 3 א  .a) •rtrm־ 
 npi'rtpo npn tra np tp ״.nraspa״ לסp לםyשםpג

.oiponpn נישט onpn ,oyo’opp'nyopanp fpo’nra פמ
fpnjm fpapipinpara tpj pn V r ר  ס?לגע̂נ

tpmp : בײ fpra»opnpo p ftp jnopn^a npn שדײ־ 
 ביבלקר p ntpo לסfp tpo onnt fpnpr 9 אברהם בער

p'cpn: 1װעגע npojm n ״ סמoonpmpoאב. ״ 
fpnp?, ונױסגעשטעלם* Tnn .282.( ,6 (ב. ישורק י .t 

rלוPרעײ איױש־רוםישזח װעגזח lנער npoptpnp 
r( לpnp משה 1pn onpn (475 .t ,6 .a,ײלם nn np tp

oirartpoto jpnpn fpooponptnpp p שױיד. rra  ra 
ojpnnpn• prat ftc סמרלס n j^ m p, ל1ס?ם? gpp* 

?ftp npwrrpfpo rac fp דזש*מם m  rtp a חשזנלן* 
opnoon  ftp nyon papo np .rpaopa קזמסיל

A - ^̂ m aL  mMM AMAMM maamAMA AMA MM A UAMAmLaaM AAAÂד און ̂לסיס  גלײך לײסעז מיס זײגעז זםיסעס יוגי©ן ב
גלײד!... 1לײס? םיס !npc י«ס

tלp זסיף nopo fpm סיר i fpo»apa p חעלסןן 
fpjntp: *םלזזםס ר! tra pn rpVi npn כpשיrנop 

p fpspsprionpלpס TPt rra •nhpeyn tra׳ «t 
is opn ,poorom 3גלױ איד  ra no tra opn tp 

 tra tra tpaparrap רpלnרײנp npntna opn חסתם
fpapn oarapa ר.3לסיס3ב no op ־31געי ?מובלירט 
p3 npp tpnלטימprt P npapop^p np״  njpo fp״

-p* ti fpupopup n o  tpap.1 o«ep3)^ ra epn 
ױי ra לזח ר  שכירות onpoyanp ra לוים ״otyipn■ ״

1944 npur no.
p op rra : t o  oapno nra ס׳איז נײן. ?01חל 

̂לזח רpפpמptpלp רpרpלםימpפ ra !אמת  אויף fpnpo ח
tp»"ppn אױף p'orapaj^  ra ,א םיס ג?לםtנזpד 

earn* חילזי!
ra  .na איד o n  omapnpaילtP זיד bn־ato׳ira

A *AAAAMAAM ******* MAAAMAAMAAMM MAAMMMM MAM M̂̂ M AAMAIAמסטאז? אץ ק#נרוענש©ז דדיסער מײז בײ איצס׳
ra t םיט סײלט אײך, opa איד o ...!שםחח 

 םיר porapp Bospotmrip npjpoopa ra לr (חלואי
...) ato־on tpnpno tPBלpח

tp ,npap fporat nra .1931 trapo tra fpanpovy: 
tpnp* 1931 נאד opn ראל? pofpppnpeira fparattpa 

im rtat ו י npn r< י *  W raapepnpo ■ra fra fp» ro t 
o גיי o rp ti, nppnr.״ ■yitx ra opn np ip  .op oorat 

’oVpn npap שיקם ,  ftp״ «npn r אםת׳ן ora fpapn 
n r  12 ora o^ x'pa fjnpoppnpn'prap^pnup ra 

 אץ npi .1931 tra fpanpowp< נישט tra np לעפ^
p נישם אמ <1943 n  fra npa .nnpp fra.

tpapn to 01?אויסג?ש נישם וױיס ra סלע 
oprra opn ro t̂ 1?שעל?ר BP ?סח — ים3ג npn 

npopanp־uupnpa. את opn איז npn אימס יז1בל fto 
p געביםעז סך pnp3 tpnpn opnנpnלo אין •p’wp npn 
 װאלם סעל?ר?ן pVp fpnpopaonp אױף n^a .prapBpל

opnpnpa fpo ען3ןמשדײ p גאנגעז a»tp ,nipa נישס 
:•npo np

״onnp ענזניקלאסעדיע ptp fpo ^לש לײם?ז בײ
:ro  fpanpp תיך,3גע fpo npnp וױיניגססענס ודאלם 

 עקס־ pp קאנםראל־קאםיסיע סימיעלע p אוועקגעזעגט
tp tpap:p:ti np:npn pp tponp• עלשטען p tra

AMIM MMMAAAMA MMA MMMAMMMMAAM MmLaM MAMA AM AAAM M̂MMA ̂A MAAAA Mאון טעותים די פארריכטען זאלען װאס באנד« צוועלםםעז 
.npnnta 10 paranyrao ra po שאלשקײטען

t p נישם וױל ira tp ,prvtmr opn pm^para 
fpm  npnapa 10 ra קײן גישם? בכלל *n:pn»p yon 

pלpיpn ora אגגען : •tpoppo p, בשום totp .גישס 
 pen .fpopanp גוםע סד p אייד onpn זיד געפינעו עס

onp3יקלע tpnpn npap tpipr tלױז TPW ftp T t npo 
ra t נישם ip  pn noao זינד npa’: .pnpn:p pp 

p yoo&o ■ .onppnppרraקלעnon p onnp fypn T 
o אױף אטיא :r  nt .yon זיך pB ppלקס־װnpםעל : 

m ow  irau ?ק?ן שעט?ל m e  p fprrraoranpp 
tp ,onoa ."pnpoo סען fpo ra pn opn נישס ora 

np: ,p*pppra rraora rra 1 םים ptpײזיג?ר po .Vpi 
סםאדע p ילדען3אויס געקענס אלײו לםpn םען nעaװעל

prraora pp.
 :ויםיגע ra tpnpn געמאכם נישט װעלען op אויב

 אויס־ fp לײבעןpray 3ע:«יקלן»ס ra opn קאו־עקםיװען.
npp ,pap: װעם מען וועלכ?ר fp:pnpn fppnpn.
opn ■33 שייך unpnpa-npopanp npnלל npn pp 

ra tra -onoa nporara עדיע8יקלא1ע: אידיש־עמלישע 
 opn .p'pponporp npuoara po לpקװ rP גישט

tpnpo tra onpn׳ nportp p np ש■יגpל nnp npn pp* 
npo־.ut:pnpa

 ־ra-npa ntp opn tpo opnnpc כעס איז סימיעל
nעלט npopanp ra״npn tra ut:ynpa :יקלאס?דיע1ע 

ra fppnpn ?אידיש npopanp גישם pn. ,שלילח׳ ם׳איז 
 ׳popno אחײשע ra אויך דיסקרימיגיתיע. קײן :ישם

 כיאגוזזםיעס געשעע:ישען, געשיכםלעכע ליםעראםור,
 fpapn fpo’ap: pnpnyc רײ p pp ■עתע:לעכקײסען םמ

npopa אפגעש:יטען. :ישם

5W 60 ױניאז׳ דרעס־פרעסערס דעו לעבענס־כוחפוז גװסער דער
 tpap: ra לא:ט11ג לpריגינp apn׳

npt:tp tp:pn oarapa opn op לp־
 קאלpל npopnp opnn opn &ול.

60, pp fputyranpn pm  fp:pn 
ra npc tputptoonp ,םיםגליחגר 

npn fp:pn ם?םיגקײס ?נ?רגיש?ר 
pp npnra pp npn âo’o ra pp 

 ׳nr״’ npn ra oraupapvtpara nyra ftp לןקאל אונזער
 ra tpnpnp: pnrtop:rra אח pp ran סיטי::, נײס
 מי־ אעסםאליישאן fp .p'xpnoou'onp עתױילם? גײ

 npn pp ױם־סופ p אין ftp .ato ײם p npap np םעג
 .fpoa’npa לאמע fpnpntxo'ra אױשגעלײגס :יט עולס
fpo ,בײ וױל ptp גpלpגŷײט  -31ם־ס1י fpnpn npopa נ
p:n רעדעס ira משמס זיד m• איד r:pa זיד npn,־ 
npn סים npn pp npou Tpwptupp opn ״גערעכטיג־ 

 pnpn:p ra pp npn^uno pnpnra fp:yppa ra קײט״
fr:n  npn pp npn̂ aora, ס-3ל? גמיסען דעם םיט» 

fpran npura pp ma, ?װעלפ np traגעו שטn rעfpi f 
nr •אלט

np op איגם no p״n תוקוקען זיד! pnpura ra 
 אמעלע־ tr:t’ גױנדלעד fp״0Bnpp ra וױ םיםגליד?ה

 fpm ra fpap:p:npara pp mop: יוי ל?ג?:הײם?ן,
npra יי? ■1ימיא: fp:pp fp»:po אפשopn tp .fpp:pn n 

 npn ניס np opn npap .fynp: ,ttp לpמ pלp nא
 .prati upל ניס np: ip: ,oral p ura ״a ipnp: שאל.

poonpo ra npp pm ״: pp npn :̂o’o p:potppxnrap 
fpnp* m  ^pw -tpnapa npn tra ^pnn npura

pp ען מאקס אוז ק
מנןחשןר

tra pnoppp fpnp: fp m  ra .nopne .:לייכגילםי: :p* 
fpn אויך p p n tpלpםpנםnp: tpapn opm ,Tp חשק :-p 
opn !?אויסאולעפ p opnלטfy איבעל ,u'oppno:pp pp 

npo:ra איץ 1װעלפע ■npp opn npopnשקלpפם p m 
ra fra npopnorapma עי}םילrם,nדעם אױף ט •iiy v 

.fora fpooayV
p opn npapלעopn o זיד :tpo’ ap• הײנס p tm 

p̂ p ra לp,pלT r:t’  p .לײט •ppno:pp pp nao ra 
ra םימ n ru i rao’ np^ 'tp np י^ושעל. םיםז ':p o r 
 גלײך. 1די:ע אלע .npopnp 1*וױשע מױחםים ?ײן הימם

onptt opanp ליז  opn ra:rap אלע און :עםיילט ג
 nranpo:ra קיק נים capo tpun די .r״n« י:ען3זעל

npnp popn ,n^pp pp .ניס ש^אך :pup np u 'n- 
op tpopanipp tpotp 1לע3אי די, op ram  t o  npap 

.fpoippm
 oapoy: orac npn npp איז יעxלוp1וpn ptp <ו:קם

ipnpnp: איז oonpn:poo oopanp fra raoornnpp ra 
npnp» fpn ,orar ra np ppttp .onpopni pnputp pp 

npopn• סעטלען פלע:ם •pno opanp npn npp fpnrap 
ra:pp,: װײל op ישס איז: :fpnp קיץ npoo’ oopa 

•fpopn# npo nra• סםpז>בײםע אסט דך סלעגען ילם 
n fra, ױ:יאן p v  opn מpק :עקע:ט ניט לpם:pnליn1ע 

npp tp:pn?p: fpapn npopnp ra o די r t  flfra p 
pipno npra. אייד njrt איז איפעל tppprapap ע־: 

fp n r. סיר p o rppurar fpapn ״םקעדױל״ pp 
tpo pp tpnra• דעם קעז ■npo npopn ניט :•tpnp 

npo:pnto pnprnr דאלאו־ npn npo f r : t ’  ra op<n 
 סתים. בעלי ftp npn^:o’o ra npp בם8איימ?מ וײס
 ....op:na קו:קעל־מו:קעל tpapo onratnp raap-n װאס
op אייד איז m  r:pnp:pp ra fp n rip : oppraprap,־ 

opanpp: fpapn o שעז r t  .npopnp pp npopnp יף1א 
t npp opopmעלaי:עt חשnntn ,npap אל:עמיי:ע po־ 

 ניעponpn איצט הערשט op ftp fpnra• po ם?למע:םס
 ־pn• איטאליענישע ra pp עדn:ליoיo pnpt:tp גוױשען

o סעי. rt באלאמען tx 89 לאקאל — npt:ra שװעס־ 
npo איז יוױאן pp pnpura •nnppa orprart opnn 

pnpra מיט:ליnpn די 1:ע:יסע tעלaי:ע pp fpoapn 
•רױויל?:יעם.

nponn: p npo o rt ^אמםערש pronra rp 
 np pnputp pp nnpn:poo* לעבע:ס ftp באדי:גו:גען

npopa סיט פאײלייד אין oranp ! ?,ntx n r  f n מיט 
 ־np npopnp opnn tp: פלע:ען ?,ntx np’ מז־צװעלף

pp :,xapt t בעםעז r io  t’P :זיבעצי npn p fpn:tora 
pn xnagm  npoלnp. איז היי:ט oopanp npnra ײאד 

35 ftp fpn:too מען opanp קימ ניס onpttp״o, םײ־ 
 :1אלעמע npo opanp גענו: nt npo pn איז op דען
י  די pp tporaix :ע:ען npopanp .אית po p:pntp:p? י

 nntn צוױיםען דוו־כן npopnp איץ pp יעxpםrזקם®ל
u ’ oppnonp npn איז סיסםעם n’o ; tpnatrwnpp

tpapn שם?לם?  ־,opo opn■ pp uwraoonpp ra ̂ן
op: אין no״p fppnptrawpnnp opmp: opn opn .n 

tpurapopanpp fp«n?l» tpapn t o  .npopanp no 
a npopanp ra npp״pa o״:tpatt ti oo:pora:p fp 

pp apon p אײמעשטעלס pnt’a'oopanp ra ; •אײנ 
 לpקpל npnra T’P o:poonpppn ילדומםp 3 :עשט?לם

tp:pp npn מיט :̂o’0 ran .ppo^i’a npmapn• p 
t :ישם. fpopanp ra fpn .orar npra סאתױיל?! o 

onpapnp: fpapn סקעיל וױיחש דעם pp ̂ם  אײגגעפ
onpn:tn npa’P ד םױזענטpלR np׳r ױ בעק» ra npp 

 np pp opooapna ratx opn:ra:p: ;npn-:ליoמי
npc npopanp t^parUP pp oo:pna p ,urarapopa־ 

onpt ratx ,n:pa״ fpa^p׳ npn :̂o’0 ra ipap:p: PR 
ra אלע יף1א 1אױסצול?בע זיד פע:ל?כקײט :fpo’ap אין 

P n n:״•irn ’ np:p
opn מע:לעך איז אלץ rapara npn Tnn fp n rw 

npuxnpn npn pp npn^:o’ o pnpura pp o” n:pap: 
o’ pp .pooppa pnpura pp p’ xpnpoppp סטעף ra pp 

ptnopp PR nnppa trotpptpp npn pp npn^:o’ o 
pnnp:p npo’n םײל npo’tn: p מים:ליד?ר. :  npn pp 

tra לעצעדײקייט npt:tR T’R ,אמ לאקאל TPPrannpD tx 
fpun opn עלעםענם׳ np^ptt שסעלס otnp fpepttx

ra op .npTמים:ל pnpt:ra ftp o:pxpn■ :,xnpp 
:צפילם ןמהױב  pp r t  tpapn לכעpn ,tpo:po pun 

npra opo דעם איבער סײ  ,trn ’ npn pp nopnp 
npn :̂o’o אלטע ra pp ra וױ onpnip ̂ך איז שפו  
װײל סײ npra לpap:ס־npט  tra (עמליש tpnpn ra) 
T’t tpapn .tpTnnpp tpm tporau’rattp: זייעדע pp 
npra fperop: pp 3 אײ:מ?ם ם3זדע:?לע יסלעכױײז  
pp nponp:po אלס •fpnrty: :םעםי fpm pp nra? 
 npn ױגיאן ap,n איו po’tn: ra tptpu”P פעאעקײט
onpo^o op ort ׳iput’ npn npp 1מ?:ליכקייטע ira 
•p: pp tp:nxp:tx האבען n’o .מע:שען pun ra pp 
npn pp tpapלlxיםw זיד מע:לעכקײט?ן אלע  ra fpap: 
.onp̂ u יט: pחשב ira זיך fpapn t o  tra •tput’

po pxrapajfr p o»prntog tpapn tpo:po pun ra■ 
 npn rR *קםײו Tpnpnp: fpm ra pp םילס םיגקײם.

fr:n׳ opn pp opTp tp: fytnptrtp fp:po t o  pp 
pafrpti po poonpo ra .oapop̂ p fptr’:np:p .fpun 

po’opopoo’o p fptpnpp: tpapn מלדזנג tpm pp 
po orarrao ftp cp’X’ipnp poopa ra tra fpntnpn 

jrprapop
npou p בייש«יל npn rra oiyvsfo opn op pp 

 pirn? לpppל nptnp pp fponpoo nײלםעmנײ־ע
pp nprtpn nprra p .xn:np:p .:,oto .un .npxo’po 

 iponyoo pP® tpoopopup np אח ?נגליש pp אידיש
p’x r ’JPinp np:rapajrt pp nproara ptp pp oop, 

 Tp: txnpn לןומל. npopnp opnn npura איז op װי
p np ox’tpa ̂ננעםישע  pnpura •עדז?:ל?כ?ײם. פ

 ora fpapn ra fpn ,oxpoprap op fpapn nעTמים:ל
.oop t'aton opn tx עתוײלם

unpn ra fpxnt? tra fpm opn op־״׳fputa,
 יונימ npopn® opnn ra ,fr:t’ אתזער npװעלכ מים

 אינ־ npn פון tpsuptup? npn tx tx oot? 60 לא?צל
 nptara pp :ratx nproapo npontp: p םעמצשןמעל.

:ra nponnט:npעש:pנpל ; paלapםים ם ppnraלןp
p ra ppלםfpnpar■ p׳ p: trm  nptira tpapn opn'־ 

o’ta. א”uעװxnpעלט pp op’xrapno ra tra 
pnoprtpanp pp .frit’ npapoopnn pp oorat npn־ 

pp tprara ra op fp: אידעאלעז ira דעם nrr opra 
tyopnx fpapn ort npopanp np:p?rapop םים ppn 

rapo pnpra rp m ^pytra opt fpouy:nyara ipp 
pp npup: אים :ימװ opnpnpo p .לפוש npn גרױ־ 

npo ענם3לע tr:n  onpopn• opnn npt:ra pp ma 
 npn pp זדשיקײם, npלעכnפרידע npn pp שםאמם

rra opn ,puponpn. עש אמז בײ:po .fpnpnp: tppp 
tx prra pooppa pp njn^io’o ra po ’tnotx opn 

pp pnpn:p ra דל?ד:? — ,praa tproora. opn tra 
pnpt:tp tpwrax fpnpnp: tppnpttp:nparap tra ort 

.nn fput’ opn pp ipnpapra
 npan. איך pa npto pp npn^M’o p:ntp םים

npT:ra tp לא?אל optt אויך p:npp op:i?ix npn fra- 
fprnpnp: m  fpo ילזח npura ira אעםעתעשאנעל 

 fpapל npmp ,npopa p npp top? opn tra השפחה
npp דער :npx:p .םע:שהײם

ן י ן א א י נ ה װ ם ל ע ר ה ע ט נ ע ם

ץ •ה ל או אן ם. י ם נװ
 ftp 1?א:װענשא npn:pot? npn tx זpםpלע:pn די
npt:tp װעל?ן אי:ט*ו־:עשא:צל fpapn פילעס tpt tx 

tpnpn tx tra אה״זם. מיםצעעמען לעזע־שטאף םל א און 
ra פילע npra ftp tpo” ? : ’ opo  p:'onx:pn’onxp pp 

npoto־optt p’ xrup :np א פאתעמען :fpo’ tn םייל 
pp .orar npra pp אס 1צװישע .o r t .fpo” ?:’ opo ra 

rלpp 1P, איך npn, 1װעלע ra tpn’ opnporpnpp 
pnלע:אטעoarapa npn pn optt .t 1םי ’noVpn p p r 

p .npo:po צײם םך tp: pp־opn:pttnpp fpm  fp?:p 
fpn rty: אױף nnoa npn .oarapa opn׳np:ra װאו?ם 

utnpopanpp tra unpomanpp ra ; o’ nonpt pp 
urapa npn po:: זינם opn op א::עהויבען up’ x?:tp־ 

fpn סים pra דױיסי: און ’tra ,?ratx np באמת ip אי־ 
’n אויג פא?םיש, :עשיכטע. pשע:דpnnpב o אפילו 1זאלע 
’np לעצטע ra fpop: לױז3  n’ p לעצטע די זי:ט ?p־: 

 oraonpo npn איז אי:טער:עשא:על, npn ftp װע:שאן
opn p’ xto’ oorp  ra o rt .געמאכם o’ tn: np” np:ow. 

p’ xptupnp nputp אלס :o” x npn nntn opn pxra 
’utoara npn ira oraonpp o: :עמאכט tn סון opn .ציל 

npn o rt ױ:יאן pnלטopn npo:yo n זיך :pשטעלם — 
 npo אויםפאםונ: מעדיצי:ישע p:rapnp: די באזאר:ען צו

pn או:זעז־ע אלע m  pp npn^:o’ o •םאמיאעס
tpapn o ו:יא:ם.’ לא?אל לי r t םיט np’  n’ P צר 

pra עהאם: p עזו:ם בא:לע:עצטע: uto ’ .nnpo סיסםעם 
tpp:pnp ftp ,בע:עםיט npra onpo” nap:o’ ra fpapn 

 opn 66 לא?אל באזע. npnpopn: p אױף באזאתו::
’oo’pp:pa prnnpם אלע 1צ צוצװעבען באשלאסע! n 

 po 25 סומע npn ira אױםסאסומ מעדיצינישע ra אויך
’opn .np דאלאל  p ח»:ק• םאלמיידען לעלםען ױעט? 
דין :יס 1װעלע ra װײל מים:לילעה ra צוױשען װיטען

 צוליב :צזתם npra פאל:אכלעםי:ען צו 1:עצװאו::ע
 -y:rra האם 91 לא?אל .fpuupapno’w םי:א:ציעלע

 תאלט pp םיםגלילער. ra npp הײם־נױרסימ סילם
 ״ny 1צ ליד?ל1םים p?:pn? npp הײם p 1?ױפע ײם3

t ניי 1אי 1י סלױז ניט pp זיך. ד-אלעז ip  np: ,?n r 
fpnp?:p: ynpn:p ira 1■לאנ?װע לאנל 1אי ynptitp לא־ 

 1אײ::עשלאסע ,utrnpa o:tty: » 1שםעלע1אײנצ ?אלם
pp fpuiatrtpD:ip ,pn o?p 1במסט־?אםםע. pp םילא־ 

 on’Vapcy rtppa חשאמם opnn npn האט דעלפי?
tput’ p חצלםה npo:po. װעלכעל tx oapnpwnpo 

p fpo די :וטס םך .np^ :o’o
nyo:po mfcp.n i r r ’  npn .fpxnt? pp ומט? tx 

nprnp’ -rat npn 1?אמוענשא yo y:yra ira nppnpoo־: 
 tra op 1װע וױ סיט:לידעל ra fy:ra tx 1לעכ?ײםע

nprao• םיל tpapn חיםע דעליבען: npp fyuuyopn 
opanp ra tp .npa’ t tpm  n’ o .oorptx npn װעם 

tra tpnptt oxytynpp ײסט דעם: pp p’xnpno pp 
opr .p’ xrup:np npn האם ra ציע1אי:סםים otx לע־ 

ra ra —  oapnap: tpaנטnpנעשpנpלײדיס ל :•np 
 פט,pשnpnםי ra tpo’«־pa n’o .tr:t’ nppnrt מע:ט

ra מים:לידעל ra pp 1דעלע:צטע tpwjptup? nyn tx 
px װי:שען .TPuV?n:pnnpp ynpra tra fppnpn ra 

אין םאלטרײטן די וועגען רעדס דובינסקי פרטזידענס
סקול הײ נורייז־ נאדעל

*p ttmy: tra op לי?לעכעל: :nra tpr .?:pnp 
opn 1בצשלאסע opn ^ p n  tx םיטימ tra ל דעם ^ 

ט opn — אוידיםאלױם״ הײ־ס?ול טרײד׳ם  ירע־ :עז̂ן
’, pp pooppa ra :ra:yropnnp זילע:ם ?oratn םיס־ 
םיםיטג אעסמלי״ש̂ן דעם בײם 89 אלppל po :לידער
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פױמןן אממעו אין איחןן נײ ארכעט
)8 דים H9 <שלוס

 אײנביג־ וױ סלאמו א1א םמ בײשסי־ל זנױפן קלאר זען
 גרויס־ (אין מעזריםש וױ שםאט אזא אין אויב דערײ.

 po 563 באפעלקערונג אידישעד א מים יײלזון),
 זד־ 5 געװארעז פאחדיכענם 1793 י• אין זײגעז נסשות״
 אנדערע אין אױך אז סברד״ ס no אײנבינדער׳ דישע

i געװען זײנען גרײם זעלבער דער po קהילות f עט־ 
 גרויסע אין to סשיטא. ס און אײנבינדער׳ אידישע לעכע

 דעם םון בעלי־מלאכות סידישע צאל די איז קהילות
 חזד און קלענעד. געדוען נישם אוסן בכל סאד דאזיגען

 אזא אין 1765*1764 יאר pc ציילונג די אױף וױיזם
 אײגביגדער, אידישע 4 וױ םער נישט וױלנע וױ שםאם

 בלױז בראד׳ *וילען, אין קחילה גרעםםער דער אין און
אײגבינדער. אידישע 2

 *ײלוגג דער םון אומאינקםלעכקײם גאנאער דער בײ
 בײ םלאכות׳ אז שכל, אויפן נישט iyao זיד לײגם

 * אין אסילו באשעםםיגט געװען זײנעז איךען װעלכע
 ײערעז דערמאנט נישם בכלל ז«לעז *אל, קלײנער גאר
 מלוכה. ■ױלישעד גאנמר דער םח רעגעסםערם די אין
 טאחנײכענט דינען װאם מלאכות, די po רשימה די

 חנרפאר אונז גיט זנײלונגען׳ די בעת אידען בײ געײארען
 סח פאראווײגונג דער װעגעז בילד ריכטיג עדך לםי א

י״ה• טעז18 איז ױילען אין האגםװערק אידישען
 סארשײדענע דאזיגע די פון רשיםה די no אט
 װאס בעלי־מלאכות אידישע סון פאכעז און אוױיגעז
pnyn ײם^ יענער םון צײלונגען די איז דערמאנט»

 זאלץ־ *יגעל־ברענעה .•סינטרסל־אינדוסםריט 1
םעפער• שםײן־שגײדער, ■אטאזש־ברענעד, קאבער,
 סםעלמאכער׳ שלײפער, .•מטםאל־אינדוסםריט 2
̂סער׳ בלעכער, שװערם־מאכער׳ םעסיגגער״ שמידען׳  של
קעסלער. יראטער,

 דיגטר־ און מטםאלען אײדטלט פון באארבטםתג 3
 און גאלדשמידען סאל גרױסער דער אחוץ .•מאכערײ

דיגעדמאכער. יואװעלירעז־שניידער.
 װאקס־אויסארבעטעה .•אינדוסםריט כטמישט »4

 םלעםרערײנײ קראכמאלניקעם זייםענזידער. ליכטגיער,
ארבעםער. אפרעטור גער,

 קאנ־ זאטלער׳ גארבער, לעדטר־אינדוסםריע.־ .6
 פאר־ םילץ־מאכער, בערשטער, רימער, משיק־מאכער,

מעטמאכער.
 טשעשלא־ םטאלארעס, .•הןןלץ־אינדוסםריט .7

oy i, בעדנער. שניצער, טאקער׳
A גתיםער דער אחוץ ;דטדנעדמג־אי:דזסםריט 

 איילטרײבער׳ צוקער־בעקער, בעקער׳ און קצבים צאל
טאבאק־ארבעטער.

A רי־ דער סחוץ .־ גאלאנםטריע און באקלײדונג 
שמוקלער היטלמאכער׳ קיחשנער, שגיידער. צאל זיגער

 אויף דא״ וױיל — געזאגט ער האט — דערפאר איז .עס
 po געשיכטע די זען וױרקלעך איד קענם װענט״ די

 געלט• איר זעט זײם, איק םון אינדוסטריע. אונזער
 םיט גוײיגגט דאם װאם אוםגליקען׳ אלע מיט גישניגקײט

 שכירות״ הונגער שםונדען. לאנגע שאפם״ םװעט — זיד
 קיגדער קראנקהײטען, פלאדיעט וואס אומגעבונג, אן

 םארצװייםלונג און איעוגליק ארעםקײט, עקםפלואטאציע״
 קלאר זעט איר און זײט צוױיסער דער אויף קוקט אבער
 האם ױגיאן אונזער וואס פראגרעס, געװאלדיגען דעם

 םאלערייען די אין יארען. לאנגע די דורך נעמאכט
 טעטיג־ םילע אונזערע אפגעשפיגעלט זען איר קענם

 און(אנװײזענדיג קולטור בילדונג, פארוױילונג, — קײםען
 געזונט־ אייגענע אונזער מאלערײען) מיט וואנט דער אױף

 גע־ אונזער דערצײלען םאלערײען די אט אינםםיםוציע.
 אײגענ־ איבער נצחמ אונזער םון געשיבםע די שיכםע׳

 דעם אט באדינגונגען. אוממענשלעכע און נתיגקײם
 זילמרנער א אויף דערלאנגט נים אונז מען האם נצחוץ

 אבער קעמםעז, געמחם דעם פאר האבען מיר םמעל.
געלױנם״• זיך האט עם

 די בײ געדאנק גליקלעכער א געװען איז עס אויב
 מיטינג דעם פאראנשםאלטען *ו 89 לאקאל סון םירער

 גליקלעכער אזא פונקט געװען עס איז הײ־םקול, דער אין
 םינף די מאכען «ו דובינסקי פרעזידענם םון געדאנק

 םעמע דער םאר אוידיםארױם פון װענט די אױף םוראלען
רעדע. אויםגעצייכענםער זײן םון

געדעכםיגלדש ►
VVfliiMMM aauגאדסאד סאכעד׳ קגאפ מאכער׳ קאס פאסמאכער׳ און 

lyoto, שמידק< ארבעסער, וקןרן שוסטער׳ / 
געצעלסעז־מאמר. האנםשקע׳פאכעד,

0. J אינדתזסריט ישס9יאליגרא 1אי דרוקטױי•. 
איעגמחװ*. פ»ױר*שטעמר״)׳#( גראװירער דרוקער״

1. J ד טזנד>א3אי שטזקאמײ :בױ־אינדשסויט  מ
גלןזןדי ברונעם״גראבער׳ קױמעןיקערעד׳ לעד,

J חבדדת אידישזג די jib תקנות די לױס iu i'o  r/pJ 
 לןרענאיג־ און געזעלען אאל פאקםימאלער דער װעגען
 טשינר זיד מען קאן האלטען. םעג סייסטער א װאס גלעד׳

 געוועז איז לערענאינגלעד און געזזןלייז צאל די אז זײן׳
 *ײלונ־ די מייסטערס. אאל די איידער גרעסער׳ סך א

 נישט לחלוטין •רט דעם אין אבער זײנעז טפא גען
 1766 יאר אץ אידעז סח אײלוגג דער בעת באגלױבט.

 גע־ 6 געװארען אױסגערעכענט וױלנע איץ למשל זײנען
שױידעד־מײססעדס אידישע 88 פון אאל א אויף זעלען

_

 •רייסישע די װאס אײלוגגען, שפעםערדיגע די אין
 יא איז גרױםפױלען, אק אדורכגעםירם האט רעגירונג

 אבער געזעלען׳ צאל גרעסעדע א געווארען םארצײכעגם
 די אױך אז באוױיזם׳ לעדענאיגגלעך אאל נישטיגע די

 אין אמת• פון וױיט אלץ נאך זײגען ציםערעז איבעריגע
 פרייסישער דער לױט זײגען (לעשנא) ליסע שטאט דער

 25 קירזשנער: אידישע געװען 1795 י. פח *ײלוגג
לעדענאינגלעך. 5 בלױז און געזעלעז 18 פייסםערס׳

aiaa iaLaa a> L»»a AAAaaaaaaAa AaLuh Mi -־ - a « a m ץ כעליייסלאכות ווידישןן עץ יאלזז י י  ח#גם• וו
•ױלען פון װערקער

aaaa — — — - - 4   4 — M̂aaaaAa MM MiMfeli MMMדעם אין מלאכות בעלי אידישע ®ון אגםייל דער 
 אײ־ קלענער׳ ערן־ לסי װעןגע איז לאנד םיז האנטװערק

דאס האגדעל. אין סזחדיס אידישע פון אנטײל דער דער
MaAAMAMAaM ■AM■ mm aaMMA MMMMA MMA AMMMMMftMfti AMM MiMסםרוקטור דער פון אלייז שוין ארױסדריגגען מען קעז 

 באגרענזמט געויעז איז סװא דק,ײאנסװע אידישען פח
 דערנערונג־ גאלאנםעריע׳ גאדעלפאכעז׳ או רוב פי על

מלאבה־צװײגען. אנדערע עםלעכע און אינדוסטריע
 אידעז םון אנםײל דער געווען איז אמקלעגסטען

 װארשע אין שםעם. גתיסע די איז חאנטװערק אין
 בעלי־מלאכות 1792 יאר םון צײלונג דער לױם חאבען

 דאשי־משפחות׳ אלע םץ פראצענט 27 קרוב באםראסעז
 באםעלקערונג קריםטלעבער װאדשעװער דער בײ בעת

 פראצענם. 16 בלױז דערגרײכט האגטווערקער האבען
 אין בעלי־מלאכות אידישע צאל אבסאלוטע די אבער

 צאל די בעת ,499 חכל סך באטראםעז האט ווארשע
 ד- ד. ,4,071 געוועז איז בעלי־מלאכות קריסטלעכע

 זײנען ״אידישע״פאכען געװיסע אין גרוים. אזױ מאל 8
 שטעט גרױסע די אין אויד בעלי־מלאכות אידישע אבער
 בעלי־מלאכות קריםטלעכע די לגבי מערהײט א געווען

 אנחײב איז אידעז חאמן לעםבערג איז סאה זעלבעז פון
 מערהײט איבערװיגענדיגע אן געהאט י״ה טן17 םון

 שנײדער בעקער׳ דארטיגע די בײ און קצבים צוױשען
 אץ אידען צאל די איז (םריזירער) באלבירער און

 האבען לובלין אין גלײכע. א בערך געווען קריםטען
 איבערװיגענדיגע אן געהאט 1786 יאר ארום אידען

 דאר־ די גארבערס; און שנײדערס צװישען מערהײט
 אוים־ כמעט געװעז דינען מעםינגער און גלעזעד טיגע

אידעז• שליםלעד
 אי־ די איז שטעטלעד און שםעט קלענערע די אין
 םאכען רײע א אין בעלי־טלאכות אידישע םוז בערװאג

ױ גרעסעד, גאך געיחגז  אין שטעט. גרױסע די איז ו
 האבען געגענם) קאלישער און (פויזנער גרױםםוילעז

 גע־ 1783 י. סח *ײלונג פרײםישער דער לױט אידען
 יארא־ אין מלאכות: געװיסע אין מערהײט אזא האם

 קא־ אין אידען; 5 שגײדעד 8 אוױשען — שטשעװא
 צוױשען אידען, 61 שנײדער 66 צװישעז — טאשין

 פויזן) (בײ קורניק איז אידען; 32 קיחשנער 63
 צװישען אידען, 44 געווען שנײדער 46 צוױשען זיינען

 דער און גלעזער אידישע 2 די אידען, 6 קירזשנער 8
 אין איינציגע די געווען זײגען גאלדשמיד אידישער

 שגיידער 46 אויף זיינען אםטראװא אין םאן־; זײער
 זיינען קירזשנער 30 צווישען אבער אידען, געװען 31

איחנן• געווען 8 בלוח
 אין מזרח־יראװינצעז, די םון שטעםלעד די אין

 קריסטלעכע די װאו וױיםרוסלאנד, און ליטע אוקראינע,
 םון חױנה געצויגען רוב פי על האבען שטאטםלײט

 בעלי־מלאכות אידישע םון ראלע די איז ערד־אדבעט,
r א אין אויד n דע־ א געווען םאכען ״נישם־אידישע״ 

צידירענדיגע.
 טן18 דעם פאר אויד טיילװײז כאראקםעריםטיש

אין אידען פון ראלע דער װעגען אפשאצונג די איז י״ה

MMAHHI aaMM MM M|Ma amUmm mm MMMaaakMMײאס אס ײאס יזז- *י פח האגטװעדק ip p p איי דןד 
איו יססדאװסקי *UfOMt גראף שטאטסמאז, לישאר

: 1734 יאר
א1ײ<אד* ײאס כיי/,אמל «אלא w% ד<ס fT 

 אך»9לא3 •אססאמדײ׳ ידדזשגאדײ׳ שגיידאדיי, װי
m ,דןךן אייסשליסלןן פסאט אױסמפיופ װןדןן גל, ד 

 שןך פאואדאן טאס זזידאד, מלאכות אגדארא אק אידען,
r v n ,מ מ<יכק<ליסש«*ס1א די איז אדמס שױן אידיז י

*”, . .r w & v
 דיכאיו נישט אױן איז גחמא׳ כולטעד דןר אחוץ

 אידישן פאדוואס אססדאווסקי, גראר פון דערקלעדוגג די
 TP אין לדונ קאנמנטרירט זיך תאבוז בעלי״מלאכות

וןVipDfD 9 דזןד uwy2 ודנדדססדיע שטימס<
הו האט ארכעט לײכםערע זוכען ױי  ךןו װןמןן וןנ

 דעכטלמןד דאד נאר אידןן, בײ מלאכות פון אױסװאל
 שטא״ די מנד גזידות יארןן המדערטער פון פאקטאר

מן, טישא נישס החדת לכל איז או־מןס מאדישעסשו מ
- - — AAAAAaaa MMMM» MMMMMM• M̂^̂M MAM AMMMMMMMאגשסדלנגמג סיזישער שורערעד לץ מיט סארבונדעז 

דאד אן פארכאדיי, אדער נלאכןריי׳ םאקעריי, איידעד
Bt aaM MM m̂ ÂAM MM aaaaam| mmmaaMAM aAMAAMAM ammMי a ־  ’9יאלס א «ו/ ■׳ אין געוחמ שוסםערס אידישע זײנען

ת י״ח, םעז19 *ום כיז קײט v איז מ r r איז מלימת 
 גזױוץן י״ח טאז18 איז שײז אידעז באסייליגונגסמ די
באדײטענדיגע. גאנץ א

 סלאכח איז אידעז סח דאלע דער בגוגע גתמא׳דיג
 רײ׳ אויסלןנדישע פון אױספידעז אזעלכע אױך דמען

 תד• זזאס װאס ביסםעד׳ עריק יאהאז למשל וױ זענדע׳
איז יײלזןז װעגעז רײזע־באריכם זײן אין קלערס

: 1791 יאר
 די פון שײז פױלען אין וואוינען איחח די ״חלגם

 םאדימדט שטארק דא זיד האמז אן, צײטען עלטסטע
 דאח»מ פאײאנקעז׳ «ו סד א לאנד דעם חאגען און
TU זיי חאט •ײלזז אי םאדגעסעז׳ נישט ןמר־זײיו 

 דאס מסחד, אינעװײניגסטעז גאנמן דעם םארדאנקען צו
 די אױן■ און געלם־האנדעל דעם אינדוסטריע, ביםעל

 לעמז.״ וױרםשאפסלעבעז םונם יסודות איבעריגע
 ק«?ן «ײלזז אלטעז איז האנדעל דעם בנוגע אויב

 אױפגעבױס ותבו ראשו איז עד אז םעסםשטעלען, מיר
 מיד קענעז אײעז׳ מדך באהערשט געװעז אמ געײאדעז

 אידןן אז אױספיר, צוס קומעז בלױז מלאכה בנוגע
 אץ מרן־ אנטוײקלונג איר איז באטײליגט זיך האגען

חאנטװעדקאד, קריסםלעכע וױ םראםארציע, זעלבער דער

 ,60 לאק»ל פון פרעסערס דרעס
!אױפמערקזאם

אוג־ פיז מיםינג מעמבערשי■ ספמילעז א בײ
 גזױוארען אפגעהאלטען איז װעלכער לאקאל׳ זער

 דיפ־ תאטעל אין ,1944 אפריל, טעז24 דעם מאנטאג,
 םמ רעקאמענדאציעס םאלגענדע די זײנען לאמאט,

געװארען: אנגענומען באארד עקזעקוטיװ דער
 וױ לאקאל םון דעםיציט דעם דעקען *ו כדי )1

 די האם בוחשעט, דעם גאלאנסירען קענעז *ו אויד
 60 אנשםאם אז רעקאמעגדירט, באארד עקזעקוטױו

א סענם 65 צאלען מיר זאלען — דױס וואך א םעגט
וואד•

 פאד־ זאל דערפארטמעגם עמפלאימענט דער )2
 6 פון םעקם א און אײט יאד א נאד םאר בלייבען
 פאר־ דער ■ םאר װערען ארויסגעלײגט זאל דאלאר

דעפארםמענם. עמילאעועגם דעם פון וואלטונג
 געענדערם איז ארבעט ״טעג״ םון םעקס דער )3

אוםן: םאלגעגדען דעם אויף געווארען
 ביז 50 םון םארדינען װעלכע מעמבערס, די

יאר. א םעג 2 — װאך א דאלאר 60
 ביז 60 פון פארדינען וועלכע טעמבערס, די

יאר. א טעג 4 — וואך א דאלאר 70
 80 ביז 70 פון פארדינעז װעלכע מעמבערס, די
יאר. א טעג 6 — ײאד א דאלאר

 דאלאר 80 פץ פארדינעז װעלכע מעמבערם, די
n א טעג 8 — העכער און r

 גוס* זײגען רעקאמענדאציעס דערמאנטע אויבן די
 םיסינג בײם מעמבערשיפ דער םון רעזrגעו געהײםעז

 J.944 יולי, טען1 דעם ׳קראםט אין אריין גײען און
 גרום טרײד־ױניאגיםטישז מיט

א פרטסטרס ודיסם אזן דרטס באארד טקזטקוםױו תי  י
ױ. װ, ג. ל. א. ,60 לאקאל

̂וזען, מ«קם  םענעדזשער ק
םשערמאז ספיטצער, דזשעק
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ר אוגזערע  מבדי־ ניין קײן געװען• ניט װי גסןט שןון

t*3pn ipp שי״ אין געעסענם נישס *ײט ד*ר דורך זיך 
ip א3קא ip די אין pospps אײן שטעטלעך. ארופיגע 

 דודך זיך ח$ט ברןןדער̂ס ;חוירש ש*■ קלאוק גדדיסעד
 ח*בעז מלאכות בעל חונדערט און טגעס^גס ןױמז דער

*בז*ר םערסטעגס זיינעז זײ דזשאבס. זײערע ש$דל$רעז
maaamAAA am aaaa m&ma MMMMAAA aaaa MABftMIMA AAMAMאורמד די איז דאס שעשזגר* אנדערע איז גזנוו$דימ בירס 

im 59 ,81 .18 ,5 :לאמלס פמף אונזערע פאתואס
MAM4A AMMAAAAM kMMU&u|AA MAftA AaA ̂A AAA MMAM AM|A|AM *I AAiw, רום *חאמעץ שארל*דימ י+ר שיר די דדדך חאמן< 

גע־ ל**טענס האם 69 לאקאל נלױז מיסגלידער. 186
Â AALlfeAfeM AA|A A AAM AAMAAM A ■kAAM AAAAAAM M̂ MU|Aמיסגלידער. אק שארגרעסערונג קלײגא א ימס

j r w ־8ל אמזערע אלע חאבעז געביט עקאגאמישען
ד מלס מד מים *גרימענםס מגײם *ײס ד*ר ײי  «ר

ד סײמממ ײ׳ די מ ס מ י ז ו * 
1*3 ip**i* ײ למםי די » i r. דמעז מרדינםטעז די 

 «ד- די סים אי*ם טלדעג8»188 יוניאן די •tm מווןן
w סון מססממר aps ip i, ר זדנדוסםדיע  מ־ «

r מלימ w די מר פאנד געזתטחײט » פאר און 
ז דערסממר. און ?ל*יק י  װאר דעד תאט 1943 י

 זעקס סון חעכעדוגג לוין V גוטגעחײסעז כאאדד לזױבאר
ט מנ  ארמםער די מם יואם דרזטמאנער, די מר •ון

ם t «ױ. מק איז ד*לאד 6ROOO מממז«דו o תאבען 
ן גי י מי ״ ױי  איז באװיליגם העכערונגען לױן מל 8 י

 דאלןר טױזענם 25 סון מכל סן• ממזן מלןן אײגמלנע
m ז ארבעםער. מםרעסענדע די מר «ף י  «רום י

 *וריקגע־ באארד לעיבאר חװ־ ה*ט מלען, «װ*»יג
העמרונמן. לױן מי פארלאנג אתזןר װימז

דן נזי  אלע איז מםײליגם זיך האבעז םיסגלידזװ־ וי
 די אונםעתעמונגען. חילפס און טעסיגקײמן םלחמז

 איבער ס*ר געקױפם האמז לןקסלס איז םיםגלידןר
 מיסגלידעד אונזערע באנדס. מלחפח דאלאר םיליןן נײײ

nra»n ז גלײי ו<ע«גי י ת « ״ ײץ ײי  *רבעם און יזי
 ty דעסמאנען׳ «ו געגוג *ײעקען. חילף *ארשײוןנ* מר

מז םיסגלידןר *מזערע  םױזענם פיר אויםגענײם הן
 קרײץ. רױםעז פארן קיס־מגס 10XXJ0 איז קלײדער

 אונזערע תאכעז ביישםייערונגעז געלט אנמלאגגם וו*ס
 דדײ n אין בײגעשםײערם לאמלס די דודןי םיםגלידער

y p דאלאר 97,141 פון םומע די 1943 ביז 1940 פון 
אגענטוחמ• הילפם *נדערע און קרײץ רױםען *פיז

ק«מף פיקער םאבין דפר
 גמװאונגעז יתיאן אונזער זדז םלחםח ביםעחנ 8
מז פננופירזנז געייעז  פרע־ יוגיפז פאו־כיםעגער דעד מ

 פון איען ״םפבץ־פיקער־קפממני״, פירימ סערישןר
 טי םלעגם װאס פירסעס גארמענם קןםפז גרעססע די

סלאכו̂ו מל 1^00 פדום שעפטימן
ז י  געוױגען «ו געלונגען יוני*ז אונזעי אח 1941 י

י ר י מ מ ר  פוז דעפארםםענם עםברןוידערי דעם פון •
לי די אױפגעמחנרס און פירסע׳ ד«ר  ix בתים מ

 oyn םירםע די ױניט. חנם פ*ר ייגיפז די *מרקענעז
 ארױס־ און דעפפרםםענם גפנמן דעם אױםגעגעכען יזןז

ד דארף זי m זאגענדיג׳ *רבעטער, די מזזארפעז מ
L J •1!י2?עJ״2 ^ ײ ייי נ  די מרקלאגט ח«ט יי
m לזניבאר דער «ו פירמע ap,לי די *בער ־  גתים מ
 בלויז און «ײם יאר פוױי פאר פארשלעפס קעים די חאגק

גע• האס װאם עגםשײדונג, די געקוםעז איז לעגםענס ג*ד
מ ?ירמ י*י ס°3* ל מ י מ פןו *רמטעד *נםז*גטע י

 געקראגעז הפבען זײ םון מאגכע פארלוסם. *ײט זײזנר
ױ פיל *זוי יעדע. ר8ד«ל םױזענד ו

 עװעןג שױן דמען םיםלען אלע װעז ,1942 םוף
 געי קײן םער שױן האמז •ימטער ײ איז אױסגעשעפם

 געװארען דערקלעדם שאפ חנר איז געהאם, נים חלד
4םטרײ< אין

יעדען אויסגענמם תאט קאמפפני פיקער םאבין די
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מי חאס זאך קײן ססד*יקפוס# זדיגמלגזג געגעז דרוק  ו
̂טט עןגעשט̂א וייגען סטרייקפר די געתןלסען. ניס  ׳פ

 תלזדשפנס לעיבאד נזגשאנעל די האט סטרייק סוף פיים
מן דןר פיז VfVfrP tp ןנסשײוןן, באארד  ו״
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 די איץ ספןויסל סעםיגקײט׳ לעבעדיגע 8 גסן38געג38

ipopp מילװאקי אין טריידם. גפרסענם nrspn דורך סיר
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 מ• ײס38נ זײנסז סס3גריסס8 געװארסז, ארגאגיזירט
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חעכערעגען באדײטעגדס געקרפגען האבעז ארבעםער די
AMMM MMAMMAMAiA AM AMMMik AAMglMM M A AAAAA A M MAAU103זײ סס30סיס38 סי פריחסז• פרבעם שטיק די אױף 

 סגלסד •1003*1103 פיס רעגסלמעסיג געװארען באנײט
שסעס• סססס38 סי 1אי 038ל די איז
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03p*xr סי װסס שינססי8ס opoop 030303 דעם 1אי 

•10080»ל00 0013 1033**03

 $60 שאפען דרעס״ ״טאלי פמ ארכעטער
 אידען געבליבענע לעבען חעלפען צו

פױלען אץ
 ברפדװײ, 1369 דרסס״ ,םאלי פח ססבעםעס סי

spo 1*8 ipspn 383* פח o**iopד38ײפשס8 זױדישען 'ן 
מינ גײגסשסײסרס 8געס סה^שסװע זדן ס  w ס8ל8ס ז

 »8 פױלסז 1אי ioo*8 סנס3לי303 לעמח סי 1»סלפס
ioouo338 ססזאלמיס דע303ל8פ:

0*0 1303*0303 0P1000*100 380**11 108*0 1*8 •׳ 
 עדשססז bis םאסםיססס 03חײלי אונזערע אך3 סיס

 **־83 סי 10303 םף80 1*שס88ס»ס זײסס פץ *ט**08י
 חד8 די 1*8 םארגליװערם »ססט 01ל3 סאס בססטיסס•

io3p« 3*03pop« loo מ״1א אונזערס אויף »1שחיס די 
 פת opor דער ברידסר. 1ז» שװססטסר ל*סלססס3

 יגט3נספײ װערען סo*3pi «8 »8 1פרױס לסך,׳»810
 ײינקסל יעחמ 1*8 88 ט3סלינ סעז8רב8*י־ב83 די פח
 רוהעז• ניס נז1א זם8ל אגאניס זייסר ערד. דער פ»

 קתשים. סשעװער8» די פח D**rnp ססשםסז בײם
 דער סץ בתים פסלי די אה ארבעםער די סיר, 1038»

 *lie 103 אפיסל 1׳8אוי 1סתפס388 זיד דססס״ ״םאלי
83 .0 opiװי 001383 038003 ס8» 10 08» לדשטײז 

3188 08» toסלייענם op i אז0י1םע8 1דס פץ תף 
 u 1לא8י זעכ*יג געזאמעלם און יסס080 איש1דזש

 •101*13 1ז» שװעםטעך םגליקלעכע1א אונזערע חעלפעז
188 i*o18 8* 1ספס1שפ® i1זיי 183 װעט סס ס8» לז 

8*ix «i«i3 0101318 i סלחםה די 1»ינס03 חסלםזװ 
 שיםטישע8פ די ioorio*i8 אץ m*n *י83 די 103גס

 לק8פ 101318 מ8 א31ש ערגסםער ijn איז 08» ■עסם
ש»ײט.300 10*383 101 118 א»

גפלדשסיץ׳ ס. ;1801טשע קאץ, ה. ססםיםע■ די
גסלעה איזי

י 1*0 o, 625 ״301*1*3״ 101 פמ 10O0318 י pn 
 סקםיװיםסססז 18*3» אמ שא■ i3oi*oipo*i*3 ײ,30ס» סס7

 י8נ ײנשסיסיג8 האבען סעזאן, סנסס3383180 דעם 188
 אוגזער i* 33uopios8 אח P380 אױססװדיסמ שלפסען

 1011*0013818 101 אח >180100*1 101113 ,1סדזשס3מס
 י0סםױי3 את 1008138» סר1 188 *יס81דםיניסס8

08» 0B8*npi*B אמ־ 1010003188 1* פיל »*8 מסלפס 
.1033133*183*880 030ל300 0101

 U13001038 *1 118 0381 0*18 אייל 100דרי 1*0
ip isw 03038סס־3פיז, ip rn s זײז 188 ל״8ט»3זס81 אים1ל 

ip o p p r i 188 10331לײסם איץ »ילף o p i פת װאױאית 
io 81 פמ ארבעטער לס8 n i3  .$gv«םיט 08» ל8זסגט 
 ־0p8*«*000 3*0 183 010003188 0101318 880*83 1ײ1

 דסר י8פ onoopiB איץ ככוד 0381303 183 געז,3133די
*8 1T31118 3313001038 ■01*18 0ל8 •0*383 8 0ל prrt0־ 

 18 ,1003»* 1*0 אמ 1383 18» 8 0*0 0*8 1*0 101*0301
ip אד3 מל סר e לאגגס loxonpe n n r עט318 טס1ג 1זײ 

o p i ipe װאױאיק jib די lo sp o o o ii.
 lOpipoo 1»עלםע i* אױך זיך 1ליכםס8188 1םי

.31*088 אמ 01**83 10303 »080 001 1*8 18*31* 10131א
 .•קןןמיםע די

o*ipo פייעימפו הײם׳; 
•1808180 ראלף

קױיסער. 18הײס

 פארװאלמונג ױניאן לױבט דדעספרעסער
פאסעיה אץ

*18 לס8 33118810 םײן אימװיגעממ װיל אין
o י1 םוץ סם3אײ אין בעםעד o n־i080o 0*008■ אק, 

 עס31בי סמ ם1לי8סו*380 װערט 1װעלכע חשױחי, »3
*0303 03010 03000TT9300 101 190318 *3pipi פמ 

4«3*3 0180לװא8ס סרודער
 ל808ל 19T318 0011 0100018 װאס ,001 0381 8

 038on 1טיילע188 םמ סיסםעם 8 געשסעלם3אײ ס8ה 60
18 i*ע18בײטסל ■ip o p i, 10ז8מ*םסל18 לס8 איד 1בי 

 380H 8*1 0088*0• 113' א יף18 1018»03 00*003
 101 1זי* 100 עס אז ,O3T03 סיר 08» גיס*עס דעד

 10380 0181 10300 ל81 יד8 ח8 סםעדי דץ זאל וזשאכ
לעממ• 8

*03 ים3 !038» 01עסס18 זע8בײםסל18 010138
 יד8 •100130338 8י 1018B 8*«1. 8*1 «38 1038 0ל8»
 T8 8*1 ,0381 100 08» איז 09 »0א »י 101 לם8»03 ב8ד׳

8נים 1אי 103*101 אמ 103יליtoo 3 0בײ18 *103180
o נײ 1אי בײם18 סײז i r• •

 101 איז 10U0318 100100338 7*3 T» 3ל5ה
 ״לאס- 188 1800810380 8 *״09TT 388080 80ל8י1״

npo*־ OOTI3לי 8 אמ 100גחי 8 1*8 880 101 ״' 
0*193. onp אח m ip די .1000308 םים ■op« •tom 

ip האם ססן r  O3pio3 i*o ■געװסז 103יי1 רבסט,8 דסו 
osoi’o ip i : אײניגס loops ניט 010138 אח ii8* 

בסםעז•18 1בליבע18פ 1בי איד סם.
loo א*ך גיז onp 3םע ip■ » 1אי ioosios'lp 

i 8*1 ■008*0*» 101 םמ 0םי8 1אי r•ם1ל*810380 08» ׳ 
ip דסם o. 0300101 38» איד o ip i דעם oosra* 

 ל8« 8 08» 103»על י.3818ד 03018 10*1113 ,03038
 מיס יד1 38» איד סלס״.1י3 אמ ״■ינס 1אי סש«ילם3

o אים io i033 iii 8 אים אח ospiosחשד 8 38» איי י 
 העכעחמ p פח torn םאכסן i*o װאס oooon די אז

ױיז  ,103018■ םיק אח איד •18 גים םס1פי די װי ו
 101 סמ יס88 1*8 0081303 1038» ,100018 8 183

*nP3i 08ל די toioou די םץ oooon 0031*3 1דס 11א 
10דאל 125 0380938*18 1318 1א8 08» *,38181 .03038
240 183 103808*18 0**8 183 0*U 10 118 *0■ P03 

.0100018 *װײ 010131א ipo דאלסר
ix געשיכטע די סאכסן f lip, 1מי i n i  toopn 
 ים3 11א דאלעס O3oi*io 1פי i* 03־*npD ip* 1לס*סס

i*3 p i גזמרבסט *8 *« io io iio 80 קסר18י.■ i* 
io ■1018 8 1*8 ח1פל איז קײט3י1שװע o i8iוױים »י 

 יג■1שװע 03איע*י די 1אי אס1 אכסר ײם,318 1דע *י
 ■אסעיק 1*8 18 .1אי 19310930*18 »אב 1אי װאס יזיס.

 ניו את »* עמער ניט ם1י1י38מני שספסר די סן3זײ
p ir ג31א*יא3 די אמ ix ־03 א 1אי בסל־םלאמת די 

io 100110300 >883ני io*ni3 סעלע. i לאקאל םמ 
 .10H13 1*381.* 101 3*0031 03038 »8 *?008« אץ
1*103 «010 1383*00 *1 «1010.

,1T31 0113* םיט
60 לאקאל םעםבער סאדגורםקי, .8

1 — : קײם״3סכםי103״ פמ 1?םא8סד1901,1993
ד בײ 1פסטע מיי :פאלגסנדיגס דאס פאר פלאץ זיי

 ם1ספי3חדכ ס3לס*םס האמװ 1סי װאס ,331מסל 8
 ״O18B0 ■״װאר סם1 »3לטו־ — סאל o«oio אס1 ניט —

io 1פי כאלסכאםים אמ סםער31א די *וױשזמ i ״לילי 
e 1םעי o n ,01 1385 קא.״H813,* 03813033**18 האם 

ooio *i וױ 1*סםײלס םיר ײסלכס ׳18דאל 70 פמ 
io ?081. 25 1 *ום 1דאלא 20 :ם3םאל iםארן 1אלא

i 01 ראשען r iאױף 1דאלא 25 אץ (קיםס) ליף nioo 
חם*ם.

o ןהסלכע חאי ״»«׳ יעז־עז 1אי י8 ד׳אפעז׳ םיר r- 
io 3» 1לובגע ioסט כם׳8סם« too 1סםס31פא ניט אױך 

 יסם םץ wik ix שרייסן װאס ,1מיטס אידישס די 18
iop אײם אזױ אח טאל׳ 1יאסע נא*י i80o פאמײ־ די 

 103לי303 נאד 1יינס1 װאס די פאלק, ioisik םמ םע3י3
 אי־ ח»*dot 3 101003903101 10הסלפ 1אי >1לסבע פײם
.0*8310 0101318 0ל8 103

,1ױכס3 םאלי ,i8oi*iD חנה :ק^כדפןן די
סיססאן, דח־ ,103183 1אסקא ,1קא» א1םס

 1םי »סז אפריל׳ 1019 יסם םמ 3מא דסם איז
 ■30138 דסם העח 1* סם31א די סשםסלס38א 103הא

?to 1אי הסלחה ספאלסנס3 די םח io«oo i8«  io i
 אין לסממ 10זײ סז30303װס?8בעזר8ה ײסלכס גסםא׳

 »אם too 10» אמ 10ק30נא*ישע־» *1 םים קאםף יסם
 ־18 אידישזח סם1 םמ חגקלעראציס *i ם3עלײס318פ

looos קooo*op- דסו■ ם» 1801000 אלס איד האב 
speopp o o n  ipoo*oi3,* ם301גע? ip נישס איז סס 

ip3 ײם די* ix די אױף םרײסמװ «op 8003 1ױינס* 
י 180 0***3108 10080 ף1אtoo 1 183 לסז, o י r i 
 loxonpo *n 1לסכס3מס1דס *י 13לי303 1030ל 1זײנע
כאסתסװגג. ipo םף8ק דסם

 ײסלפסן 1אי אייל 103**18» א כט8סס3 האפ איד
 שא■, פמ 1סטס31א אלס פאטייליקם זיד 1ע3הא סס

 .10003180*0 יסםלסכס1ק oipi3i8 יד1א איעגסשלאסס!
 פיסםס די דאלסו־. too8oo3 40 לײך3 103הא 1ס* את

 1008003 1אי אזױ איז 1דאלע 10 ם10סשםײ3בײ ו,אם
1 50 1018»P30303103*8 1038» 1*0 0לכ0» .10אל' 

 אידישסן 01* דאס 1סבס31*103אי >22 לאקאל i* 1פס
1000318 ?08*000.
 ־83 שאס נדיז 1א 10P10O83 *ו ווערס 1אי סס

.oi80**iOB8 18 פת 10*383 איז שםײם
io 18 דסנק איד i ארף1 שאפ סר131א םץ אקם 

 1א 10800 010138 1םא ײשפיל3 10013 א 0אל 103*1
 לסכסן3םס101 1* 3נ1זאסל א 1נסםס1נטס1א 10זאל די

 ײן1 סים 1*וגיי38 קאמיטסם 1סטס31א אידישס! יסם
113*190 00100318**331 00318.

.0113 1לסכס1ידע13 םים
1801000-880 ראגאןז, פעליק

שאפ״ ק1קלא 10303 און 1«סםקי סױ בײםסר18 די
230 «009 0038 100*0. 19P38183 03038 0031*3 10זײ. 

 ־18 0303*303103*8 זײז סאי לדשםיץ83 לואיס 10בײי
 פמ 1סםס1אינטע די אױף 3נ1אױסםאס ײס1סם3 אמ גײם

 8 םים איס 101עזסנםי18 איז שאפ 1אי ארבײטסר יי
•33U0P1P38 118 ?1110*18 0ל8 1383 םאזסה
 ־o?*ioo*i ooi 90 אײד 10P38183 ioo**3i8 די

 11א םסנסתשסס ooi את 31033פײ ם. 10ח־1ב נעחשסי
 לאקאל אפסוײיםאז־ס ?1?לא םמ loortoipo סהילסס3
 זײ 1»ע סא■ פח ioo**3i8 *1 ו* הילף io»* סאר 11”

.0818103 סס ראכע!
י i80 פילסקי ססם קאםיטס: י iooo, ?סץ, חשע?

i0 ים180 יק,3סאלאם י3סיד 8 i8 Pםסקס װײסדארץי, ססם ׳ 
.11338100 ל1סא אמ ®*יז־מאז

 10303 1* 33*0*0 10ל0ע*י80 א **3 לט00811א0
310» 101318 33139PTP38 118 TI33!03038 0031י3 ׳, 

io tto •פמ 1000318 די .1*0 10ליס083 לד.0830181 א 
 די פ» 10O0318 *1 סימ toopnx סראקס״. לי31םא
o ?8ל1«? o n.״ *i 01 013לגס8פ סלסכסן3ססס18ס’
rלוxיo:

,1ל10H13 0830181 .03038 0031*3 101318 »י י11א
 העל־ 1* *ײס אוץ טתזה סטײסאלסזשג ים3 ל803קײ האם

ism loo אמת׳ס 1לטס8ה1*3א *i8*r אין 1נגס133די8ב 
ioboo  o ipum, !8 פאשליםס i*o3סםיסי3ײ ■i*o*m 

im י?סן1ד  33130P1P38 1913m ןװםתי 1לםםס1פ *i 
n i3־io ך1ח ,1ססל3ראזס tourn ײניאז אסיגיסלסז־ 

0OP18•
 ברו־ ioi*030t0i8 i* סאשלאםמ יך1א האפסן םיר
0830181 io i1אי 13א3םלחמד,* א םים 1ל ooio io i 

 »8 גלי? .O3iioi אים too3*« im .1אלא1 50 סמ
.3ל88101

גסל.1שא חשסק ק^םיטע: רעזאלוציאנם די
 פון 8לו*י ך. םשאסלם ; 22 לא?אל פוץ אמסרא•
;60 לאקאל «ץ 7801*18 !93 ;89 לאקאל
 ל8?8ל פיז .,?לאוז ; 22 לאקאל סח םילאף מאקס

89 1801000.

ט ע באדאנק ײנ ער שאפ ז מ ע ב אר ט  פאר מי
ל די־ער ש.1הי

io o io» רעדאקטןא־:
io?*no*m t סי־לױמז o דאנ? 193*י1הא א ix 

io מײנס ?03 i8  ip i ’ is 08? ?לאו? 1לססםס8״ סװ- 
 אםת^־ידס?- ײ 1סא .o*ioo לאפאיסם 324 סאני״,
 פ» *ייט 0*383 די 1סי 1יבס3 זיי װאם הילף לעכע
 .1008380 סקס1 שײז ם10דײ װאם o**n?38ip םײן

io םײגס סבמ3 איד ײיל ג?8,י יעל?זס«ײ 8 n a 
o ioorm חײיסיג איז ף3םי לא?אל פת im ו* Io n ia 

 םײנסט םח פסגלעד וואס אלץ 1טא io**i םאר םילמאז
oo אייד ײיל »יד ײעמז• i i*?38i פמ באלספאס m o, 

ײ אז מעגלעד סאכט io װאס סלסםטסס .10  זאלסז י
 נים 10זאל זײ איד ש3װי לס8 זיי •1שםי*ע 1030? םיר

?הײם.381? םץ װיסע!
0*0 331038.

0 0 3 8 0 ?0®M. 3 ל»ל8ל םיסגלײS

i* 30 סאקס פמ ארבסםססi«i׳o םים* זיד האח 8שא
to יסם ײאד׳ o ll ,אקםיײסו• חמ־ םיט סנט301ע3 אסוײל 

i*ipio 1*101ס*סגל* מװחװסנס אח שא• םמ io i  no 
 8 פײ מבסה יא3מא שװססםסר באאח־, ?דסיװ01ע?

 ־0388 אמ מבסו־ ioooo«o נסט.1?3008*ח ®ײערלסכס!
1P180 0י318ליפ8? 1?ײ.

io i *שםײן,30גל*? מ־ודסד »סנם,8 םח 10פאחי 
1*039091 8 op iײסרםסר 03אסי8 סםלסכס םים »סנם 

*i «8 13אױסשםא דעם 1װעג* i imג*סא ש*װ*רר im 
n דעם 1*הר* *ז *שטעלט3אױפ זיד האבעז סאחאמעלםע 

* 8 •0*011? *1 «מ ?30138  101*110338 1038» 103101 ײי
im לסכ?יים3«ערזס 1ליב* ׳ס1בסioooo«o 13 אױף  im 

מ 190*31939 io או־פסם 1ײס1גסם י i  im ־80031טס3אי
 103ײ1 .סם יאתיי. 1ליסטײשס8*י8ס חװ־ 1אי אמ ל8ג

i*08io*38*m םיט ?m* 1801000 :תװסס io i פח 
*i שאס n a .3180*08» 101113 *ל,13םא חש i8i*tm 
 די 1ג*»* *ן3זײ i3*i*i .*i*i38 יג*3אי* אץ םאל31שט*

 ■80 1*8 1*180*318 1*0*3*13 8 »8 1*01»* *3*י1הא
i  t*3*n* !סמ לייז־ע im ?אץ פאל o**?3*i3ia*3ix im 

i  ix* אידיסע ioo*3i8, םיט *«ioo זי im o*ai8 עםםס?
________________________________■יזס*חא

8 03*o*n i*03m3{*38 איז 1דיסם*גםס8סל i*oi3־* 
 8 כײןװשםײער*! i***npo ס» 38סארשל דסר װאר*!
 8 ססאס38 ־?אסיס*ס1*ס*318 אידישען *וס ג*לט םומע

 8י3מא 1שװ*םםע אסם.i*i«* oi 3* םתנה 1לעכ*3■*ח*
313*1.

 םיף א .ompi לעצם* דאס יגם1? 1*313 1<שװעםס*
3*1*01* opspipa י88 שאפ־חפרים אירס זי « י  *יג*18י

i* o i»* אץ i* oon *13 1װײטערדיג* H88 o*3i8־ 
 no פאסםע! אלס loam ליזם8*י8ם סח iin*3 *ן3ילםי3

tm no80?*i 1פא װסלט 101בסס* א 1סא io i *שהײס3פ 
.0103 סאלק ססן38גס«ל פיל 1אונזס 1םא א» נלל3

 306 *״.38808? ?18?ל םפיא8ל8״? »0 1000318 די
ײ 01*0301018 1*38» .0*100 0038 009»  ■80 10ז

ipi*i*8 io n s  ,ipoiooo םים ץ,3סנ?רא1סדי p 93שײ 
ipo*38 אלס מתנה  33U0?i 00318 זײן ioo i3 31לם« 

io ̂ו1סל־םלאכ3 די i איז סמױסנם oo i שאפ־משסר־ 
io 3*»3 103גסגס103אי 1מא i8די װאס .331תוײל8ם א ײ 

oi* o סן3הא אײסםסר to isk ik •1ססזא 00318 פמ סוז 
 1088003 1000318 *1 1038» 0הײ3939ל93 101 ײ3 א»

o*1 םאח דאלאי־ 135 אויך « i .רײץ?
פח .180013 *3*3 םײ*ער. &. קאםיטע: די

3 ל8?8ל .1*181 סא?0 ;117 ל8לא? 5 8«
48 ?אל8ל »8 אי*ל>80 ?יידי

!סרבנות און שעט»ער די העמם
ם צ םי o ש j n ן ע ם ױ ס ד , ײ׳ ר !ס



מ י י מ <^48 ז ד ל טינ כ ע ר ע נ

נוסיננמחמס^שפאדאזמומ( מנואנעו צופ נאנריםונג חנמסקי׳ס

הויפט־געבײדע. דער בײ און לעיק בײם :ױניטי־הױז אין לאנדשאפטען

 די אװעקגעשיקם האט דובינםיןי דוד פרעזידענט
 װאם םיטינג םעמאריעל דעם צום באגריסונג פאלגענדע

 אין אפגעז?אלטען האבעז ױניאנס םרייד ענגלישע די
 מארםירער און העלדעז- די םון אנדענקעז אין לאנדאן

געטא: ײארשעוועו־ אין אויםשםאנד אידישען םון

 :באוועגוננ ױגיאן טרייד ענגלישער דער פוץ חברים
 ווארקערס גארמענט לעיז־ים אינםערנעשאנעל ״די

 גרוס םלאמיגען איר אײך שיקט אמעריקע פון יוגיאז
 אנ- דעם געװידמעם םארזאםלונג, םעמאריעל אײער *ו

 אידי־ דעם אין מארםירער און העלחגז די פון דענקעז
 העל־ דער געטא. װארשעווער דער אין אויפשטאנד שען

 אי״ אוםבאוואםענםע הײטעל דעם םון אױסשטאנד דישער
 אײג־ זיך האם נאצני־מאשיז׳ מעכםיגער דער געגען דעז

 פון םוחות און הערמר די אין םײער םים געקריגם
 אר־ די מענשהײט. ליבענדער סרײהײםם גאנצנער דער

 מאל אלע איז װאם באװעגונג, ױניאן םרײד גאגיזירםע
 געגען קאםף םון רײעז פאדערשטע די אין געשםאנען
 אונטערדרי״ און ראםען־האס געגעז גאןייזם׳ בלוםעען

 אין העלדען די םמ אגדענקעז דעם פארהײליגם קוגג.
םענש־ דער געגעבען האבעז ױאס געטא װארשעװער דער

 יאר דאס עפענען זיך װעט הױז ױניטי
יוני ט«ו17 דעם_______

 גליי־ דיז ניט חאט װאס עראצױזסה פון ביישפיל א ודים
געשיכםע. דער אין כען

 זימלבױס׳ אדסוד פון אוםקום סראגישעד ״דעד
 ײנגזה׳ זײן געדוען מקריב םרײוױליג האט וועלכער

 םמ געװיסעז דעם אױפצװאװעקעז לעבען סרוכטבארען
 די פון מערדעדײעז רלעכעעידיש די «ו מענשזדיט דער

 V סיט מלױכםעז האס פאלק, שיאלאזעז א אױף נ&ױס
ו״אט װאס כלל פארן זעלבסםאםעדונג די שײן הײליגע

 אױסגע- װעם יאר דאם אז אנאנסירענדיג
 אוג־ פמ ערעפענונג געװײנלעכע די ײעי־עז לאזם
עי  װיק־עגד, דעי מעמאריעל דעם פאו־ הויז ױניםי ז

 הויז ױניםי םון םענעדזשער םעקםין, אל האם
 דעם סון ערעפענונג אםיאיעלע די אז אנאנסירט,

 די אין אינםערנעשאנעל אונזער םון ילאץ זומער
 יאר דאס װעם פענםילװײניע םון בערג בלױע

 זיבמענםען םון וױק־ענד דעם װערען געפאכם
 אנגענו־ װעלען געסם אאל באגרענעץםע א ײני.
 אסידיעלער דער סאר װאך דער םאר װערעז מען

ױני. נײנםען םװ וױק־ענד דעם ערעםענוגג,
 בא־ און אקםיװיטעםעז געוױמלעכע אלע

 אויך װעלען הזיז ױגיםי פון קװעםלעכקײםעז
 א אײנגעשלאסען יאר׳ דעם ױערען אנגעהאלםעז

 םארװײלונג, אץ םאנצנעז םאר ארקעםםער גוםער
 סארשםע* געבען וועט װאם גרופע דראמאםישע א

 אנדערע אלע און פראגראם פארטסס א ן.ליגגע
טעטיגקײםען.

 בא• מים באזארגען זין־ וױלען וועלכע געםט
 אין סארגעניגען אמ אפרי פאר פלאץ קװעמען

 רעגיםםרירען שוין זיד קענען הױז׳ ױניטי אונזער
 אינטערנעשאגעל אין הויז׳ ױניטי םיז אסים אין

סלאאר. דריםען אוסן בראדוױי 1710 געבײדע,

 היסטא־ ברײנגען געבעמען מיטגלידער
 דיםױרטש צום מאטעױאלעז רישע

דעפארטמענט
 אינםעד־ דעד םח דעפארםמענם ריסײרםש דער
 רױכםיגע תאבען ױאס םיטגלידער, די בעם נעשאנעל

 *ו יתיאן, אונזער פון מאםעריאלען היםםארישע
 און אינםעתעשאנעל דער םון אפיס אין זײ ברײנגעז

 חג־ ריםױרםש דער וואם ארכײו׳ דעם איבערגעבען
n' אלםע אן. האלם פארטמענט r r ,סםרײק ביכלעך 

 מ־ און קארעספאנדענץ אויםרוסעז׳ פראקלאמאאיעס״
 דארפען און וױכםיג זײער זײנעז מאטעריאלען לעכע

װערען. אויםגעחים
 איז סימיעל זיד נױםיגט אתזערער ארפיװ דער

 אונזעדע אין פעלען מאס םאםעריאלעז׳ םאלגענדע
ד־ דעד פון באריכסען, קאנװעגשאן אלע םאילס: ז

 ענג־ «יז באדיכסעז די ספעאיעל אינםערנעשאגעל׳
 דוערעז געדרוקס םלעגעז באריכטעז ערשםע (די ליש.
u ק^רטען׳ מעמבערשי• עגגליש^ און אידיש אק T ir 

 אשייעז.בר און ליפלעםס קארדם, ווארקינג ביכלעד,
 פראקלא־ סםרײק ארויםגעגעבעז, האט יוניאז די װאם

 ײנקמ װעגעז קארעסיאנדענץ פערזענלעכע מאאיעס,
 פא־ געדרוקםע אנדערע אלע און אנגעלעגעגחײטען

 אוגזער *ת געשיכםע דער םים שײכות אין םעיײאלעז
אינםערגעשאנעל.

 *ו אומשםאנד איז דעפארטםענם ריסוירםש דער
 חדד פארניכםונג פה מאטעריאלעז די אט באשיאען
 די ■רעזעדוײרעז *ו מעטאדעז לעאםע די אנװענדעז

^ אלםע וױכםיגע, פילע פאפיר. נ  דאקומענםעז, יו
 זיינעז םארנאנדערפאלעז׳ ביים געהאלםעז האבעז װאס
 דער סאר געװארען געראםעװעם אופן אזא אויף

גוקונפס.
 מאמטע איז ײנקמ אונזעי־ פון םיםגלידער אלטע

 מאטערשלעז< זײערע עןנאוקוקדור געבעםעז װערעז
 ריסױרםש אום ברײנגעז עס און באזיאען זײ װאם

 1710 אין אינטערנעשאנעל דער םון דעפארטםענם
י. נ. ,19 יארק, נױ בראדוױי,

 אד* ארגאגיזידסן די כאראקםעריזידס װאמדןרבאר אוױ
 איז צא■ פארשטייןד װאסאס פיילוז איז באװעגונג מסזןר
ײו די ײאליז «יר גזװמז• ל פאיגזף ניס «אל *יז חי

םין!
 ךי װןן שאמ׳ גודל׳פולאר איאסיגעד דןד יאץ

פןלקןד פאראימיגמ אפלאײאײשפי די פון אדמימז
■■■ah■ ■A■ MBHMMAft AM ■MU ״  אײ■ אקויידפאר גא*י דער שון םויערען די פאר שםייימ

י מי באפרײאונג פיז שאזז די וחמ ;ראיע  מאיממאן י
 1« חײלימראנחײקזח דןר װאס אז< קוסס פעלקעד

 אנרן״ W אױפסממדןן אונז ווארשן פון תעלדען די
ךי If»f« מסף 1»י אנםשלאמגחײס גרעסידאר *ו <עז

kL■ Mg■ ■■■H AM M A ■A AiiM AMAAMA. •  נלוסן r״ שארםדינ״יוז װעדט די חאבען װאס בזןסםיעס
 אוױ״ גאיימיגטא איז דערםאידאמ אל« פאד גקםח «ו

י װאלמ שען  שימדספןן איס די גאיחמ זײנעז זידאן י
ip אוס װעג ד«ם באלײכםעז אונז װעם עס געליםענע. p 

די אױף בויאז או אױפסתםאחח אתז װאס עס זיג. און
■ ■I AUAMAMA AAAAAA AAAA ■AMAAAA MAft AA AMAM׳ 9 חודבות~ מ סאד אוץ שאגערע ג מ אד  *ד״ װןלס ג

סאנ״ TH אוז פאלפאד אלא פאר פרייחיים םיט דעגתג
_____ ______ קינדעי־• שען

עדשטןן פון אגדאגקןן אין פארזאםלונג אייער «ו״
- - - - ~ m  ■AUA ■AIAMAIAMH AAAAAA A A■■ MA ■kMAAAאינזןד אז גאמי אויםשסאגד גזזטא דעם שיז יאראײס 

ד די פיז אגסײל דעם אנסײל, חאחױגען מ  חון״ דדײ יי
 אסאדיקן איז אדמסןר קליידער פרײעז טויזענד דעדט
 לןי״ אינסאדנץשאנאל דער אין ארגאניזירם זימזח װאס
יוניאז״. װארקערס גארמענס דיס
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