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אינטערנעשאנאל דעד פון קאנװענשאן טער25 דער נאך
 הכל פך א אלנטערצלציען שװער איז ס

 די און קאנלוענשאן. גו־ײטער א פון
 געװען איז באטטאן אץ קאנװענשאן

 גרויס בלױז ניט גרויסע. א זייער
 אין — דעלעגאטעז צאל דער אין

 אין גרעםטע די געררען זי איז פרט דעם
אינטערנע־ דער פון געשיכטע דער

I■ גאר----ל{א««א m 4אי ym ־3ײי די
j גע־ פארהאנדעלט איר אויף זײנען װאס פראגען םיגע 
I איר אײף זײנען לואס רעדעט׳ װיכטיגע די און װארען 
געױארעז• געהאלטען |
I ערשטענס׳ אויפגאבען. דרײ האט קאנלוענשאן א 

ארגא־ די רואס ארבעט׳ דער פון באריכט א אפגעבען
 ארגאניזאציאנעלען דעם פון און אפגעטאן האט ניזאציע 1ן

צװײ־ ; ארגאניזאציע דער פון צלשטאנד פינאנציעלען און
I באשלוסען אננעמען און פלענער אויסארבעטען טענס׳ 
 פרא־ מאכען דריטענם, ;ארבעט װײטעדדיגער װעגען !
 און צילען אירע פאר אלן טעטיגקײט איר פאר פאגאנדע |

 ברייטער דער פץ אויפמערקזאמקײט די זיך אויף ציען
 מאט גרויסער א אין איז קאנײענשאן א עפענטלעכקײט. |
 איז װערט דעמאנסטראטױוער איר דעמאנסטראציע. א !

באדײטוגג. גרויסער א פץ
 אויסגעציײ זיך האט באפטאן אין לאנ־וענשאן די !
 זײער געד״אט האט זי אױפגאבען. דרײ אלע די אין כעגט \
 ױניאן, דער פון ארבעט דער פון באריבט רייכען א -\

 דער זינט צייט דער פאר גע־וארען אפגעטאן איז ײאס
 דעם װעגען און :ױ־יארק אין 1640 פ־ן קאנװענשאן

 צושטאנד פינאנציעלען און ארגאניזאציאנעלען איצטיגען
דערצײ־ צי געהאט האט באריכט דער ױניאן. דער פון
 דעם װעגען ארבעט, ערפאלגרײכער יאר פיר װעגען לען

 דער פון מיטגלידערשאפט דער םון צלאלואוקס גרויפען
 פון צושטאנד גלענצענדען דעם פון און אינטערנעשאנעל

 ערפאלגריײ דער פאר יוניאן. דער פון פינאנצען די
 גערעדט האבען אינםערנעשאנעל דער פלן ארבעט כער

 איגטערנעשאנעל דער פון דעפארטמענט יעדער פאקטען.
 צי אױפגעטאן. האט ער װאם דערצײלען צל גע־אט האט
 אויפקלערוגגס ארבעט׳ ארגאניזאציאנט געלוען איז דאס

טע־ אנדער װעלכע אדער ארבעט פארשונגס ארבעט,
I פאר ױניאן. דער מיט פארבונדען איז ליאש א<”םיגק 
 און מיטגלידערשאפט דער פון צואװאוקס גרויסען דעם \
 פון פינאנצען די פון צושטאנד גלענצענדען דעם פאר [
 די צאלען• און ציפערען גערעדט האבען ױניאן דער !

 איר צװישען יאר׳ פיר די אין האט אינטערנעשאנעל
 אין קאנװענשאן דער און נױ־יארק אין קאנלוענשאן

 05,000 ארום פון צואױאלקם א פארצײכענען צל כאסטאן ן
j .אין קאנווענשאן דער צו געקומען איז זי םיטגלידער 

 און טויזענט. 005 פון מיטגלידערשאפט א מיט באטטאן
 שטענדיגען דעם פאר אילוסטראציע גוטע א געלוען איז עס

 פון צײט דער אין װען אינטערנעשאנעל. דער פון ייאוקט
 די אז באריכט, א אנגעקומען א־ז גופא קאנװענשאן דער

 נייע טויזענט פאר א צוגעװאונען האט אינטערנעשאנעל
 בא־ פינאנציעלען דעם פון ציפערען די םיטגלידער.

 פין פארמעגען גאנצער דער אז דערצײלט, האבען ייכם
 מיליאן 16 ארום באטרעפט אינטעדנעשאנעל דער

דאלאר.
אינטערנעשאנעל דער פון פינאנץ־באריכט דער

 ניט אויפמערקזאמקייט. גרויס זיך צו מאל אלע ציט
 דער אזוי ױי א־ם פון זעט מען וואס דעם צוליב אזוי

 נאר שטייגען, אײן אין האלט ױניאז דער פון פארמעגען
 אינטערנעשאנעל דער פון פינאנצעז די *ואס מער פיל

 פינאנץ־ דעם אין יױיל אלעמען׳ פאר בוך אפען אן זײנען
 אויס־ אץ דייםלעד גאנץ איבערגעגעבען װערען באריכט
ױניאן׳ דער פ־ן אויסגאבען די און אייננאמען די פירלעך

 אינ־ דער פון נאריכטען פינאנציעלע די אמעריקע. פון
 דער אין לויב סך א ארויסגערופען האבען טערנעשאנעל
 אינ־ די באצייכענט האבען זיי אץ פרעסע אמעריקאנער
פרט. דעם א־ז מוסטער איס טערנעשאנעל

פיל־פארצװײג־ דער װעגען באדיכטען די אויב גאר
 אפגעטאן איז װאס אינטערנעשאנעל, דער פון ארבעט טער

 פינאנ־ און ארגאניזאציאנעלען איר װעגען און גערוארען
 דער צו פארטיגע געבראכט װערען צושטאנד ציעלען

 און זיצען בלויז דארפען דעלעגאטען די אין לאנװענשאן
 אדער געפעלט, זײ יואט דאט, אפלאדירען און הערען

 אבער זײ דארפען ניט׳ געפעלט זײ ־:אט דאפ׳ קריטיקירען
 אנ־ און פלעגעד אויטצוארבעםען מיטהעלפען אלײן

 פון ארבעט װײטערדיגעד דער װעגען באשלופען נעמען
 פץ פארלאמענט דעד איז קאנװענשאן די ױניאן. דער
 אינסטיטו־ געזעצגעבענדע העכסטע איר און ױניאן דער
 ארבעט אומפאנגסרײכע און גרויסע דאזיגע די צ־ע.

 אין קאמיםעם, די אין אפגעטאן אינגאגצען כניעט ויערט
 ער־ ווערען קאנווענשאן דער פון דעלעגאט״ן די :וע־כע
 רעזאלוציעם די און פראנען די װערען דארטען װײלט.

 רעקאמענ־ געבראכט װעיען דאדטען פון און דיסק'טירט
 קאג־וענשאן. דער פון זיצונגען פ־ענארע די צו דאציעס
 װעלכע א־ן ארבעט וױיטערדיגער פאר פלענער וױללכע

 צ־ריק־ אדער װערען אנגענומען זאלען עס רעזאלוציעס
 ?אנ־ א װאלט קאמיטעס די ניט װען װערען. גע־ויזען
 ארבעט. א'ר מיט ־וערען פארטיג קענען ניט װענשאן
 געהאט קאנװענשאן דער אויף האכען קאמיטעס אײניגע

 גע־ ־אבען זײ אויפגאבע. שװערע באזונדער גאנץ א
 גייען וואם רעזאלוציעט, און פראדלן זיך פאר ־אט

 טאג־טעגלע־ געװײנלעכער׳ דער פדן װײטער סך א ארויס
 פראגען גע־וען זײנען עם ױניאן. דער פון ארבעט כער
 אינטערנא־ אן פון צי באדײטונג, פרינציפיעלער פון

 דער מיט טאן צו האבען װאס אדעד כאראקטער, ציאנאלען
 פראגע די למשל׳ װי, אמעריקע, אין לאגע פאליטישער

 טרעיד־קאנפעדעראציע אינטערנאציאנאלער דער װעגען
 ױניאנם. סא־ועטישע די פון איר אין באטײליגונג דער און

 ליבערא־ געשאפענער :ײ דער װעגען פראגע די אדער
 דער פון באציהונג די אץ אמעריקע אין פארטיי לער

 אײניגע געיוען זײנען עס איר. צו אינטערנעשאנעל
 פאר־ ברײטען און פרינציפיעלען א פון פראגען אנדערע

 אײס־ פלאץ דעם אויף אויטען :יט זײנען מיר אבער נעם,
 פרא־ פרינציפיעלע מער און װיכטיגע מער די צורעכענען

 באשעפטיגט. זיך ד״אט קאנװענשאן די װעלכע מיט גען״
 װעגען קאמיטעס די םון רעלאמענדאציעם מערסטע די

 מען װי ״פלאר״, פון דיםקוטירט װערען פראגען אזעלכע
 דים־ אזעלכע שפראך. קאנװענשאן אויף עס זאגט

 גאנץ מאנכע אייניגע, גע־ועז זיינען ״פלאר״ פון קוסיעס
 מערערע גענומען אנטײל האבען עס װעלכע אין היציגע.

 פאר קרעדיט א גע־וען זײנען זײ און דעלעגאםען
דעם םאר און קאנװענשאן דער פון אינטעליגעגץ דער

 וועלכען אין גײסט, טאלעראנטען און דעמאקראטישען
געװארען. געפירט איז זי

 קאנװענשאן דער פון טײל דעמאנסטראטױוער דער
 זעלםען װערט. הויכען באזונדערס א פון געװען איז

 אזא געקראגען ױניאן ארבעטער אן פץ קאנװענשאן א האט
 פרע־ אמעריקאגער דער פון אױפמערקזאמקײט גרויסע

 אינ־ דער פון קאנווענשאן די געהאט האט דאס װי סע,
 בלײז נ*ט געװעץ איז דאס ■באסטאז איז עלנאנעשרטע

 גערעדט האבען קאנװענשאן דער אויף װאס דעם, צוליב
 רע־ הױכע אזעלכע מיט מענשען פראמינענטע פיל אזוי

 אויף װאס דעם, צוליב וױיניגער ניט נאר פוטאציעס,
 פראגען געװארען אויפגעגומען זײנען קאנװעגשאן דער
באדײטונג. איטערנאציאנאלער און נאציאגאלער פון

 וואו לאנד, פון צײטוגען די פאר עס איז געלוים
 אויף אז באריכטען, צו װיכטיג ערשײנען׳ גיט זאלען זײ

 מיט־ לויכטיגע אזעלכע גערעדט האבען קאג־וענשאן דער
 אטוירני לוי רעגירונג װאשינגטאנער דער פון גלידער

 פוירקיגס, לײבאר אװ סעקרעטערי בידעל, דזשענעראל
 אדמי־ בוירלי, א. סטעיט אלו סעקרעטערי אסיכטענט

 מאקסימום און ארבעטט־לוין מינימום פלן ניןטראטאר
 האט עט אז אדער וואלינג, מעטקאל געזעץ ארבעטס־צײט

 זעעלאגד. נױ פון מיניםטער פרעמיער װיצע דער גערעדט
 באריכטען צל וליכטיג געװען אויך איז צייטלנגען די פאר
 גרין. וױליאם רעדעס זײערע אין געזאגט האבען ױאט

 לעיבאר אלו פעדעריישאן אמעריקעז דער םון פרעזידענט
 װײט־פרעזידענט אנגעזעענססעד דער ,1ודאי נלעטױ און
 אח לעיבאר• א־ו פעדעריישאן אמעריקען דער פלן

 געוױינ־ דוי מער צײטונגען די פאר געלוען עט איז געלויס
 דובינ־ פרעזידענט װאס באמעיקונג, די נײעס לעכע

 דער װעגען רעדע װאל׳ם מעטױ צו געמאכט האט כקי
 װעגען — ױניאנם די אין רעקעטירינג פלן פראגע

 נאך זיך מיר ײעלען באמערקונגען דלבינכקי׳ס פרעזידענט
 זײנעז וואס באריכטען, די אבער — אפשטעלען שפעטעו־
 װעגען צײטונגען די אין טאג יעדען גע־וארען געדרלקט

 די װעגען בלויז ניט געװען זײנצן קאנלוענשאן דער
 נאר געווארען■ געהאלטען איר אויף זײנען ללאס רעדעס,

 קאג־ דער אויף זײנען װאס פראגען, די װעגען אליך
 גע־ האבען װעלכע געװארען, פארהאנדעלט װענשאן

 אינ־ פאליטישען און עקאנאמישען אלגעמײנעם אן האט
טערעם.
 פרעסע די וואם אויפמערקזאמקײט, גרויסער דער אין

 מעז האט באטטאן׳ אין קאנװענשאן דער געגעבען האט
 און איז אינטערנעשאנעל די פאפולער װי זען געקענט

 עםנטלעכער דער אין האט זי רעפוטאציע א פאר װאט
 דער פון רעפוטאציע הליכער דער לועגען מײנלנג.

 אין געװארען געשריבען פיל גאנץ איז אינטערנעשאנעל
קאנװענשאן. דער מיט פארביגדונג אין צייםלנגען די ** *

 הינטערגרוגד אין אז זאגען, צו איבעריג איז עס
 מלחמה. די געשטאנען שטענדיג איז קאגװענשאן דער פון
 ענג איז מלחמה די זײן. געקענט ניט אנדערש האט עם

פילען מיר לעבען. גאנצען אוגזער מיט צונויפגעבלנדן
 מיר װאס טריט, יעדען בײ זינען אין זי האבען מיר און זי

 אין געםילט דעריבער זיך האט מלחמת די מאכען.
 דער אין און קאנװענשאן דער צו צוגרײטונגען אלע

 קײן געװען ניט קאנלוענשאן. דער פון ארבעט גאנצער
געװען ניט איז װאס קאנװענשאן, דער אויף רעדע אײן
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 די פון אינםערעסזח די אין זײנען װאס זאכען, אלע
 עס קעמפעז• דארםען זײ װעלכע ®אר און ארבעםער

 די אינתאלם׳ פון up נאמען׳ םון סראגע קײן ױם איז
m n במן אנפאנג פון געװעז איז נעש װאלםער פח 

 סאאיא־ ווארם דעם האם ער הגם םאציאליסםישע, א סוף
דערםאנט׳ ניט ליזם

*• •
 אינדױױדדאליזם דער וױםיל אויף ניט וױים איך

 וױיס איך קאנאדע. אין ארבעםער די בײ אנםװיקעלם איז
 הגם אמעריקע. p®x םמ םייל א איז קאנאדע אז אבער,

 נאםעז דעם םראגם וואם םעריםאריע, שםיק גרויסע ךי
 אבער שטאםען. ®אראייניגטע די *ו ניט באלאנגט קאנאדע׳

 אינדיוױדואליםםען׳ םאר םענשען פאכם אםעריקע אויב
 מען דארף םאאיאליזם׳ קיין װעלען נים זאלען זײ אז

 ®א־ אזױ איז םןמיאליזם ®אתואם ערקלערונג אן זוכען
 ױאלען ®ארגעקוםען טעג די זײנען אט קאנאדע. אין טולער

 סא־ די און סאםקאםשעוואז פראײיגץ קאנאדער דער אין
 ״,,קאאפערײםױו נאםען דעם אונטער פארטײ ציאליסטישע

 גרוי־ אזא אםגעהאלםעז האם ®עדערײשאד קאמאגוועלטה
 זיץ װעט פראװינץ דער םון רעגירוגג די אז זיג, םען

 סאציא־ די םון קאנטראל םולשםענדיגער דער אונםער
 יארען מערערע פאר האכעז וואם ליבעראלעז, די ליסטען•
 די אין האבען זזענט׳ זײערע אין רעגירונג די געהאט
 אין פארטרעטער זעקס בלױז געקראגען וואלען לעצטע

 װאם ׳52 די פון פראוױנץ׳ דער סון פארלאמענט דעם
געװארעז׳ געוױילם זיינען

ער־ לאקאלעו־ אײנציגער אז בלויז נים איז דאם אוץ
 םעדערײ־ קאםאנזועלטה ״קאאפערייםױו דער םאר פאלג
 װאס זיגען וײי גאטנער א p® סאחעצונג א נאר שאן״

 פאר־ נו ציים לעצםער דער איז האט פארטײ די אס
 דער ®ון נומערען . די אין קאנאדע׳ אין ןױיכעגען

 , געװארען געדרוקט זייגען יאר דעם סון ״גערעכםעקייט״
 ®מ ערפאלגעז די וועגען קאנאדע םון קארעםפאנדענצען

 די םעדערײשאױ. קאפאגוועלטה ״קאאפערייםיװ דעד
 גרעס־ דעם גאך געהאם האמז פארטײ דער פח םירער

 גענוג םאםקאםשעװאז פראװינץ דער אין װאל־ערסאלג םען
 פונקם האבען װעט פארםײ די אז באהויפםען, «ו גרונט

 םון פארלאםענם «ום וואלען די rx ערפאלג גרויםעז אזא
לאנד. גאנונען

 מים נים זיד רוםם פארםײ די אז אםת׳ איז עם
 און םראגראם איר אבער סאאיאליםםישע׳ גאםען דעם

 געגבער די און סאציאליסםישע זײגען פריטניטען אירע
 מעגלעך װאם אלץ געמאז האבען פארטײ דער אט ®ת
 פארםײ םאאיאליםטישע א אלס אדװערטײזען «ו איר
 פראגראם איר איז פרינניפען אירע או װײזען צו און

 ״קא״ די װערם בלויז נים און םאאיאליסטיש. זײגעז
 סאציא־ גערופען םעדעריישאך קאמאנװעלםה אפערייםיװ

 נאר קאנאדע׳ פון *ײםונגען די אין פארטײ ליםםישע
 די שטאםען. םאראײניגטע די פון *ײטונגען די אין אויד

 װעגעז באריבםעט האגען װאם אײםהנגעז אםעריקאנעד
 װעגען געשריבען האבען סאסקאטשעװאז אין װאלעז די
זע. סןמיאליםםישעז גרױםען א

הײםם, עם קאנאדע, איז מעגלעד איז עם אויב און
 אפע־ פרינוױפען און אידײען סאציאליםטישע די אויב

 טארװאס סא קאנאדע׳ איז םאלקםמאסען די צו לירען
 די אין טאלקסמאםען די גו אפעלירעז ניט אייד זײ תילעז

 דעם געםינען בלויז דארף מען שםאםען? פאראײניגםע
 םאציאליםםישע די ברענגען צו אזױ וױ װעג ריכםיגען
 בריײ די *ו *ריגציפען סאציאליסםישע די און געז־אנקען

מאםעז׳ טע
 אינטער־ דער םון קאנװענשאן די אז גלױב׳ איד
 ריכ• תר אין געטאז םך א האט באסטאז אין נעשאנאל

 פרינ־ און געדאנקעז םאציאליםםישע די ברענגען צו םונג
ארבעטער. אמעריקאנער די *ו אייעז

------------------1--------------------------------------------------------— *MM■ mm m i■(  w םרייער מדץ ןןךץ קא״ימל גרױס «ץ אוגסערלעקער
אוגטערנעטוגג׳ םאליםםישער

 חװ־ פין זיג גתיסער דעד אבער
 גחד גאד דעדמיט סאקע איז םעדערײשאן״ קאסאנוחנלם

 נישםיג םאסאל וױ געזעז מען האם אים «ז װאס סעד׳
 װאלעז די מי אימפלוס קאפוניסטישער דער איז עס
 פאר־ די אין אמז בײ װי נישטיג אזױ פונקם קאנאדע׳ אק

 די אין חאבעז קאפמיסםען די װען שטאטען׳ אײגיגםע
 םיניסום דעם געקראגעז ניט אפילו װאלעז םאריגע
 קענעז זאל פארטײ זײער אז גויםי^ איז װאם שטימען׳

באלאט. אויפן זײן
 כא* געלעגענהײט אנדער אן בײ שױן האב איך
 רעאקאיאנעד־ ךי חײנם זײנען קאמוניסםען די אז מערקם׳

 איז נאגיאגאלמס זײער אמעריקע. אין עלעמענםען םםע
 פראגראס׳ עקאנאמישע זײער אדן םאשיםםישער עכט אן

 קאפי־ פריװאםע פרייע פלחפח דער נאך םאדערט וואס
 די פאר פראפיטען גרויסע אונםערנעםונג׳ טאליםםישע

 איז סםרײקס ארכעטער פארבאטען און אונטערנעמער
 פרעױדענם חשאנסאן, עריק םאר רעאקציאגער צו אםילו

אמעריקע. פון קאמערס אוו טשײמבער םון
 די װען אומגליק גרױםער א געוועז װאלט עס

 אבער גליק *וס אײנםלום. אן געהאט װאלטען קאמוניםטען
 יעאקא^ די אפילו אז דיסקרעדיםירט, אזױ זײ זײנען
 םץ און אסאסיאײשאן םאנוםעקםשורערס דער םון נערען

 נים זײ מים זיך װעלען קאמױרס אװ םשײמבער דעם
 קאםוניסםעז די וואס דעם אויף קוקענדיג ניט כאווערעז׳

 װאס דעם׳ אויף קוקענדיג גיט און שיד זײערע לעקען
 מאסק־ אין באזוך זײז אויף האט װעלכער דזשאנסאז׳ עריק

 אמע־ םון קאפיטאליםםעז די אז אפען׳ גאנץ גערעדט )װע
 קאפוניסםןנז די האבען םארםרעם׳ ער װעלכע ריקע׳

 אםת׳ע די םראבעל. פיל קײז םארשאםם ניט קײגפאל
 באװעגוגג. ארבעטער די געהאט זײ םון האט צרות גרויסע
p אליסטעזקאפיט די m שטאנ^איפו-יסנןי מאקע

 דער אין טראמל םיל אזױ םאכעז קאמוניסטען די וואס
 ‘װעלען זײ םיט זיד כאװערעו אבער באװעגוגג״ ארבעטער

 םרײ זײ לאזען זײ וואם גענוג איז עם גים. יאד זײ
שיך. זײערע לעקען

 םאר־ געקראמז האבעז קאםוניסםען די פחשבות׳ן,
 אינםעתעשאנאל דער געגען קאםף דיער איז שטארקונג

 די שטערען *ו איר *ו מלאנגען װאם ימיאנס די און
 רעװא־ אעטערערדישער דער געבען זײ װאס שםיצע

 אנדערע די אין און פוילען אין באװעגונג לתיאנערער
 גלוםיגער היםלער׳ם אונםער זיד געםינעז וואם לעגדער׳

 די האבען םארשםארקונג די הערשאםס. בארבארישער
 בארימםעז דעם פון וױ אנדערען קײן «ון נים געקראגען

 איז װעלכער פעגלער׳ װעםםברוק כאװער רעאקאיאנער
 א םיט טעלעגראם״ ״װאירלד דער אין ארויסגעםראטען

 געגען און אינםערנעשאגאל דער געגען העץ־ארםיקעל
 די געגעבעז װערט מאם שםיצע דער םאר תבינםקי׳ן

 די אין באװעגוגגען רעױאלעיאנערע אונטערערדישע
היםלער׳ן. פון םארנופען זײנען װאם לעבדער׳
 יגראםו־ זיך קענען קאםוביסםען אםעריקאנער די

 םיט־ און םיטהעלפער פראםינענםען זײער םיט לירען
קעפסער•

A

«• •
 עם אז באפערקען׳ *ו ווערם דערבײ איז עם נאר

 אין האבען וואם קאםוניםםען קאנאדער די געװען זײבעז
 קאפיםאליםםישע די םאר שםיםען געחײםען װאלען די

 האגען פרעסע זייער איז קאםוניםםעז די פארםײען.
 ״קאאפערײ־ דער געגעז קאפפײן העסלעכען א אנגעפירט

 געםאן עם חאבען זײ פעדערײשאן״. קאפאנחזנלט טיװ
 קאמוניסטישער באקאגםער דער םון נאםעז דעם אין

 זיך באטים װאם ״אײניגקײם״, דאזיגע n ;.אײגיגקײם״
n אמ באװעגונג ארבעםער די שפאלםען «ו און ברעכזנז 

 דיזעלבע ;צװײםען געגען ארבעםער אײן אױפרײאעז
 קאםוניס־ די ױעלכער «וליב ״אײגיגקײם״ קאםוניסטישע

 ארבעםער סיז אידעאלעז אלע פאדראםען חאבען םען
די און אונםעדשםופער די גמװארען זײנען און קלאס

 זײער געװײנלעך איז װעלבער םשוירםשיל׳ װינםםאן
 םלחמ̂ד דער װעגען נביאות קײן זאגען «ו נים פאחיכטיג

 אין אינװאזיע דעד פון ערםאלג דעם צוליב םשמעות איז
 םײער־ אזא אין געװען אײראפע״ ״פעםםונג היםלער׳ס

 פאר»נען זיד האם ער אז שםימוגג׳ געהויבענער לעכעד
 װעם היטלער׳ן מיט םלוזמה די אז גביאות׳ זאגען *ו

םאראיבער. זײן זופער דעם םון סוף *ום נאך
ענ־ טשױרםשיל וױנסםאן בײ װען גים וױים איך

 לױםן אים בײ זיד ער־ ענדיגט זומער. דער זיך דיגם
 אדער םעפםעםבער, םען21 דעם הײםט דאס קאלענדאר׳

 זוםער׳ דער זיך ענדיגם לפשל׳ םיר׳ בײ װעטער. לױטן
 ניט יארף םעז נאר הי»נן. די אריבער גײען עס װען
 די װען אופרידען זײן װעל איך פינקםלעך. אזױ זײן

 שפעםער׳ טעג עטלעכע פיט ענדיגען זיד װעט םאזםה
 דענקען קענען פיר אז וױים, אזוי שוין האלםעז םיר אבי

גום. שוין איז םעג׳ וועגען
 זוםער דער אז םעסםשטעלען׳ צוערשם לאפיר נאר

 זו־ פון טאג עױשםער דער אנגעפאנגען. ערשם זיד האם
 אז חײסט, עם ימי׳ טען21 דעם םיטװאד׳ געווען איז םער
 און שלאגען *ו *יים ביםעל רעבט א םאראז נאך איז עם
 וױיםער גײן זאל עם ווען און היטלער׳ן. דערשלאגען «ו

 גרונט גוטער א פאראן עס איז איאט׳ גײט עס ױי גוט אזױ
 זאלען נביאות טשוירטשיל׳ם װינםטאן אז גלױבען׳ *ו

 דעם םים ענדיגען זיד װעם מלחםה די אז װערעז, םקױם
זוםער. םוץ ענד

געדעכפדנ?דט +-------------------------------

מדפאלמז די וױ דןם לױם רזנמנזמ זאל איד אױב
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מו דאר״מ זיד פלחפח די װאלס װי פריעד סד א זנדי
MMttMMkl(■ MMM MM MmMMMM MiM MAM MMMM mmm , goyn קאנווענשאן דזד סרן *ײס דער אין זוםזנר׳ סוף

m 1 MMMM■ mM MMM MMMMM MMMmMM MMi kMMMAMkMM MMM -־ ■ — . - זמ״ W ממכמ דױם׳ גענוסעץ סעלקער ®ןראיידגסז( די
L,-■ mmmLmm mmmm MMMM MM MMtoMMM■ mm MMMMM■ .  בײ אינזלןן עסדעכע צוגענומעז און םראגקרײד אק װאזיע

 וואד׳ אײז איז געײאדעז אפגעטאז איז אלץ דאס יאפאז׳
 װאד, tvt ערפאלגעז אזעלכע תאמנז קעגעז זאל פעז ײעז

דןי. לײכאד פאר נאך ענדיגען זיד םלחפח די װאלט
Lmam M̂MMAMMMMM MMi MmMM MMMM MMM MMMM MMM AM̂MM Mאו אינםעדנעשאגאד די האלם װאך אלע נים מער, גישט 

קאנװענשאז׳ א
רעמ־ זאל «עז אויכ זײט׳ אגדערער דער פח נאר׳

 צײש קאנװענשאן דעד לױם םלוזפח דער פון «ײס די נען
 אז דעדפאנעז׳ זיך פען דארף אינטעתעשאנאל׳ דער ®ח
 דןד פיז קאנװענשאן נױ־^־קער דער פמ צײט דעד איז

 גענופזן גאציס די האבעז 1940 איז אינםעתעשאנאל
 די כיז יאד פיר םול^ געדױעדם האט עס און פאריז

 ארײנגעדדונגזמ זײנען ענגלאנד אח אפעריקע ®ח ארמײעז
 יאריז באפרײעז או װעג אױפן זײנען און פראנקרײד אין
 נו ניט דעריגעד אפשד זיך לױנט עס גאציס. די ®ח

 «ון «ײט דעד לױם פלחפה דער ®ח *ײם די רעכענעז
 אג״ זאל «ז אז בעסער, דין ױעט עס קאנוחגנשאנס. די

 דעד לױט םלחפח׳ דער ®ח «ײט די רעכענעז *ו םאנגעז
 יארלןנמ םערםעל די איגעחאלטעז װערען עס װי אײט

 אינ־ דעד פמ עקזעקוםיװע גענעראל דער פח מיםינגעז
 דידאוימ גו שײד איז װאס אז אפת׳ םערנעשאנאל.

 קא־ דובינסקי׳ם אין איז םיטינגען׳ יערלעכע פערםעל
 וױ לעמער סך א יאר םערטעל א םאל םאנכעם לעגדאר

 פחמימנס אז בלויז, באווײזם דאם אבער חז־שים׳ דרײ
 או אײנשםײן׳ פראפעסאר מיט אײז שטיםט דובינםקי

-------------------------■וײףגגא סיװעראדעל א י<א אייס

 געדרוקם ■ראםינענם אזױ זיך האס ױאס מעשח׳ די
 דןד פון פאםראסען די אז לאנד׳ r® אײםוגגעז אלע אין

 אגענםור נײעם דער צו אוגעשיקט האבעז בעי״ ״קוז שיף
 חר האבען זײ װאם דאלאר, 412 פרעס״ ״אםאשיאײטעד

 די נװישען םאנאנדעחלוםײלען עס זיך׳ אוױשען זאפעלט
 פאבריק עראפלאנען ראיטס ®ון םטרײקער געלט־הונגעריגע

 צוריקקערען זיד זאלעז זײ כדי אהאיא׳ לאקלענד׳ אין
 העמז צו צװעק דעם געהאט פער האט ארבעט׳ דער צו

 די איז סטרײקס פארמײדען או װי ארבעטער, די געגען
איגדוםטריעם. מלחםח

 אט שרײבט איך וואם ציים׳ דער אין נאך איז עם
 ijm געװארעז׳ אױםגעקלערם גאנצען אין נים שורוו^ די
 דעד אױף געלם־זאםלונג דער הינטער געשטאנען איז עס

 וױרקלעך דינען דאלאר 412 די אױב און שיף בעי״ ״קוזי
 ראפוזפאס די װאם פעניס׳ די םון געווארען געזאםעלט

 אגגע־ װערט עס וױ בײגעטראגעז׳ האבען שיף דער פח
איז װאם בריף׳ אונטעדגעשריבענעם יט1 דעם אין געבען

MM■ MMMM MM mMmLuM O MMM MMM MMMMMMMM IMM MkMMM MMMMזיד דאדף עס דאלאר• 41צ די צו געװארען בייגעלײגט 
 TP זײגעז דאלאר 412 די אז װערען׳ באפערקט ריבער

 םמף אםיגנאאיעם׳ ־דאלארדיגע100 דרײ םון שםאנען
 ־דאלאד־2 אײן און ־דאלארדיגע10 און ־דאלארדיגע20

 א געװען װאלט עס וױ אויס׳ גיט קוקט עם אמ דיגע
פעניס׳ ®מ זאםלונג

 האט קאנעםיקום םיז קאמפטאן רענאלט קאנגרעםמאן
 א אײנער שטײט אויפסו דעם היגםער אז פארדאכס׳ א

 לעגגערער א פח אן םידם װעלכער חשײםם׳ לױטענאנם
 חײםם׳ עם העץ־קאמטײן. פיינםלעכען ארגעםער אז אײם

 געלט־זאמלער דער געװען עם איז לײםענאגט דער אט אז
 דעו 11 בריף אנאניםען דעם םמ שדײבער דער און

 גרעסערן א װאם פאכען או כדי פרעס״, *אםאשיאייטעד
 פין פראפאגאנדע פײנםלעכע ארבעטער שםאדקערע און
לאקלעגד. אין םםרײק דעם אס

 פון צײטונגען אלע און פרעם״ ״אםאשיאײטעד די נו׳
 די און ױגיאנס אםעריקאנער די אז ווײםען׳ אמעריקע

 זײגען באװעגונג ארבעטער אפעריקאנער דער פון םירער
 את װאם און צײם׳ איצםיגעד דער אין םטרײקס געגעז
 דער טהאםאם. חאם ארבעםער׳ אויטאםאביל די צו שײד

 דא יוניאז׳ ארבעטער אױםאפאביל דער ®מ פרעזידענט
 רעדע פארדאםונגם שארפע א געהאלטעז אוריק לאנג נים

 םטרײק א געםאבט האבען װאט ארבעםער׳ צאל א געגען
 ניחנר־ א דערימר איז עם םאבריק. עראפלאן אן איז

 ארמױ םארביםענע אלע די פון פארלוימדונג םרעכטיגע
שאפעז צו חעאעס זײערע דידך זוכעז זײ ווען םײנט׳ םער

*MMte M MMMM MMMMMM -- - ( ---------------- MM MM MkMMMMMi MM MMMMבר< וואם םטרײקם איינצעלנע די אין אז אײנדדוק, דעם 
צוױמתז׳ א איז אדער ארם אײן איז אױם צופעליג כען

קאנאחג׳ איז ארבעסעד ארגאגיזירטע י
n זױ  •pm לי־ די יזא ערספארפ

 זיך פרײעז קרייזען בעראל״געשםיפסע
 4זי יאל׳יםישעז גרויסעז א םיט איאט
נים וױכטיג אמ זיג דאזיגער דער

-----— aam/m MMMMMM mmm mmmmאױך ס׳איז קאנאדע׳ םאר בלייז 
באווע־ ארבעםער דער םאר װיכםיג

שםאטען׳ פאראײניגםע n איז גונג
 פארגעקופען זיעען יוני׳ םעז15 דעם דאנערשםאג׳

 דאזיגע די םאםקאםשעװאז. ■ראוױנץ דער איז װאלען
 עף.״ סי. ,םי. חנר ®ח געװארעז געװאונען זימען תאלען

 פאדטײ, פעדערײשאז) קאמאנװעלט (קאאפערײטײו
 דעד פארפערס. און ארבעםער ®ח פארטײ ךי
 ןטעױיינ אויפן גרױס. אױםערגעװיעלעד געװען איז זיג

 גע־ װערען שורות דאזיגע די װען װאלעז׳ די גאן■ םןג
 דא־ ערוױילטע 43 װאל־באריכםעז n וױיזען שרימן,
 4 בלויז און יארםײ ען^״ סי. ״םי׳ דער ®מ «םאטען

 םינף גלוח פארטײ. לימראלער דער ®מ דעפוםאטען
באשטימט. נים נאך דינען דיםםריקםען

 רעװ. װאם זיג גרױםעז דעם אט ®ח רעזולטאט אלס
jo סאסקאסשע* ®ח פרעםיער נײער דער זיץ חגלאם פ 

 אנגעזעענםטע די פון אײגער איז דוגלאס רעװ. וואן׳
̂יאליסטעז  גײסםלעכער א געװען איז ער קאנאדע. איז פ

 זיך םארנעמעז או קירכע די איבערגעלאזם האט תזלכער
 גיז איז דוגלאס רעװ. פאליטיק. םאציאליסםישער םיס

 יארלאמענט. פעדעראלעז פח מיטגליד א געווען אימ
trap, געװען ער איז פארלאםענט׳ פעדעראלעז דעם איז 

.סי. דעד אין עפומאטעזד יכטיגסטעװ די פון *שאד

mmm — — — mmMMM •MMM MMiMk MMMMMMMסי, דאד פון װאוקס מזדקוױרדימר»
 די אױף פורא א <מ«יפגעװפיואד חאם יאדטײ עף״ סי.

 לימדאלן די קאנאדן׳ פמ פאדטײעז בירגעדלעכע אוױי
מגןן וױכטיגסמ די קאנםערװאטיװע׳ די ית מ  ®ון ןי

v ואר לעאטע די איז חאכעז לאנד r• ני־ א אגגןפירט 
 די אין m סי• ״סי׳ תד געגעז קאמיײז טערעז
מ^ םאראנטא׳ פאנםרעאל, ®ץ אײטונממ גדױסע ױני  ו
m חאמז צעגםערס אגדערע און אטאװא r ך טאג  ג
 לייע־ די װארענזח או ארטיקלעז און עדיטאריעלס דרוקם

 ״סי׳ די װאס סאציאליזם פמ ״געפאר״ דער געגעז גער
 •ראפאגאנדע דאזיגע די זיד׳ מיט בדענגם עף׳" סי.

 די פח רעזולםאט דער געחאלפעז׳ גאתיט אבער האט
 פאלקס די אז געװימז׳ האט סאסקאסשעװאז אין מאלען
 את עקאנאפישע וױכטיגע וױלען קאנאדע איז מאסעז

 חשנוגות׳ זײעדע קאנאחג׳ איז פארבעסערונגעז סאציאלע
 ײעזיאיט גירגערלעכע די חעלפען וועם איגוואזיע די אז

 פאד ארױסגעװיזעז יד0חאמ ען^״ סי. ״סי׳ דער געגעז
 דיערע פיט האבען סאםקאטשעװאן פון װײלער די פאלש׳

 אוטרוי פולסטען דעם האבען זיי אז באצייכענם׳ שםימען
 און פעאיג אזױ ױנקם איז זי אז עף׳׳׳ םי. ״סי. דער או

 די אגצופיחמ — !פער נאד און — קװאליפיאירם
 די פון רעגימגג די איז עם וױ פאשיזם געגען םאזםח

• *ארטייען בירגערלעכע
פיז זיג דער געװארען פאקאגט ס׳איז וױ כאלד

ער טקאטל^ד. פון שטאםט אלײז ער גרופע. /״j$ סי,
MMM MmMMM mMMMMIM• MMMMMM MMMMM MMM O  MMMMMM mLm  אים האבען עלםערען זײנע װען יאר ס געװעז אלט איז

 אלם׳ יאד 40 ער אח איאט קאנאדע. r? מבראכט
אגגע־ זיך האכען סאםקאטשעװאן אין װאלעז די וזען

■MMMMM MMMM M  MMM MMMMM MMMMMMM MMM MMM MM MUM ^mam■םעדע־ אין *םיט דץ איבערגעלאזט ער האט פאנגגן 
 סאםקאטשעװאז קיק געקוםען איז און פארלאמענט ראלען

 דעד פאר װאל־קאמפײז פאליטישען דעם אטװפירעז
 גרױסע א געװען איז זיג דער פארםײ. עף.' םי. ״סי.

 רײעז די איז איטיםיסםעז די םאר אפילו אינערראשונג
ח עף.״ סי. ״םי. פון מ לאנד. אי

 אין פארטײ עף״ סי. «םי• דער םון זיג דער אבער
 פאו־ איבערראשונג גתיםע קײן ניט איז סאסקאםשעוואז

 אנםװיק־ פאליםישע די נאך פאלגען ױעלכע יעגיגע׳ די
 פאדשרים מערקװירדיגעז דעם איז קאגאדע אין לוגג*ן

 עףי״ סי. ״םי דער םון געװארעז געמאכט איז עס מאם
 איז אנםאריא פון לעדזשיםלײטשוד דער איז יאדםײ•

 פאר־ אח גרעםםע צוױיםע די גרו«ע עף.״ סי. ״סי. די
 ״סי׳ די ■יעצזיאפא לערעיאיאפ דער סון ארם דעם מםט

 די אױף אײנפלוס גרױםעז א אויס איבט פארטײ עף״ סי.
 דער אץ אפילו פראװינגען. אלע אין יוניאנם סױיד

 געקראגען עף״• סי. ״םי. די האם פראװינץ קװימקער
 ױניאן טרײד דער אין פאזיציעס שםארקע למסענם

באװעגונג.
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f די או גןואגפ׳ און דאדיא דןד M pyi לי׳ך^ואופיימ® 
 %* איי ךין ומס פאמן זחןפ ס♦ ״סי. די וואס

י flw אשפ*פפ3 ויפ גאך איו ןס װאלאץ׳ אלע פערעו  ז
ו ײולמ ײאלעז מדודאלע ן נ יוי*••׳ if9 ן

 וײ w אאולןך/ ײיאדןן׳ w לאגג שוין וחןט ץס אז
T חײנסימזיאר׳ סוף אדדם םארקופזױ װןלץן O W 

פיי׳ r« «יײ® סי *טי׳ די יאד׳ ,קופענדעץ ײי • 
 1< ייק■דיספ יאדאן כפזןס אץ קאנדידאטןן שטעלעז

 V99y*9% ד* ואך n גלוימן, או גענוג םיפיסמישאפ אח
דןי די קאגסדאלידאן פאדשײ דאזימ די װעט װאלען  ון
קאנאת׳ p® אדמיניסטראציע דאלע

 PP99 Pin אטאנ<ןm 3 וױכסיג אײד איז ?ס
fo® כאפזןלקןדוגג דזןד p® סייל גרעסםער דער  p'( 

 9p$9 Off דזןר פארפזןדס׳ p® כאשטייט קאםשעװאן
ק דספארפע די גראד װאם דן י «נ* ארנ'  זדי״מ «

 •י׳ «פי' לןד אין איגטזןחןס װאריפזןן xr® ארױם
דן קוטאגדן די אק אז גלױכןן, או פאפט פארטיי ,ון

MM MMMMM ^MMUM (VMM ■M ■M ■M ■■̂■MM amLmmM aaLaAM̂לעץ רןלע w קולןן ״w ih * ינןי סי״ די רדעס דד
n יייממ אזײסשאסאטקא וױ פונקט מאכט׳ דער  •pm 

 4אגיטאנ»9 זד נמדכ״קאנאדא׳ p® פראוױגאעז אנדערע
ן׳ אלאידטלקוי^יא בריטיש־קאלאפביא׳ pא אלגערטא ו •

MMMMMM MMMMM M|||MM ■MHMMMMMMM MMMMMM MMM MMMM MMMMMM!■■ מ רי ודן וױטגעז• i” •ר*וױגמן דזזי f ח ״
MM MMM MMMMMMMM MMmMMM AMMMaMMM MMMMmLm MMMMM4Mמ פארםײעז׳ קלעגזגדע אגדעדע if ייזל  r /m די «ד 

’trp די אט p® וױכטיגססא n װאוםס׳ פאו פארפערס
MMMMMM ^^MMM ®MMMMMMV̂MMMMM Mu MMMM MMMMMMMM uau ■ 11w/ #סןךןןעל די איז •ארםייעז געדע in  u1 if  v 

מז עװןלטג ח$װ מ

ה :רןאפשטײן ברכ

ן4 ע פ י ש
מי) די פון תסץן די אױף שימן פיר די (יממז ארמס׳ד־י

 ארבעםער־ ארגאניזירםע אםעריקאנער די שולדיג איז
אלץ׳ גיט נאד אמ דאם אבער שאפם.

 ראיםס p® ארבעטער די p® שאנד גרויסער דער נו
 איז ארוים זײ זײנען לאקלענד אין פאבריק ןראפלאנעז

 דער פמ ארבעטער געגער 7 װאס דעם צוליב ססױיק
 בעםערער בײ געװארעז אוועקגעשםעלם זײנען פאבדיק
 געווען ניט זעט׳ איר וױ איז׳ סטרײק דער אדגעם׳

 וױ ״געלם־הונגער״ אוליב אדער געלם׳ וױיניג נוליב
 געדרוקם איז װאם בריף׳ דעם אין געזאגט װעדם עס

 םענשלעכ־ װײניג צוליב נאר אײםונגען׳ די אין מװארעז
 רא־ די אט ראםן־פײגםשאפט. שענדלעכער אוליב קײס׳

 פױגט׳ אדבעטער די p® םײסםע די װאם מגדפײנםשאפט,
 פארשפרײםען. או־בעט׳ ארגאניזירטער געגען העצער די
 געדחקם ■ריאםינענט אזױ האבען װאם צײטונגעז׳ די אח

 פאר סטרײקער ״געלט־הונגעריגע״ די װעגעז בריף דעם
 ׳״■ע־ p® האבען שיף בעי״ ״קוז p® מאםראזען די ײןלכע

 אז געוואוםם׳ דאך האבען דאלאר׳ 412 געזאםעלט ניס״
 געלט, וױיניג אוליב ניט איז לאקלענד אין סםדײק דער
 סטרײק א איז עם אז מענשלעכקײט׳ וױיניג צוליב נאד
 ראםעז־ P® ®ארגיפםעם זײנען װאם ארבעטער׳ וױיסע ®מ

 װערם האס ראםען אז p® ארצעווש געגעז פײגםשאפם׳
 ארבעטער אםעריקאנער דעד p® םירערשאסם דער «ז

®ארדאםם׳ אםשטארקםםעז באװעגונג

MM AUMI4M ■AAMM4M ■AAM AAMים אױסן שיסען םארןןן 
 ז געפמר גרױס פון וױיט א אץ

 aver םיץ פץ קמדער האכען פ*רװ*ס
t שכר מץ אזא ®ארדינט

 םאן דער זײ זזאפען װאפ
 געגשבען, אזומס אדשטײער

 אױכענאן, נןןמען זײש^ אז
ז װשכען לעגענדעס װי זיך זאלען
 גלױכען, םיפ אץ וױםען כדט חאבען זײ

 — םי, שװע^ר אץ — מוט םיט
 חןרחױכען, זיד חױכען בלױע או

כלי• רײפען אץ אױפגעגאגגען
 געכאם, איר און פ*ן חןר םיט חאבען זײ
 כרודער, דעם vspo חןם פון אץ

 — גאט, גײעם א אױסגעפורעמט
מדער. פײפ גןךאטןןלט אים אץ

 — פרײ מענשען פון פאן די דערםאר
 ׳א«יגד נעםען זײקחן םיט

 רײ זשלפער אץ ®לאטערעז
. וױנט סוגם ליכשאםט םיט געקושט . .

 גליק חױםענס שיםען ס׳פיירען
 »װעק• װןןלט מידער חןר
 כליק םיטן רײטט געםאר אז אץ

שישק׳ די ים אץ זײ ®ארטרינקען
 אײזען, אץ שטאל פון — חארץ זײןןר ם׳איז
 גלים. װאס כלײ חײםער — כלוט דאם
 שפײזען, חונגערינע די זײ װעלען — גרױט םיט
:דיגממיט מיט — שוגאים ךי אץ

 fO' אױםן שיםען ®אדען
 *װײ. אויף זיך כװאלישם שיאלמען

 — שטאם םײן םץ געםען ®ינקלען
. זײ מיט םיט ®^רט חארץ מײן אץ . .

 pw האפ גרופא סאשעל־קראדים ־די אילוזיעס׳
 יי ח׳ידפ̂פרגטאלאדא פת רעגיתגג די קאנטר*לירט

 דאם P® סיטגלידאר יײדגא אױד האם גרומ זעלביגע
ח ןזילטאטד דאר 49<ארלאפ^ ®עדעראלעז  ײפלמ די י

פ ממלקאוימג די או וױיזם, סאסקאטשעװאן אק  מי
 יח פטדפײמ קלענערע םארםעז די אם p® אװעק זיך

דאדמ יי «י גלייבץנדיג ״׳״nr סי. ״םי׳ דעד או גײס
------------- Mukltfe MMmLm mmmm mmmmmMMMMMM |M mum ■אליסי׳ םלחםח באך קאנסםרוקםױוע א האט פאוטיי

מ קאנאחן׳ פח פארסארס די אח ארבעםער די  ווןל
 פפד״ שטארק זײנאן קדיג׳ on בײמםראגןן פיל חאממ

ײ פאו רעקאגסםרוקאיא־פדאגראם א איז אינםערעסירס  ד
r די אגדיגאז׳ דך וחנס קריג דער װעז ■עריאדע w m 
ד די לאגד׳ p® מענשען מ מ ר  וי םאדפןדפ׳ די און *
מו תאבעז ױעלמ יעניגע׳ מ n מ  m די «ו TP 

 קריג׳ איאפימז דאם p® לאנד P® כזוות װאפענגמ
 וחמ באדינגונמז, םלחםח ®אר אלםא די םער נים װיא
 זחמ בןשןפסיגמג׳ קײן געמאט גיט חאבען מענשעז ®יל
p «מאט נים חאנעז ®ארםערס די t װיו «דק w 

gn»«c9rm א ®אר ■ראדוקמז זײערע ®ארקײפעז a 
 on אינס זימאז קאגאדע אק ארבעטער וײ פראפיט.

 סיי טאז או װאס גענוג חאט אײנאר יעדער באשעפםיגט׳
 גא־ וױוױלן ד אין סײ איגמםםריעס׳ קריגס די אין

 קריג מד ימז pn וחנט װאס — אבער שעמםיגונגען.
 סאלדאמז׳ די סאן ווןלען װאס 1 עגדיגעז זיד װעם

 ייכיר־ דאדמן ווןלען זײ װען פארינען די px ®ליער די
 זץג־ יד טאן װעלמ וואס לעמז? איװילען אום טין

 יתלכי קאגאדא׳ אק ארמםער טויזענםער דערטער
o זײנעז rx אבריקעז די אין באשעפטיגט® PK px די 

 אח עראפלאנלז שיפען׳ ®ראדדאירם מעז וואו פלענטם
 קא• אץ פענשעז םיליאנעז ? םלחפח דער ®אר םאנקעז

 ®ראגאז־ די אט אק ®אראינטערעסירם איאם דינען נאחנ
 ®אי־טישז אלטע אוױי די ענטפער׳ אן זײ אויף זוכעז זיי

 יי ענםםער• אופריתשטעלענדען קיץ געבען ניט קענען
 ®ארמיט את ארבעםער n גים ®ארטײ עױ״ םי׳ ״סי.

 די פדאמן. וױכםימ זײער דאזיגע די אויף עגטםער אן
 עקאנאס״מ ®אר פראגראם א האם יאו־טײ עף.״ סי. ״םי.
 טאאלןלן גאראנםירט װעלכע רעפארםעז, םאאיאלע און
px ידאגראם די אלעםעז׳ ®אד זיבערקײם עקאגאםישע 

 װעלמ אונטערגעפונגעז, די סאאיאליזירען px באשטײט
 בא־ די באדינעז װעלכע אדער ®אלק פאח ®ראדואירעז
 איג־ די אױף רעגירונגם־קאנסראל אזא px ®עלקערנוג׳
 םיס ארמסער די פארזיכערעז זאל עס אז דוםטריעם׳

 ויז דאם כאלױנונג. אנשטענדיגער םים px באשעסםיגונג
 איאס פאפט ■ארסײ דאזיגע די ®אמואם אורזאן• די

 מ«ו פארװאס px קאנאדע איז ®ארשריט כסדדד׳יגען
 װ«ס װאלזנז ®עדעראלע קוםענדע די px אז גלױבם׳

מאנט• דעד n קופעז ■ארםײ ען^״ סי. ,סי. די
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Dy r wnr  tw is ײיו  ת מ י  urm מלמןמר נאו   
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מו ו״מי יו
AM AAA# AAAAMAA AM aaaa aam AM I   -- —i f j / i״ f ifu f i* ד   m מרס קחילות/ טײל ן ודן 
mhaaiaa ■mhaaaa aaama AÂA Aaam am aa# קד<ס<ד ודזײשע  ifffs ודן >רגןןניזירס גזןװזןץ אױך 
AftAAMAMi AAM AMBAA MAMAUMM *aama a a a a  aaiiu i קו r® חבדדת מזוגדעד? געיוען ואדלו דמען עס
# AAMMMAMAMVA gAAAA amp aa^AA aaa aaaaaa »a מ יס8 סחורוז/ די לױט מ ייול  ״ מי״ןגדזלס 1חן

ו זדן ן ו ת ן גזןווןן tu נ ױ יזונו מל־ קסח״ מנ ) 
דגן סוחדים)׳ מ ה פ ל  גןססד«מגדל«ד «ת תכיײ איז

סןדן סיס מגיליי)• (ימרמד סמודווו גןלווג  אײד י
 ״זוכדת ווי חגרוו^ אייגסגס Tfsyo סלזןגץן שענקעד

ד וין תסוזגיס^  «חגי ״חכרת און דדכגפ אין און גון
זדלגן׳ »יז זז״

 מלי־סלאכומ אידישס די ורסלמ סוליג םיבות׳ די
 פעסטןװשטעלעז׳ שווןד גישס איז סרגסגיזידם ױך תסמז

סןן סלפ סיס זיו oiypyo מען וועז ר  טזסיג• די סון גן
 תױ»ט־אױפג«בעם די סוץ אײנע לעבעז, זײער פון קײטען

סין ך גןוופז זדז געכען זדדישן די פרץ

AAAAAi AAM AAÂMAAA AMAAMA AMרי jvw ij מז  ודן סלאכות מלי ודדיעזג ®ח מ
tn ימז16 אין ג»ך «גטשנמג«ז זימץן •ײלסז rtn rn r, 

ח ל«סמרג וױ eyev גדױמ «יז  םעז17 א׳ץ קרסקע. י
 IfffX אידישע DTwO"py “שר יח3#ח י$דחוגדעדס

 דעד j\t דדום־מזרח איז מ«רב איז שס«ס דיו $ ייז
ד m סלוכמ׳ יױלישןד ץ ײ  ־■־nr טעז18 איז ליטע. י

m nrrt* שי שויז זימיז ײי מז ז *רמגיזירם געװעז מ
 aam ■mLamim maMIaIaM AM AAM aImMM------------------- i  r *  tr p* שסעטלעך קלאנססע *r ,̂יגע, •יילעז  אוקר

מ  סלאכח־*וױיגעז «לע *ח חײת ווױס־ײסל*נד. אח לי
m זדיזמ בײ oy גלחח ®ןרססןן »tm » m •שנײ 

 אידי־ ■ח תכ יימרוױגזמדיגעד דער »ױן m יודיי׳
 שנײ־ פמ משממעז ^■«גיזן»ױ«ס מלי״סלאנח׳שס ״י

r n r מז ״חברוח״׳  װערעז שױידער אידישע re מ
o jy w אץ y oTrrm i r  nrois גרויסע »ץ חיז 
 אױך וױלנע- קרןןקע״ ליסע, •ױזעז, כרןװ׳ וד סמילות׳

מלו ייז  •רעםיסל, קײדאז׳ מינסק׳ לומק, וױ oyor סי
מז׳ ממסן׳ מדדיסמײ,  איז און יל««ק יײשע׳ גני

yn tfif ̂־ו, שװעחענל׳ סורניק, ײי יסןסליד  חשערקן
rooyn r, מגיליז׳
 דער פלעגם שםעם קלענערן *יז םימלע n ייז
ד ודדישןר  קירזש־ און שנײדעד מחוימיגעז תחילת מ

iiypo (דוכמ׳ מי iyro, זסבלודיגא m ,(« שנײדער 
מר׳ »| מ מל  (ירעםיסל), שסוקלער »ון שנײדיי חי

nny■ חיטעלממר און קירזשנזװ־ שנײדזר׳ מי ym• 
#nr ^דער פון װאוקס םיסן שיעטער, סרשם (קײמן 

 פןורגעקומעז איז ,nroyo yאײגמלנ «ז םיסגליז־סד מל
מן. מזמדערע דרײ «וױי, יױף מסײלונג די  מ

 לעםבערג׳ וױלנע, כחןד״ וױ קחילות׳ nyoyna fr$ ייז
 שױן רוג «י על Tyayn סיקטמ׳ •ױזעז׳ לימ״ לובליז,

*tn y rrm r Ifo lT r אידישע מזונדערע עקזיסםירם 
מז  און ק*בים שםוקלער׳ קירזשנזױ־, שנײזזד, פון מ

ס׳ סיי  םײל y אין זײנעז nrsye «ווײ jronyV די *
ח y מד• אײז איז מראײניגם געוחנז חילוווז  דעם ״

 פון חבחת געודעז שטעם גדזנסערזג טײל y איז זײמז
 nrayn* םעסינגזױ־ און מלדשםייעז ל1̂ נסלדש#יחזז>

 קאס־ ;מגורות״) ועושי *ורפים קדישא ״חברח (יױלמד
ײ  גלעזזנר לעםמרג), (װילנע׳ בלעכעד (לונלק)׳ ל

 חסבעז קעמפן r» ק^קע). (ליסע׳ מרבידעד (ד#דט),
y m גץחאם םחיקן^םעז ty אין שויז *עד אײגענעם 

 יפרחוגדערס. םען18 איז וױלנע איז קפ־זותחנרט, מ#ז17
מו אידישי  זײנען ג«דבעד און שוסםער רימעד׳ פון מ
מז זײעד מװיזװ  אץ בלױז יארחוגדערם. טעז18 אין מל

 יענער אין פאמײכענם װערם ליסע קחילוז גרױסזװ־ יסד
f *ײט m  y• .מןי ײ מו םלאכזד דאזיגע די מר

kAkMM AM AMMAM AAM MAA amAAAA AMAAMA AAAAMAAM ................. ך ארגאגחיראן !יזי׳יגען ערשס געכעז וױץ אידאן כײ ̂ז

ry און nronoonya’oyov די iy i עכעז• קריסטלמע די* 
y רyבy זײממ וױכםיג וױיגיגסר נישס i די געװען 

 תױפט״ראלע y געשפילט האמז oyn מסענספז׳ זעלמ
y ¥ל# •nroyy כאפריסטלא םמ סנסשסײאונג דעד בײ i-

 געשטעלט זיך tysyn אידישפ׳ סיי ׳קריססלעמ טיי כען,
 מלי־ ןװױשזח קןזנקורענץ די באגרענימז או איל y פןןר

oy ן^ן מלאכות i פסד• זעלבען n y םיס־ ^ די וױ 
 בלױז באגרעניאט געװעז איז jysyy די זדן גלידעדשןןפט

 קריסט־ די וױ פוגקט אידישזן׳ די tysyn סייסטזנרס, או
 נעלי־ פיז אינטערעסעז די באווארענט אויך >tysyn לסכס

 לןןרן־ און tyVytys די לגבי רyבyטסגyרבy ¥לט מלאכות
ט אױך tysyn tysyn די אינגלזגך. ^ו ג  גזױױסזג ^

 און חילף׳ ״iyi*o*niy>yi סון o,sys אױפן ט¥סיגסײססז
ט םל^ן מרן ג^רג ם א ש tysĵ ג^ל tysym פאד חא 

tn רסליגיזןז״קולטורעלס די m  r® ty^tyenysys 
טיטגלייסר.

AAAA Aft A iA A AMAAAA MA AAAA AAA A2. פאר גסלי־םלאכות אידישןן פץ קפטף דער
AAAAAMAA MAAAA A  AAAאדץי רעכם v־V f9

 מנלײםלאכות אידישפ ווזנלכען קאמף׳ שווערער דזנר
כדי אױספושטײן גפושןט tysyn 10<ייל איז

MAMAMftAA AAAA MlkA MfeAMlUiAIA MAA MAAA ÂA AAAAtyn*00Fvys “ “  tfiyp  *n “ ss חאנטוחגרק זײפר סיט 
typnyw די דורד ttnynys sTcysiy np'ys 1אי iyn 

jtnsn אידישזנ די tyntpsyio^ tysyn tysyn אױף 
גפריפם־ מרשלפפםפ אמ םיפסופים גםדר׳דימי די זיד

a AAA MA MAAMAAAAAMBAAAA AA AAA A A A A AAA A AAAA ■ ?tyoynysn ysy שםאם די םים tystnso*>ys פריםט־ את 
m מים 1#שליט פלפפפן זיי ; tysyn לעכע  oyy שכנגד 

tnoyi r#  tysy&oy yvo^nysys מנלײ אידישפ די םח 
 איז װאם אחריוו^ פח לאסט די שט¥ט. njn rs סלאפות
tt̂ yoys אידישזג די אױף tysyn שוחנרןןר נאך גערושנן איז 

 איז oyn ?חילות׳ די פיץ ןמפירונג די oyfl חנ^ 3»לי
oyss tysynvys פח אויסשליסלזנך yo’tts ,םודורים 

 אי־ די םמ יזבס די פפר snynyi snyrys נישם האט
 מאגיס־ די סיט tysysey די אץ מלאפות• ,sys דישזג

tysyti tyoyns פץ רזנכם די ntn אידישזןר yeys ̂
aanyp ם^גם np^ כל קודם n  osy r # tyoys אינ־ 

tynynyo קלײנ אידישזג די ן םוחרים אידיטתן די טוץy
— AAA AAA aWa AkAAAAAAAAA AA* AAaAAAA AAAbMA/אײ אסס סלעגען מלאכות בעלי אדן חעגדלער קרעמער 

ptt̂ ysnys דזנם אויף וחגרעז y״oysys oysys זי׳זנר אק 
jnm פײגטלעכע די tysyn סיוס פאד געסןנגעל s

 tysyss tysyn די אמ tyoysdO'iya שםאם די
ttn פרואווען לכתחילח ’cmsnn דזנם n^yD«opya ־»y- 

oyss םמ pyssys tysnsypg^ts איחח פאר w סאר־ 
ttmys מלאבזד מיט זיד ystss אידישזג D’snp און 

 געקענט נישט t*־# שוםsysy 3 זײ tysyn שנײחגר
pyssys oyi ^םי ס  tysyn tyn'K װאט nymyn אױ

 s’syp* די אױף twnny# nsypys זיד מל oyn ית
^ys יריװילyגיyס tysyn פרײחײט: חנליגישזזנר n rw

tysyn enoys tysyn לינ קפגיס איעןגן  non יי
r* מ in” מי i שגײדזןד tym ysty “  tysyn «אױ
<AtAA M tlM M  AAA AAAA MMM AAA AAUM Aa aoyn ח איסוד® nyn אי דהתו lUOyp tysyno די 

n r *  it iy w jy#* ו^יפטלע y נ i  ty*y»g tysys״ 
nynסיס ׳ ;tfjjw yiys yni'M p# tiu p syny tm t nyn 
^ tyMmoys nysy tym זײ דן a מי w  y y 'T i *y 
r* שדידפר ttrtyr ניט yjĵ uonp ny® tyuysny 
3 nys jr r pלױז ®nyn t»  t i r uymynys n  ny 

nypnm .מג װ קז ל ^ nysy אױך oyn ידלזפטאײ 
m nyw זיי איז תגאי tysnyn oyn *מ  njm  tynyi 

tyrnynosyp , אידישע ys*? טלאכות ®tysyn זיך ran 
ty >tyny®psynyg די crrp y®*TOny® np*ys typysny 

ty ps זיי tysnys קריסטלny®rp ysy גזןלןך יי3 כלױו 
jrntsys ריססל די?tysyn®®,syo p* tysyn ysy לןך־® 

tyssynny® ny®nrt tn׳ nonwys rsys nyt py ty 
nyn *n ttnym איוישן pn wsyno'̂ nys די אפילו 

 tysyn® זיי .lynssnt'tynyn 1אי געזעלעז tb*vk מל
 נישט טאי ס״ססןל ׳■#׳ י ״ • אי ןש■3

nyo וױ nyny y n t ודי® jyo®ynp*Tnyn׳ tynytys y 
y nyny tynytys y trns nyny .nyssnrtynyn y tot

 .nyssnrttnyn_____
״םלאנות,nys אידיש® nyn ,n ty ״>pt סארשסייט

 גזןוחמ m װאס אל,1 די וױ גרעסער דץ תסיד מלעגס
oPMpys® לױמ nyonyn .*tyo®y tyspmsysys לןך® 
pt tys* ייעז B3’nys jpp yny®״®tyoynyn 1אי any 
אידישןן אױף tynynsy ys’®‘ns in דערגײז סלעגט

ny® nyny .nypnyrosyn מניליג nyny n r אפילו 
®'yp nrp^y^trnnî yoynsys^psynp n y^n ^  yny

aaamAMMAM A MM MAM aam סיכס״כים. שארסע נײע׳ סח
y חוץ yn nyn p® ssirsynsys nyn» דיש®אי 

 אױן nypnynssyn ysynso’np *n tysyn® בפלי״מלאכות
typmorny די ®ty ^iinyny בעלי׳םלאכות אידישע yt* 

tynyn®y ytynisyn tysynss^ny tyn איז yoyp nyn 
 ny® tynys tys^t tynyn®y *n ■nyn* טיזפריטאןמח
ysutnysymp גפײיעלפד ׳ ®nyn ssyn ר ^ י  מו א

פיט־ yr״t yny ny® nyn®y tysynny y מיט ®פקומען
AAAAAA aa AAA AAA AMAUAAAAAA aaaA AAAAAA AAAAAAסלעגעז אפס מד• קריסטלעכעז דעם לםובת גלידעד
■AMM A AAAA AAM MAIMAAaUmA MMAAAAAA AM AAAAA AAAAמד מחױב זיין מלאכות בעלי אידישע די אויך אכער* 

nyn tysynpo’np oyn tynyoo אױף nyny חגא pyp® 
pn אין ליפם אויף 3חל ) ;yrn®yp) nyoop»rnyn oyn 

nyn ̂יזי  tysבאטײלי איחןן ty ׳tynys דערסיי 1אי אױם
 מך# ®ח גאטעסדמסטעז קריסטלעכע די איז נישס

tjcnyn די in pnn tynyoyns y tysynoin nys’nyn 
*,nys ypnnt •tyoosnoypys ys’tyn ,n p® tvooyp ,n 

 tysswnnys tynys oyoo םך y אין אויך זיינעז מלאכות
tysynoinyny אין nyn tysynoo’np ־«לם3איעשריי 

tyny nye אויפגענומענעס נײ tynytys איז nyssnrttnyn׳
AAAAAAA A MA AA AAAAA&iAMAA AAAA AAAAA MAAMMAA AAA M AAAA AAAn םח ״אױסליחוגג לןל טא® אסאאל אן ן אי vי pjr 

םײסםער. נײעם
n» איזײשע nys’Vtsyn ynsys tysyne tysyn יארען 

tynynsy yny n  tysys tnyn sn'nw py. וײ
AM AAAMMAA AAA AAA AAAAAA AAAAAA aaLmAIAAAAM4A AAAA Aאז ארגוטענט, ריכטיגען דעם ארויסשסעלען [גען
AMAAA aaa AAAAMA AAAAA A ■- k-k- A M A AAAAAAAAAAAA AAAMAAAAAAזעלמ די סראגעץ גישט קעגען האגטװערקער אידישע 

ysynoonp n סליכמז  oyn, די 3י1א tysyn איז ponp* 
nyn tysyn נישם ysnyt n רעכט׳ nyn tnynsy n  oyn* 

׳poynn® pn אױסנאט־פאלען, pn tnns ליחןר.5םיט
MMUA AAAAAAAAAAA AAAAAAA aaAaLa AAAAAM AAAAAAA Mהאבעז חאנטװערקער אידײשע סלעגעז שטעט# •ריאישע 

oys yt osjr» oyn״n 't ty»’n אין n ר ײאלזנז מ י ן  ®ו
yooeny׳ nysy אפילו tysyn tysyn ysy' pn איחמ

MMM AAAMMAA a Laaaa a a aaaa aaaaammA AmaAA LtAAAAAA AAALtAלײז® p״nyos גישס tynyn oT'niysonn osypys לס* 
tynys n’nt tynn nypnynosyn yo’n’n ,n •yooony 

ysynoonp jn jm  m ysyn nynysny ty m וך® 
oyn ,oynsnin tyiyny? זײ tynyssy oonynys tysyn 

 ny® סײ ׳nyn אידישען oysys^n tny® סיי טאפעלט׳
oysw&ysny׳ tysynoonp• י

ysnyn n ריכטמע nysy tysyn msyo װײניג 
n  pn ty®nynys איז־יטחנ tysyssnn tysyn® tysyn בײ 

yin y nynnso’o ynjpn אײגענע ,n n 't* tynyn>y 
nnn ysym nyo״nis׳*oonp ,oymsysny oyn nyo t 

•nyn tysyn
tyn,nooiV*n yn royn םים oyn פילמיש »t 

 אין־ישן nty m בלק1ל 0¥שס nyn pn שנײדזנר אידישע
tysyn nisttno-^ys מים םמש n n״onoys r ארױם־ 

n״nn tyoyny® in osyn oyn nn ny® tyo דער םיס 
•ro y i

rt rs דער tysyn onynsvny* tyol8 p# o®nyn

i ק ״ת ײל ______ * מ
tP S D P rn onyoyn n  nw אױף liuoy nir®* yty 

oyor nyn p® ntm tyonnt m; ל מ  rrrm די
*w up® tyonoys in  nyo n yrw tyo yn  pn *nysy# 
4^ ®nyn *nyn , tnynm n•, nysnyn nyn ny 

nr מד אידישזזר  y iyn iysynoo*np oyn tynyn* 
pn tynynys otrooys nyuy®v m ׳yoi® לןכן  oyn 
trm חןר n  16 p® ■pm׳ n ייוימ רמיס» snm

nyn f׳ *י איז חדס אין ןױיגפולייג^  iaa•• a
®tynyn oyn tttn*n ®ys ויך ®tyoyny שדייפיײ ס*פ 

yor 24« די »ױן syn*n* i׳
ÂAA AMAAM MMMMA MAA AAAAA AM MA# AaaaAMAAAMאז ייך/ פארשטײס ym ד דןד רנן m זן  i9oPf
AAAA AAAAAAA AAA AAAA AA^MA AAAAA MaLa די ״י־«ו גלויי מדלימז י י n סױש י r yvy/wy 

nyoytr׳ tysyn ,1767 n r m יי ysyn®B*ip שדי׳
#̂ #̂ AAAAAAA AAAAAA AAkk AAAAAAA y ty מיס tyoynn דןר / t#  Tw7T>Ti ynjrn| איגנלשד

aaaamam# MMAMMMM#M #M aaaa MMM#M •M MAAaaaaaiaאיסלאגאדא רי אױף אנסאל אז אדגאגיזירס jw rvm 
▼ m ®יי נליע״ גיז די משלאג<ן אח מייתר
nyoyit1777 ׳ n r m׳ tynyn pn* מד pn nyoy 

lysyn *tw nyr»nnt to*o nyo®y nyn m  1780 ■y 
T> y ׳tynynys o״sys מייור nyn**w ודדשפ

AAAA Â  ̂A AAkA AAAAAAA ^  AAATrW |f# frw I f  ^|f»lf3 I'H
»M M M  AMMIM MM| AAAA Aa a a  AkkA M̂AAAaMAMAMMAA ח אױף אױסגעשסעלס דץ ד תזז מז מסדקר p י״יןי מ

tyosympsyp ysyn׳ nyn oyn 1780 n r rn  t«ny 
nysynoonp שניששײמד pe 6 לוגלין tyoynoys 
nyo®y ojw סיס ys m  if *  lyv’n’n tys’onyn oyn 

»44 *pm n y rw  t m  nyn yospnnjn *n onysyn 
nyooyo n ׳tynynys באשםימס rnt תרבײ y rm  y ty 

ny® גישם nyo tyonyn וױ tynyn pm pn tynytys pm* 
nyssm ן *s nyny״o nyo*n*n ny״nyoo׳ unfit oyn

A kkLlAkA AkAA AAA kkA kAUAMAU aaaa amMMMMMÂ M̂׳AAA AA ך אידישאן איז אױפגענומעז ̂יש דעד מיס מ דזגדלױכז
------M itt IAAaLaI  AA ImLmAAM AAAAAA AAA AAAAAAA * <■  • pc לגעמײגעם® pyn ,*jyn״ m t n rrrs at tynynys
• AAAA Aa## AAaaa|M| MMMAAAAA aaaAA . A ̂ A A A A AAAגעלם סרייב; nynjr שנײדזנר אידישעד nynאײנ ׳

AMMM# MM# M #MgL|| A MMM ■aaaLaaaam MMM m Lmmקריססלזגמן אין גאלען f iא גידדןן ע ״ prŵ î m 
ynyo ,m״soiny נישט jynyo ®גיידער in i *n nysnt t* 

rm ®מ מז a׳ eysny tysit tyrooysya nyny׳ 
m  nyooy nys’tyn nyn באנײס r r  tynynys 

m״ n r׳ p*p tn nysy שלוס p t o*nrmyo «ny oyn׳ 
 nyn pn tysynys איז ך1סיכס nyn װייל דערפירם׳ גישט

ps*tynosyn my״s flnr*n*n po oסלאכז/י ןל
tysyn nty oy ®אידיש pn tfsyn ױילעז אמאליגען 

n nyn pn״o׳ *o’mny® oyn yoyrm*snyo po tyn
mLaA AAA# AAHaLamAIA AAAAAAAAAAAA AAAAA A A A AM ÂMAAMMMMפארשירם nsn *n״yntinynjn yo*rmsyno ys׳ m t nys

AAAA# MM aâ a  aa  AAAAA MMMA aAAA A ■AA MMM MMMM יעדימ פוץ ארבעס אויף רעכס סאד ראנגלען T* גזנסוזט
בעל־םלאמ^ אידישזזן tysno®״
4 I4AAIMAM AAAM MM MAAAAft MA AA| M #̂M •MMAAAlM MAM4M #Mקא;קדדעדז גןןגןןגזײמיגקר סץ כאגרזןכיןנמג די
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ײ׳  פאטראפמ חאם בוררים צאל די [.9פאר99ל9 ײיל
מן׳ גיז דו־יי פון שםאט• דער ®ת פגתג דעם לויט זי
 איז װאס פארוואלםונג, א !אםמירט תאממ ביררים די

מן  קהילח־ דער פון 9ארגאױז*צי דער *ו ןנליד מ
 גיז םיר ״ראשים״; און ,גבאים״ פיר «ו מרװןלסונג:

 דעם תוץ א ;(.בםקום״) עםןל־מו־םחנמר פמף
j ד. רואי־זזשמגות׳ םשגיזדם, .ק*סיחנר׳ n ד. :אנעים, i 

 וױיס־ און ליטוױשע איץ שמשיס. און קאגםדאלערען
 פון םוםטער לויםן םלעגעז׳ מגםווערקער*חברות ויוסיש®

 אגשםאם קחילות׳ דארםיגע די פון 9אועאגיזאצ' חנר
 בעלי־ װערען געדוײלם לפארםרעטעד9שם און ראשים
 אח םםאםעז־קאמיסארען a ד. שומרי־תקגות׳ און תקנות
 שםעם פרױואםע סייל K אין סטאטוען. די פון תיסער
ך אידישען פח גבאים די פלעגעז  װערען !אטינירם מ

 פאר־ געװײלםע די םלעגם אנדערע איז פריץ, דעם דורך
 באשםעטיגונג, פריצ׳עס דעם באקופען מוזען װאלםונג

םועה• געלט געהעריגער v פאר זיך< פארשטייט
דײן׳ אײגענעם א[ קלײבען אױך פלעגם זעך דער

 ״שנײדערי־ צעך, פיז פאד לויטן גערופעז׳ זיד האט וואם
 םייל ) אין װ. א. jt רב״ ״קירזשנערישער רג״, שןר

ך פון דיק דער םלעגם קחילות  דורך װערען נאםינירם מ
 דער ®ון רב דער איז שסעסלעך קלימע די אין קחל,

p דיץ דער אױן■ געווען טהילח t .איז דײן דער צעך 
 איז וואם צעך׳ פמ געריכם שון פארױצער דער געװען

 אין מרײאלטונגס־םיטגלידער. עטלעכע פון באשםאגען
 פראטא־ דעם געםירם אויך דיין דער האם צעכען גןוויסע

 םלעגט דיין דער צעך״פארװאלטונג. דער ®ון קאל
 געזעלען׳ און מײסםער צוױשען אפפאכעז די שרײבען

 אויך איז דײן דער לערעךאיגגלעך. און םײסםער אדער
 א איז שול• בעל־מלאכה׳זשער דער אי[ דזישן דער געווען

ize לשש?/ ױ»1 שמצס^ סײל a P L  r i דײן דער חאמ 
־ מן ז  כשר׳ען סארקױםעז ם*אפאל-אױף דעם געהאם *

קירזשנער. און שנײדער פאדעפ
ד ®ת מכגםות די אײנשרײב־ םח באשםאממ זײנען מ

 רעליגיעזע םיז םיםגלידער. נײע םון קדיפח) (דםי געלם
 טײסםערם םון אפצאלע[ װעכעגםלעכע אדער חודש׳לעכע

 אטמלען סון אח חזקד• פאר אימלעז 1פי מזעלעז׳ ימ
 גע־ די לערען־איגגעל. א אדער גזחעלען »*וגעמעז בײם

 חוץ א באשטאנעז זײנען מן״ םון הוצאות ויײנלעמ
 די סאר אפמלעז רעליגיעזע *מ יײז ®»ח ממלט

 פארן (בעיקר םלובה־מממטע פאר מכען״ שטאםישע
 פריץ, דעם פאר — שםעט ■ריװאטע אין איז װאיעװאדע)

שםאם־באזיאער. דעם
גע־ האבען וואס בעלי־םלאכות. פון ■ראפאחניע די

 דער לױט פארשײדען געדועז איז חברח דער vt העד־ם
 האבען שטעט גרעסערע די אין שטאם• דעד ®מ גרױם

ד ארוםגענוםען אויס, װײזם חברות- די  װי וױיגיגער מי
 די םמ בעלי־םלאכות אידישע אלע טון פערםעל דרײ

 װילנע אין זײנען למשל, אזוי, טאכען. ארגאנמירטע
ת געװארען ממ״כענט  פון *ײלונג מלוכה׳שער דער מ

 שנײדער, 135 אנדערע פווישען — ׳1784 יאר פון יידעז
 געגען מאניםעםם » אויף שמוקלער. 59 און קירזשנער 88

 דער בעת געווארען ארויסגעזאגט איז װאם קהל׳ װילנער
 אוױשען גע׳חתמעם זיך האבעז ,1786 יאר זדן מחלוקה
 קירזש־ 56 שנײדערס׳ 102 — מלײמלאכות אנדערע

 פער־ דרײ וױ װײזניגער ד. שםוקלערם, 41 און נערם
 םים אנגעגעבען'געווארען אמ וואם *אל׳ דער סון םעל

 בעת אבער, הױת צײלוס^ דער בעת פריער׳ יאר א
 גתיסע א געװארעז אויסבאהאלםעז איז פײלוגג דעד
 אידישע איבעריגע וױ פונקם בעלײמלאכות מל

 *וליב געווארען אדורכגעםירט איז *ײלונג (די משפחזת
),קאפשםײער אידישעז  דארף מען אז אױס, קומם !

 בא־ האמ עס וואס פראםאראיע די קלענער נאך שאמן
 אידישע אלע לגבי לערענמיםגלידער מל די םראסעז

 װילנע. אין סאכען דערמאנטע דדײ די םח בעלי־םלאכות
 ארום־ הםתם מן «עך דער האט שםעם קלענערע די »יז

 אר־ אלע סמ פראפאדציע גרעסערע * סד א גענומעז
בעלײםלאכות. אידישע םיגע

קחל אמ «עד
 א געפירם האבען אעכען אלגעמיעע די וױ פונקט

 אויטאנאמיע זייער סאר שםאטראטען די םים קאמף
 אויך איז אזוי מיטגלידער, זײערע םון רעבט די פאר *ח
 דיערע פאר קעמםען צו אויסגעקומען *עכען אידישע די

 נישם פלעגם קהל קהל. םװ מאכט דער געגען רעכם
 חברה דער איז םשגיח א וױ גבאי זײן נאמינירען נאר
 בא- צו רעכט דאם רעזערװירען אייד זיד םלעגם נאר

 אםילו אםאל און חברה דער סון וזקנות די שםעםיגען
 דער םון בודזשעם חנם'׳ באשםעםיגען «ו רעכם דאס

 אויד םלעגם קהל באשלוםען. וױגםיגעדע אירע און חברה
דער סון םשפםים די סאר אעםסאנץ אפעלאגיע די זײן

מ כגיגגד ע ער ►ג י I ־ ל ►’1W4 4 ױ • ם י י ז -

 משפס׳ז אפילו (דובנע) שטעט טײל א אין און חגרח
 ענמים וויכםיגערע אין איבבטאנץ ערשםער דער אץ

 קחילות די האכען ליםע אין טלאטו^ בעלי אווישען
 געהאט 1687 יאר סון הםדינח ועד פון תקנח דער לויט

 גבאים פיר n פון חעלפט א נאםינירען או רעכט א
ד אידישעז פח  גאמיגאאיע די באשםעטיגען *ו און מ
 די םיז אױטאגאמיע די אין פויזען אין מך־שטש. םיז

 גוררים׳ די :פארשמעלערם מער גאך געװען מכען
 פון פאחאםלונג דער אויף געװארען געווײלם דינען װאס
 קהלה־פארװאלטונג. די נאמינירען «ו כדי קהיללה דער

 בעלי־מלאכות׳ די פון גבאים די גאםמירט אױך האבען
 אנדערע און חברה דער ®רן פיםגלידער די םוץ אוױי או

קהל־לײט. פןן גווײ
 אױםברעכעז אפם םלעגען יארהונדערם םן18 אין

 אוױ־ און בעלי־םלאכות די נוױשען קאמםען שםורםישע
 שװערע םיט באנתען דערבײ זיך טלעגם קהל קהל• שען

 יחידים מבתםעוחןטע די געגען נאר נישם רעפרעסיעם
 1766 יאר איז קיזל האם חבנע אין טארװאלטונגען. און

 םאר שםראז• אלס בעלי־םלאכה חברות אלע םאדמאכם
אפאזיציע. זייער

 אץ בשלי־םלאכות yicnTM אװראן חמןרארכיןן
אעכען די אץ חערשואפט קליקע
 אבער דינען קהל געגען קאמף דעם מיט איינצײםיג

 גע־ *עכען אלגעמײנע די װי פונקט אעבען אידישע די
 נישם־ארגאניזירםע די לגבי עקסקלוזיװ םער אלץ ווארען

 אלײן מער אלץ און בעלי־םלאכות םרעמז־ע און ארטיגע
 און זין גרופעס. פרײױלעגירטע דורך באהערשם געווען

 פריוױלעגירט געװען זיעען מד־םיטגלידער םמ איידעמם
 מך־םיםגליד א םון זת א בעלײמלאכוו^ אנדערע לגבי
 טײסםער׳ יעדען דורך ווערען באשעםטיגם געמעגם האם

ד אױב אפילו ד•עד עלאאקסיסס די געהאם שדין הזמר ן
 א (קײדאן). לערען־איגגלעד אח געזעלען אאל לויבםע

 צאלען געדארפט האס מיםגליד א םון אײדעם אדער זון
 קדימה״ דמי״ םומע גתיםער דער םיז העלםט א בלויז

 דער אק װערעז *ו אריינגענומעז פדי (אײנשדײב־געלם)
 אין מד שגייחגר דער לםשל וױ צעבעז, טײל א חברה.
 םאתוערעז בכלל אמאל סלעגעז ,1773 יאר אין קורניק

 פון זין די אחוץ לערענאינגלעך אנדערע אױםצונעמען
 אז באשםימם׳ קהל האט ליםע אין צעד־םיםגלידער. די

 האבעז חתונה נישט טארען יאר א געזעלען 6 וױ מער
 םארמאגט האם געזעל א סיידען מייםםערם, װעדעז און

 האלםען געמעגט האם לויצק אין גילדעז. 900 ווי מער
 געצאלט האט וואס בעל־מלאכה, אזא גאר םועלים צוױי

קהילה־שטײער. העכערעז א
פרױױלע־ זיינען מיטגלידער חברה די װי פונקם

 אױך זײנעז אזוי בעלי־מלאכות, איבעריגע די לגבי גירט
 האבען וואם גרופעם, ענגע געווען גוםא חברות די אין

 צעך־ פשום׳ע די לגבי פרױױלעגיעס את מאכט פארםאגם
 געווען אמטען די זיינען קהל אין װי םונקט מיםגלידער.

 די אין אויך איז אזוי גבירים, גרעסטע די דורך באזעצט
 אױםדער־ דורך באהערשט געווען םארוואלטובג די חברות

דער האנםווערקער־םשפחות. םארמעגלעבע מער וױילטע

 צווייסן וױילאד׳ («רשטצ סאלמאדוײ אופדידעקטעד
ju אךן כשרים — וױילעד, jjn בודדים) — וזיידאד m 

v קזיילײו די איז >«^̂̂*nלאײא די וױ פונקט m 
 8 פןו שטער א לכתחילח

 סײל א »יז סאסי׳ וױילןד ד«ר ®ח םימתגעז די פון
jy jf i, ״ למשל דױr #קײמז n װי דןד לן  וןי
םי א אז םאראויסגזהעז׳ געװען גאר נאציע  דאד 1®י ג
a שדיןד שױז את וו*ס אײנער׳ נאר זײז קעז וזברה tm 
 דןד (מרתקנח)# מיסגליד סארװאלסדגגס y געווען
 •p כילגאדײ אין ןדסדנײש חגרמ דער םיז פנקס

 טשך »יז זײניז זעדח דןר םון גבאים םײל א אז וױיזט,
i 33 פון r ט•דשרכײ פאדװאלטונג דאר »יז עזגעזעס 

יאר׳ צוױיטע יעדעס לעך
סיעגען סיסגלידער מדדד#לסדנגס איז גבאים די

t . . - ̂  ̂ gMggHftM■ ggg M|ggggk gMggg ggggggkgMAUM tegg ^ a g gגעזעלןן מער ימלסעץ *י דעכט ד^ס משטימעז זיך מר
- - — — *MMkkMkM Mlgaglg MtMMM* ■ggL• -   ■ - - . . t ggg.פתקס מיםגלידער. אנדערע אײדער לערעגזדגגלעך, אןן 

 אױן פלעגט צדקח־זןברות די אין איז קהילות די אין װי
ראגפנטגעאױ געלם סך א חברות בעל־מלאכח׳שע די אין

gMMAMg gg|g||LM gggMftiA MAM g ggggggggte ĝgAg gggg ggggסעודות מאכעז םלעגצז *עכ<ז די .םעודות אױף װערען 
 געלעגמזדיש דער בײ שמחת־תודח)׳ (פסח, טובים יםים

ד «מ דײז ךעם לבגוד וואלען׳ םיז  פייס <ל. ד. * מ
 אױף קאנדידאט דער איז חברח דער אין אױפנעמען

 אימ• דאס אײנצאלען אחוץ םחױיב געווען םייסטער א
 װײס ווי מך. פארן סעורמ א צושטעלען שרײב״געלט

 םיס־ די פאר פלאג א געװען זײנעז םעודות דאזיגע די
 oy װעלכע לויט תקנות׳ אפטע די באוױיזען גלידער,

 גבאים די חוצאווז א סאר װאס געװארעז׳ באשטיסט איז
 םעודות^ אויף םאכען םעגען
אנם• איז װאס קדישיא״, *חבורח בעל״םלאכה׳שע די

— — — Mkk IggMIg ggg gggggg*ggM|gg gM ĝ gggggg ggg g g. gugftgggugאמ און רעכט די פןדסײדיגעז «ד *וועק מיםץ שטןזנען 
־אין אליק איז האנםוזערקער, . יזא די יזפ ן«9י9<

 חיער־ א אק געווארען םארוואנדעלם צייט דער םון םשך
 צוױ־ געמאכם חילוק א האט חאם אינסטיםוציע׳ ארכישע

 רעבם־ און פריױילעגירטע ווײניגער פריוױלעגירטע, שען
 געװארען איז צעכעז־סיסטעס דער האגםװערקער. לאזע

 פעאדאלעד גאגצער דער וױ םארעלםערט, אזוי פונקט
 אינםעגראלעד אן געװען איז ער װעלכעז םץ סיסטעם,

טייל•
 סאציאלער אינערלעכער דער אױף געקוקט נישט

 פון שםאנד גאנצער דער אבער איז דיםערענצירונג
 אונ־ גזערסםעז אס דער געװען בעלי־מלאכות אידישע

 בא־ אידישער דער םון שיכסען אלע םון טערדריקםער
 פוילען אלםען אין בעל״מלאכח אידישער דער םעלקערונג•

 גזירות פון משא שווערער דער אונטער געבויגעז זיך האט
 שםאם־ די פאר באאמםע׳ םלוכח פאר אפצאלעז און

 אידישע צעכען. קריסטלעכע די םאר און םאגיסטראטעז
 געפילס אםשוועדםםען אויך אבער האבען בעלי״םלאכות

 עקםפלאאםאציע אכזרױת׳דיגע די פלי^ם ױיערע אויף
 בעלי־מלאכות אידישע אליגארכיעס. קהילה די מצד

 רײעז םאדערשטע די איז געשטאנעז דערפאר זײנען
 אונםערדריקוגג דער קעגען מאםען די סון קאמף סון
קהל• םון

מן: אברהגז װ רי

שטרײט און צײט
 כאוואוסמ שמרײס אלץ
. גלוסט אץ ח*רץ םיט . .

 װײמ מים גאגט ם׳שםרײט
. .► צײט מים צײמ אץ

 חײנט דער שטרײט עם י
.םרײנפז נןןכטענס מיט . .
 :זאגמ מארגען דער

. טראגט ער ליכט א . .
;פון־ םים כיד איז
. זוף — איד װײסם, — דו . .

 שטרײט פראזע און
.זײט בייי ליד מיט . .
חארכ און פײז אדן

. פארכ מיט סארפ שטרייט . .

 דריקט, — כתמע די
. זיגט •— רויטע די . .

ער ײ .םרילינג נ . .
 בריקעו, רוייטמע — ליכטיגע דויר
ד  — װעג זוניגען ײי

 סעג, די סרילינג םון קוםען
 — גליקען די װיחןר אונז כרענגען
.םארמעג ידגענט׳ס . .

 ליכער, א גאםען א נאר װאו
 — פרײגט, א נאר װאו

 • שײנט און לױכפדאױף
 ־ איגער דיר גריסען װער כרענגט

!חײנם אים זעסטו
 סארשװאומען, חאפנונג א גאר װאו
 םארלאמ א װאו

— לאנג פון שײן שװײגט
gggggg M^gM *ggggggg ggg gggggg Mזדנןןן דורף װידקר זײ קדסזןן — 

#ננ א^כמען אץ • נ . •

יאנהןמא ד עפענמ דס ועדן פחגחמ חמסקי׳ס פועזידענם
gggMMMMMM ggugg gn a ̂ggg g gg. Mg^gggM* n ח^ס דדמסק^ רןדדעגט p v n fi 

»ני « מיט קאנײענשאז די  חר ס0יו
 דאד סאז דעס געגעכען האס װאס דן

 געײעז איז אס קאנווענשאן׳ גאנצער
p אינערזינט אן גלײכצייטיג i די 

 פון אײםטואונגעז און דערגרײכונגצז
 יאר פיד די אין זדנטערנעשאגאל דער

ח קאנװזגגשאנס צוױי די גװישעז  די פח אנאליז אז י
 אונ• אוז ײניאן אתזעו־ פאר שטײעז װאס פראבלעמעז

rm ,אלס לײט׳ ײני« אלס אדכעטעד, אלס גדטגלידער 
מנ־ ליבענדע פדײחײטס אלס און בידגער פדאגועסיװע

 טלעכעזגעפארעפ סיר צויןמםם. נאעגםער דער זדן שזז
פאדקירצונגזז. קלײנע מיט רעדע די »

 באגריסם חאט דוכיגסקי פרעזידענם וױ נאכדעם
 דעד פון דערעפענונג דער םיט געסם אח דעלעגאטעז ךי

 אימדגע־ ער איז קאנװענשאן, צאומציגםטער און «ו
פאר* איז צס װאס צנדערונג גרױסער דער צו גאנגאז

I פיר די איז מקומעז n r■ קאנװענשאז לעצטע די זיגט 
n נױ איז געװאתח מװ׳אלטען איז r חאם ער .1940 איז

. . מהאגפ:
 תאםדי יאד פײ־ לעצסע די אין :דעלעגאםעז חברים

n אונזער און לאנד אײגעז אונזער װעלס, rsr דדרכגע־ 
 איז ׳1944 מאי, ענדערומעז• גרױםע אוםגלױבלעך פאכם

 חאכעז מיר וחח ,1940 איז פרילינג פח וױיט געװאלדיג
האל• קארנעגי אין קאנװענשאז ײבילײ אוגזער געהאלטען

 פאקט דער שױן נס א וױ אױס זעם אונז פון מאנכע צו
קאגודעגשאן גרעםםע די איצם האלטען «יר װאס אליץ

 פח סיטעז אין יוניןמ, אונזער ®ח געשיכםע דער אין
 אלײז פאקט דער פאסירונגעז■ אויפםדײסלענדע וחנלט די

 דערגרײכעז קאנװענשאז׳ דער בײ טאג צו הײנט װאס
 גײס־ און מאםעריעל גומעריש, שטופע העכסטע ךי םיו
 איז הערצעי אוגזערע דערםרײען צו געטג איז סיג

ענםחיאזנ^ גרעססען דעם אדויסרוםעז
 פון ײאוקס דעם םים שטאלץ תר ניט דאד׳ און

^, אתזער  דער מיט צוםרידענחײט גרױסע די נים ױנ
 אונ• װאס פאזיציע, דער םח שטארקײט פארגתסערטער

 אמ אינחסטײע דער איז פארנעמט ארגאניזאציע זער
 אז געפיל׳ דעם איבערװעגען קען געזעלשאםם דער אין
 גא־ שוחנחמ א םיז צײם א איז צמאמעז זיך קומען מיר

 קאנ־ ױבילײ קײן ניט איז דאס אז — קריזים ציאנאלעז
 אםילי וױיל קאנװענשאן. םלחמח א איז דאם װענשאן׳

 ארום־ דא t« פארזאםלעז םיד װאם שעח דער אם אין
 *אתזעד ײגקה׳ אונזער «ח אנגעלעגענזוײטעז די צורעדען

 ניט זיד םיר קאנעז *וקונפט׳ אונזעד אח אינדוסםריע
 סאמע דער אס איץ אז געפיל, שײערען דעם ®ת באפיײעז

 ׳r — טותענטער צענדליגער טױזענטער, דינען שעמ
 מעגלעד מאטראזען את םאלדאטען אונזערע םץ סיליאנען

 גאנ־ דער פון שלאכטעז קריטישסטע די איז פאדװיקעלט
 מאכעז ארםייעז אינװאזיע אונזערע אז — מלתמה מר

 באזיגען צו לאגדונגעז ערשםע די מינוט דער איז אפשי
פעסםונג. חיםלעו־׳ס
 ענד־ פמ אנדײטוסנעז די װאם צײט דער אין אח
 ליפטיגער׳ אלץ טאג *ו טאג םיז װערען נצחמ גילםיגעז

 טיםעני־ םיפםםע די צו ביז אױםגערודערט טיר זײנען
 אונזער צו דאנקבאדקײם אױס הערצער אונזערע פמ שעז

 געי האם װעלכע רעגירונג״ מוםיגער און וױיטזיכטיגער
 מעכ־ א צוגעגרײט האט אח אנקומגז שטורעם דעם זען

 ״אר״ ריזיגעז א און בירגעו״ארמײ אמעריקאגער םיגע
 וױ גום אזױ אלײן אונז פאר דעפאקראםיע״ םאר סעגאל

 םאר דאנקכאר זײנעז מיר םאדכינדעטע. אונזערע פאד
 װעלכע ענגלענדער, די פון קוראזש אוםכאזיגכארעז דעם

 האם חילןי אוגזער ביז גאציס די צודיקגעהאלםען ייאכעז
 פאלק רוםישעז מעכטיגען דעם צו און קומען אנגעחויבען

 די פארםריבעז חאט װעלכע ארמײ, רױטער איר *ז
 צעשמע־ אץ לאנד איר םון הארדעם חיטלער בלוטיגע

 ,אוםבאזיגבארע געתםענע אזוי זײערע םיז םילע סערט
לעגיאנעך.

 ידאבלעמעז די װאס *ײם דער אק איז׳ דעם איבער
 םים באציהוגגען און כאשעפסיגונג םח אינדוםטדיע, פת

 טאג־ אויםז פלאץ גרויעען א פארנעמען ״אדבעטםגעבער
 אםילו פיר קענען קאנװענשאן, אונזרע םץ אדדענונג

 וױכטיגען הויפט דעם פארזען ניט םאםענט אײן «אד
 אלע נישם קאנװענשאן. מלזזמה א rs דאס אז פאקט

 דעם אויף קאגצעגםרירם זיק קענעז געפילעז אתזעדע
ת דא פאר קוטט עס ױאס  אינדוםםריע. אונזער אץ זאל׳ י

אױף פאר קופם עם װאם דעם צו צזגעשםידם זייגען זײ

י *•

'■ K  •? ־

דובינסקי דוד

 דער איבער שלאכםסעלדער װײם־פאנאנדערגעװארםענע די
 זין פיליאנען די מים דים פײ זײט װאו מעלט, גאנצער

 איי״ אונוערע קעמפען עלייעס אוגזערע םדן טעפטעו און
 און פשפחה םענער׳ אײגענע אונזערע קינדער, גענע

 מענשהײם די װאס צװעקען נאבעלסטע די פאר םרײנד
 עלעםענ־ די — פארםײדיגען געםחם איז עס וחנז האס

 פון מענשלעכקייט עלעפענטארע די און םרײהײטעז טארע
ציוױליזאציע. אונזער

מלחמח פאלקפ 'א
 וועלכער איז םלחםח א פלחםח׳ פאלקס א את דאס

 גאגצע די אויך גאר קרעפטען׳ םיליםערישע די כאיז ױט
 כאםש קרכנוו^ גרױסע בײםראגען פח באפעלקערוגג

 כאםש געװארעז׳ באמבארדירם נים איז קאנטיגענם אונזער
 אויס־ געוחנז גיט זײנען פאבריקען אח זדימען אונזערע
 ניט םיר האבען ®אתיכטוגג׳ פון פײער צום געזעצם

 קריג אין איז האם םאלק א פון עדפאתנג די אויםגעמיטען
ען פיי חײם־פרןמט. אונזעו־ אויף  דורכגעלעבם אויך מג

 איז אמערירט אלעםען אונז האבען װאס ענדעתנגען
 די w צוגאנג אונזער אין און לעבענם־שםײגעד אונזער

 חאכען די עקזיםםענץ. אונזעד ®ח פראבלעמעז וױכטיגע
 אין באגרעניצוגגעז אנצונענמנז אזױ וױ מלעדענט אונז
 דעםא־ פדן טײל אלם יןריזיס, נאציאנאלען א םון צײם

דיסציפלין. קראטישער
 םולע די דערגרײכט נים האכען אםעריקע איז פיר

 פארבינדעםע די אין חגרים אונזערע װי קרבנות פאס
 רוסלאנד׳ בריטאניע, גרױם פח סעלקער די לענדער,

 לאנג יארעז דינעז װעלכע לענחגר, אנדעחנ און כינע
 אםאקעס נאצי די םון שטורעם צום אױסגעזעצם געווען

 װאם םארלוםםען די לאנג פאגאטעז אױס טאג אײן םאג
 אין קלײן זייער געװען זײנעז איבערגעםראגעז האכען פיר

 אומבאשרײכ־ און לײיעז פורא׳דיגע די פיט םארגלײך
 זײנעז װאם די םעלקער״ אנדערע די וואם אגאניע לעפער
 האכען שונאים, די םון םײער דירעקטעז אונסערן געװען

אימרגעםראגען.
 םריי געװען נים איז מלחמד, םאלקס א םלחםה, די

 םילע װארשיינלעד באשאםען האט און פראםיםירונג פון
 םלחמח• װעלט ערשטע די וױ םיליאנערעז אזויפיל פאל
 אז כאהויפטען, גים אויםדיכטיג אבער קען פענש קײן
 די םלחםד- דער םון פראפיטירם האבעז ארכעםער די

 עטלעכע די סארדינסטען, גרעםערע פוכליקירטע׳ םיל
 איז םארדינט האכען ארבעטער װאם דאלארען עקסטרא
 איגײסםדיע׳ צױױלער דער אק אדער םאבריקען םלחםח

 אוים־ אץ אװערםיים ארכעטען דורך םײל גרעםטען צום
 געװעז קױם איז רו, םוב יום און זונטאג זײער געבען
 לעכענס־ אויף ®ױיזען געחעפערטע די דעקען צו גענוג

 אײך׳ זאגען צו פיר פאר גויםיג ניט איז עם אמ םיטלען.
 ארנעםער די נים םארגינט װעלכע גתפןן, זעלביגע די אז
גרו״ע׳ זעלכיגע די ;אװעדםײם םאר געצאלם עקסםרא די

 פדיח אװ אפיס דעם באוױליגזמ געגצ( קעמפט וועלכע
 *19 [9199 צי פאגדעז געניגענדע אדסיניסטרײשאן

 איז איז גרופעז׳ זעלכיגע די אט ;געזעץ ם9ד פארסעז
o סאכאטירם האבען װעלכע קאגגרעס. רעז9אױס rr 

 פראגראם אנםי׳איגםלאציע פונקם זיבען נט׳ס9זיד9פר
 ערםאלגרײד געװען [9i״t גרופען זעלכיגע די אט —
 די וױ גאפועט שכירות, ארבעטער די םארפדירזמ אין

 איחאדב דלפײ נאד פארשפראכען הײליג תאגעז ר9ט9ארג
 פארשפרע־ זײער געתאלטען תאבען און ן9סטרייק צו ניט
 אויס״ ווימיג זײער ,פיט צייט ר9גאנצ ר9ד דודך כזןן

[.9אמ1
מלחםח דןןר נאך פרידןןן םון פראכלןןמזןן

םלחפוו/ 9גיםריערד 9אל פלדוםח׳ די וױ נאכדעם
די איבער זיג ענםשײדענעם אן 1א1 ן91לי19 זיו ם9װ

ImLmM gggggggggg ggg. gteteMggggM ggggH gggggggMענס וועלען — #נגעוױזען לוגיגםקי — שונאים 
 ז•9®ריד םון פראכלעמעז 9שווער אזוינע ווגקט שטײן

 ארפעס םים באזארגעז פון פראגע די אויםקופען װעט עס
 און ז9וױל וואס אלעמעז 9דוםטרי1אי ציװילער ר9י איז

 האט — רט9אויפגעשויד ז9ר9װ «םיר ארבעסעז. [9199
 ז9ײ דעעדיאפ ימקארד ד9ל פמ — געזאגט סקי1ײבי

 (פון װעטעראנזמ ארבעםסלאזע טויזעגםער צעגדליגער
 ד9פדי [91ז״ וואס ארבעסעד און מלחמח) לעצםער דער

 [91זײ ׳9דוםטרי1אי מלזזמה דזןר אין פאשעפטיגט געװען
 עפעל־ או[ כעםלער פוץ שטופע א צו געװארען דוצירט9ר

 י־9ימ3 די סאגװײ סיט זיד דערפאנע[ םיר ױפער,9פאר
 םים אוממענשלעכקײם זײ גלייכגילםיגקײם, אוץ גיש

םלחםזז םון איכערגאנג דעם פח פראבלעם די װעלכער
מװאדדה־צו־ ^ t 91**« מיד]

 זיד זאל קאפיםעל שעגדלעכער ר9ד אט אז ענםשלאסע[
.>[«9לחאר9ײיי ױט

[9ם9פראבל 9וױכםיגסט די אז א[, וױיזט י9ם1דובי
 םיס באזארגזמ צו זײ[ װעם צײט גס1רגא9איב חװ־ אי[

 איז מענשע[ םיליאגע[ די ײט9ר9זיפ פים און ארבעס
 פריזואם םץ װערזװ דעדגרײנם 19199 נים װעט דאם

 ממטרא־ טחע[ װעם רעגידומ די אלייץ. ר9מ9אונטעת
 וואס די אדבעט םיט באזארגע[ איץ אמדוסםריע לירע[

 ״דאם כאשעפטיגע[. [9199 ױם װעט 9דוסםרי1אי פריװאט
 םאר שםיצע 9ביג9פרײג ם,9דוסםרי1אי 9נײ [9רפוטיג9
 שטארק סאכע[ װעלכע ן,9ג1םו91ד9ט1או םטם9געש 91לײ9

 9גרױס 19רנעמ9ט1או טלחפה׳ פח צײט אי[ געליטזמ
 אק אח סםייטס די אי[ ל»ד, אי[ ארבעםע[ 9פ9פענטל9

 די ייגע[9 גלײד דארםמ פראגזמ יי אט שטעט, די
 י9ס1דובי חאט רעגירונג״, ר9אונז םח אױפס^אםקייט

געזאגם.
 פראכלעםען די אח לאגע דעד צו איבערגײענדיג

 אנמר י9דובמס חאט אמדוםטריע׳ אייגענער ר9אומ אי[
 טים צונױפגעבונחװ H9 [91די פראבלעמע[ די אז וױזע[
 אלס לאנד• אץ לאגע קאנאפישער9 ער1םײ9אלג דער

 םארכרויכער׳ פאח ט9דירע ארכעט װאם איגדוםםריע א[
 דער פמ ראפם9ויף־9 דעד א[ אפהענגיג םיר זײנען

 אק איז אנגעוױזע[, ער תאט איצט, בס ערונג.9כאםעל
 װעט דאם ג1לא וױ ארכעט. גענוג םארא[ טרײדם אונזערע

םאראויםזאגע[. גים קיעער קען אגהאלםע[
דערגרײכונגעז אמזזןרע מים שפזאלאירען םעגען מיר

 גענעראל םץ רעפארט דעם [91לײע וועם איר ״װען
 שויערע[ דעם סראץ אז m איר װעט כאארד, יטיװ9זע99

 ציוױ־ אזא אױף אױסגעאיבם האט םלחםח די ױאס דרוק
 פארלארעז גיט מיר האכע[ ,9אונזער וױ אינדוםםריע לער

 מיר ערט.9םאר יאר. פיר 9לעצט די אי[ באדעז ײן9
 םאר־ דער אי[ פארשריט באדייםעגדע[ געםאכט הא^ע[

 פא־ אונזעד אוץ םיםגלידער־צאל אונזער םמ בעסעתנג
 װי טרײדם אלע כמעם אי[ ער9שםאר איצט איז זיציע

 שטאל־ א מיט אהער יפע[9 פיר געװע[. װע[ איז עם
 אנשטרענגוגג מלחםה דער צו בייטראגע[ פװ רעקארד צען

 געגמ פארשעפע[ נים זיד דארף װאם היים־םראנט אויפן
באװעגונג״. ארכעטער דער אמ איז עם װעמע[

 9גרוים די אויס דא[ רעכעגם י9דוכמם פרעזידענט
 9איר או[ אינטערנעשאנאל דער פו[ ביישםײערונגע[

 מי־ די — אגענםורע[ הילף םלחטה די צו מיטגלידער
 די ײרד בײגעשטייערם האבעז םיר װאם דאלאר ליאגען

 ר9טיטגליד אונזערע װאם שכירות טעג אנדערםהאלכע[
 פארגרינ־ וױמיג וױפיל אױף העלפע[ צו געגעכע[ האכע[
jim די ®ת פאםערנישע[ די אח ליידע[ די גערען n9 

 ארגאגמא־ אויפ[ יוניא[ דער םח דערגרײכונגע[ די אמ
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181 •181808 •8* *80 183*1*8 181 P*3*33ל I f 

18 P8031818190® 19088י81 «וגג-8ײ83*1808ב• P״ 
 TP 8י383לB8 1* 80*38«1* 38• •1א|88 י3א 80838«
;|8338י1388 18י *י 3310*1«

 1«ײ ז18ײיי30י18 18018• «1383 3*3 38• *ל8,
 8«8ל 181 1*8 0*3 1*3 1*8 0ײא 1818*1183 18300*0
«1833811388 8183181318• 18*י8 183י1װא81י**3

 8ל8 1* (8011« 8303*18• 83םײ 183*8 8*3 1*8«
i 311*803 >3381*181• אייעי *ו po דעלעגאססן i i.*

 38*33 88*1888 1*8 3383181388381038118י8*י
 «111*3*883 181 1* «1*83 1*8 331ל803 8ל838« 18**8

po 1*ד •1*8180 (83180 8 18• רחוואלט סרעזידענט 
 '38 0מיי3838ל8« 8 1838« 3*8 38• «ױלי«118״181*ײ
 181 3118 38318 י83י81י0«83י1ל 1*1 3*3 1«ײ1*

 װאס סו^ געוױגשםעז bxi *ו 181*0181 איר 1אי טלתם•
3*113383 יי 18**1083 — 1*8 0אP8 1 ,1838*103 8ל8

4 4 4 4 4 4^4 4 4.M4 ®p דעם Drxtp*
קאחאן״. אכ•

 *•18V38H388 181 P- •38 •181• באשלוס אױפן
 18138«ל8• 081 1838*188 1* 38*38« *803*311 0381

180338: ___
 *3*18 1*8 א(038י088 181 1* 838«ר8ל83 18**8*

 1833811388 *1 באגײסטעדוגג- םים געײארעז גענוםעז
 v 18838183 ל8**י08 אײד 1808אשל3 איינשםיםיג חאט

•183*1383 אײך (18 1833133*1181* «18**8 18•
 1V 18*1 8*811303*31 8*1& (838• 183838ל8י *1«

1*18 18383 18*0*111*188 81 1*8 8 ,3318• On3ל 
 •8ס*ל *OP 031(3381088 81*1318 1* באגריסעז אונז

•18*18* 8יל0
 v 18383 ז8ל*כ3ס«רז« סיין איז םיר ,*רלױבס

•18ײ88 מרס• P8 אײך כאגריטעז
חכיגסקי.״ דײוױד

 «#ר סלײדער זלטעלט אינחסטױע דרעס
איטאליע כאמרײסער אץ נױטנאדערפטיגע

 8H* 1*31*8 סטריע113אי דדאס ד*ר po i*i*o די
 אין 1883338ל7381«0388 8 בײ (838• אוטגעגענט אמ

 אנםייל אױף •לעגער אױסגעארבעם םעקאלסין תאטעל
 איכערן אנגעסילם 01•« •אס •״!388 דעם אין נעםען

 33ױ«8«ל083 *ד1 18• 1*לייז8 18מל8« 1* 138ל 1**38«
83*8 P0 18038»»» *0***1083 *1 p8*יק3088 181 •8ל 

 חילף 180 380*888 ער388*מערי po oi*e*»»x װערם
is -איטאליע

 •1ײpo »38 1818««• 180118« איז *ר*גץ038« די
 רםר*ט*ד8פ po באשטײט װאס 083*388 שאםטלעפעז

0808 *j»*o po1**13 סרײס .לר*ם אין 0383*י8י po דעס 
 ד*ד אינטערגעשאנאל. דער po באאחי דזשאיגט דר*ס

 טשערמאן איםסאדשעל po סארזיץ אונםערן קאמיטעם,
j»i*03i װעם *!אװעליר, חערי i i קאטיײן- ?ליידער ד*ם

 געהאלסןן •אט ץ381«ס«88 חגי בײ רעלע זסיסם די
 183י3ליע83אי po 181 1831183*0 *,3*38038 איחשי1ל

 ל.8383*3ט*ר3אי po 1*1 89 ל888ל 18*3• 1*3800*11
 1* יל08 ן3ססל**833*1ל*י 8 געמ&כט חאם אנטאניגי
 ג** באםרײט* די אין ס*ן8מ יש*3לי*80אי די העלפ*ן
 איז *ס סיט• גרױס 1אי יך1 *ן3געםי װ*לפ* גענטעז

npix r ניט  — ג*!אגט *ר חאט — •פען מיר װאס 8
 *8ס*רי8 םרײ*ר חגר po מועח 8 מאכעז עס לאמיר

is איטאליע״• נאשדײםער ד*ר אין באסעלסעתנג דער
 n* איס1ל :געחװט אייד האבעז לאנםשעאן בײם

 ן1א באריס?*! *ם3 לטשין,88 םאריס *גרי, איזילאר גיז׳
 .038יאייש08ס8 ף3פי די po פירער *i ראזען׳ 8ײשע
 חאפמאן, לײס1תש *ן11ג* איז רעלגער לעאטער לער

 װ^■ כאאײ, חשאינט דר*ס po טענעחשער גענעראל
 חעלס*ן is 3in נז*ר1א איז עס ז8 אגגעװיזעז אס פער
 םאטײחנז, «ענשל*פ* ריץ יס1א סײ ארבעט ד*ד אין
is טיט, אין זײנ*ן װאס די־ העלפ*ן p8 ד*ם איבער םיי 

 רב*ט*ר8 איםאליענישע םױזעגםער **נלליגער *1 װאס
 *ן011*ג*8 0*18• מאל לע8 זיד האב«ז יק*1מ*8 איז 8י

 •1ד*3ל* ע1גד*8 לע8 איז חילף ixo אסיל י*דעז אוייף
 ■po 1380 ליסםע 8 געלייענט האט האבסאן 1*םענעחש
 שטײער*ז1בייצ פ*ן81ש«18ס חאבען •אס רערס1פעקטש

 דחנ־ יזעגםs38ns»* 10 1*איג *סעם.1ד *אל געװיסע 8
i *ן3זײ סעס ילאץ. זסיפן גלײך *ז18««ײ l*38io״80

 P8 אסאסיאיישאנס ד* po צוזאמענקונםםען עגלעבע
 •3יי 1*לײד8 קיניעי איז י31*גלי31ד* אין ס38•גי די

o**ioon בײסראגעז טײיסע סארשיראכעז האכען &P 
שעסער- זײערע po 1*לײד8



\

מ p*►4 12 וײמ ק״ דג כנ דזן ^ נ

יאוטוענשאן דער כיי ם>וםענםען אײנדחקמולע
ח י

nארגזזלד פון r  r*xר יין ע ב ד » ש,

ir דינזןן oyn מסס ®ז iu ifu in i’
jn ®ז מו r ו וױנמל  nw לאד •

tm קלײדןר סרייוו m <מדפ tym 
n r  1*t דדיק* PHyeyvmJrxo 

מ זיי tyjyn po שסמלוו t® עםעש די ודן  מ׳ מ
ty® די ״וסען. t פיטגלידןד סקטייחן און tyayn oyn 

 #ויזןגי yotyuw די tyoytotyo קןנװןגשןן דער בײ
y חװ־ o rn jy jty פיסגלידןד yoyn yo rx ty tim pc״ 

W tyoa*tya yty**t tvayiyity n לyנ r  tyayn די 
tyayn oyn די nx i* t py op*oyj*־i iy  otypfjp׳V 
omy r•® ש•• py ארבעם טעגלעכעד *  t

oyn oyn די f  u tiyw w  ry u w  tyojyruyp
n ®יף n iv וײגוען tn  po געדעכסיגקייט *>tya 

jyp tn כזשלוסיח די מגלזןן■ סיל וױ tya® פיר  p t' 
rriys סרעזאלוסיז די ;יוזװשזז jyw jyu * iym  oyn׳ 

o n  ; m אינהאלט po ײיכטיגסטע די o n n; די 
tym דיסקוסיעס  oyn .!0 סאו״געלומע rtyo tyonליץ 

tyay גלױז קעז tyopyo yjypito tyayjtyam03 ׳' 
w פת רעזולססםעז די דיכטעז  tn y  m דיסקוסמ״ 

tyay oyn jyojynjyp y בלויז ניס tyo oyn •pa o n 
jyp ז אויססעסטען® tyjyimy׳ *yo t® t r r r t r v 

אייד eynoy up גאגזיןןדגלידערעז,
y שסימטזן *o rrt*o. די n n rw  n  px typyayfrrr־* 

 o*o ׳oysyoy t® מסילמ סיט םענשעז yj*tyaj^ נזמ
oy*s*aox זײ שטרעבונגען. און y v y p| יף® y j־ 
ocy t שכל׳ torn בלױז ניט שעעגישען׳ r מיטז *tyn 

y •tys ײי מנווענשסז׳ y ty tjy  n n ח מרזסגילונג® 
yo*m y מל r x^ yyp • tyoyo y o y y rjy rn m 

o ײסס t*jy n אייף y n iy v y i גסנץ rm iy ײי *m
 tm יי3 כסדד ארויס ניס זיך וױיזס on עלנער.1איינ

tyuisn• בלױז tyoayoyo yo*nyj py זין סגססלסקס 
oy די •yooyrayo y i*  tvaynyam jm n  tyoyo 

tn סיט גים מן קעז יסס1 y rs און tyoa*tyaימקס ׳ 
jfp ױי  |ys מיס yoiro סלווןו o*» 0*1• ז n  n^yao 
•ono iy סון tynyo y. די non סוו fyVyo tyo/ ניס 
ty בלױז n יײל T» זז.גסשיײכ rsn e זדמדגסמז 

oyroy סמ oy די tyayn oyn tn*eyi סדױסמד זיך 
tyrm בײ tyrtyniyp o n, לױט o״yi אק אימדרדמז 

tynyoyo rx נזדױמ  -typtyoyo תתגלות, םח n  tn 
oyn non סנטסלעקס. זיד

feMMMtMAM MBy “3״ jijp ry
no• מאגסאג

 •yד*ל n יײז3 קיםעז ׳yonnyo אױפמלײגמ׳
rnwyona tyoyi איז tynyniyp .די מל tyyior 

tym בײ וױ נים אױסמשמלס npnyruyp y, מיס 
̂מ  די פסרזסםלונ^ y «ו וױ נסר שרײבגמײג׳ און טיש

My tm ׳yM^ איז שסולזמ  yM tf .ונױפגסדריקס* 
nn גרױס נים איז ז*ל n  tf$  tyoym m y itiy i* 

r *  tyoyin .מסם oy קײז מלחמח־*ײט. איז *yo n i 
tn קעז מל tyo נים nny My r«  oy •tyanp חײ־ 

סישאנד.
 •jyruyp די זכימ יין אױף סויכס וױלזגנדיג ניס

ty r סיי םים אונזערזג n r און *וריק esyo oy זיד y 
 oupnn oy •tyMuyony «װײ די tyo*n* פסרגליץ•

n זיד n פמ ססרש y i^ iy i n מיסגלי־ םדימנסזנר 
רויי דו  אול tyjyo מחיק, סיט tyoya ■typnr נײ חז־

̂וסר tyonyo ר/ד אױפשריפםזגןן tm סי r ם מ  מז
 די ;סיםגליחמ־ ynyoonya סוימןנד *װסטניג סיס
n בלוכדזנן מים  ;y rn  yopnn פײyרלyכyony y• 

o n  • •mm ם סלץyבײ לס nn אמסימר tynyruyp. 
on איז זסל y* yגטyפיז גרױס די ל n n דיזימר 

m y; כלוח y9yVoy אוז קרסמעז בלוסעז ■ypn 
oy*m. די ^tyoyi איז nV9 — ooyi וױי סרום» 
yMy oom אױס tynyt מל׳ איז םױזזננם yשMnoט 

 סוב׳דיגקײם, יום די njny oלyפ oy ׳MKnymy סיס
oy איז rp ױבילײ oy •tyriyruyp איז y סלחמח 

tynytuyp• וריסמהסלמ;׳ איז פו־ײד די* o p n n n 
 on» PJnr אח MMyoyn פון *ײס׳ סדנסמר רךר םח

 די סץ גודל on אימװ־ חערמר די אץ זיד ראנג^ז
^ ל מנ ר ty און yoiyyi מ i’oyi oyn n r*o זיד 

m םיגום חװ־ אץ iyrno די אויף סיגזח ודײס
•tyiyeoys חװ־ r« מי אונמר tn מאער• שלסכם

iy w i <y*yyrjvny ר0ד m p y jrr דאילן פלן wow' 
rm  u ^ y jy m  o n  iy n  yy o m  *po׳ o’O'OM’t 

ty דץד ijyuדי ^סול׳ ־ tyV*oy> yiyoyryMO קדיגזח 
ר y איסװוק׳ מ nפסגס *n סדסגס וי n i מיז ד  סל׳ ז

o iyn ym o m פ*ל*ס w iv, פייסײײליגסר 
lywymyp n  oiyon n  /lon y ro ח» o n זסלגי׳ 

jy j סל סשפ ty o jy tn n די lynynjyp א״' איז 
די y אזיד גזןגסלסו  אימ ײי סזןד פסד tvnyniyp יזני
ף די איז oy אודסו׳ tyקסגײזןג yoo}*yjyny און מ r 

tv א*ג אמזזןדyoרגryןאyל ; oy א*ז •opn פןדויג 
o *$ר n ♦ד tynynjyp P yiyrynyont yotny איז 

tn  in  n n y iy t jyoVynyi* מלכיגסד cys oyor״ 
ty ; too* יזסוױ tynymyp ny* oyos ty w סין i f i 

myny> tyoVynyj ry איגגמןרגסשסגסל  oyn 0 אין 
n גזןחסלסאז איז סײס קריטישס  tn yn y i שטאט׳ אץ 

מ le י wדי סון ססרײס מנסיסל מפ׳ז נסלי ׳ »iyn*
מי ייייסע סײז^גד וױג ty דעס זןדכ איז מ w if

מל ^ tyn ד♦ yw ססדײק גז yj yopy^ p אמסזד־׳ די 
ד חוג m< איז נז  ; r*y n y n y  tyoyo y tnyny 

oyn ynoonro  oyn  n  tm  W1S זיך tn n n y ijy 
yyM ןפןסןשו אח nniy ye*o אין 
h ,1924 «דז ;אמדוססײזנ ןד  tyn 

oyn t r n ױ t̂ י yMynyi סיס״ גסד״סלחסח יי סיס 
vrvfi* ד«ד סיס את oyn oyn rm nyr*oo*»oyp 

o* אגגאחיימן t*jy jiy  t r n  m  tyonoy אח oyn
#A.» AM AAAAMA |UA MmMIMIII MMA A ^ ____ is ▼ 9 ®י״ i i rד ־  סת ודר וו גזןסידס ניס מ״ו

מן מ ty אײד את tyooya איז מי rp n tyo יממ־ די 
tywyn כסלד /1928 אמ o rw yi ײי o*noyp *»n*
מןלןן ודי דסק עישעד מיןן סין גן י

מי׳ a «סד מי rt איסגליקל^מ ly yyopn^p ססרײק 
מ ודגסערנעשסגעל די אדץ m 9 “ מ m iu iדח«לעז

L. A ikttk MkMklkkklkkk AAkkM mb MMMMMM am aam,. t זייעד פח oypyuy די שח r n  y’ fn y iy• אײ וואלט
k AAkkkAk uAM§kkMkkkkM AkkkAIMM AJA aAkAM kMk״ ״ ji7 w ii יוױמ אתזןר ודיח קןגװץגשןן מ“ור* די

aBAMk AAAAAkAA AAAIkAkkkIM klMMÂ MAMB AUa■ AAA MMMiקרלזס i i ת״ סזוכגױמו־/ שססדקעוי/ קןגײזןנשסז׳ ד^ד ג
AAkAMk •Ak am kMkk kkki AA AMBBMMtbMMM kM| Akkkk̂ימד אדן ס<י  געיוען ודז ץס וחח ורז ” תי סײזסדיסי

«r איר y w ry j דין גסדסדפס y פרײדיגס׳ y פיחןר־ 
מי לסמ׳ t סיד ס r w יז» ty»*o פון y יחנלם 

ץ סלחסײ׳  סײס אה לסכסז אײף קסמי y פת *די״מ י
tyoosyypnr o n  o*o, מוןן ױוןןו  oyn nyoeyyi ס

n  tyoniyMy m  oy tyn oyn .יי מנשודיט n m 
yooiyr jn סלסססןן «יז שסײט וחולס y tw מס־ אמ 

yo׳ n דוד אונמי פח בלייומ tym שלסכס׳ די אױף 
o פסליסד• n גיס איז r*P ױם־םוביס׳ פסד *ײס oy

AAAA Akk kMMMkAk kkA MMM M Mkkrp # קןןמףי דעם ז*ך וױדסזןץ שרץ
rm קיןדססרס  M to**m t איז tynn די בלויז 

ט «ח rm סרסגרסם ־m «ו דסיײס^ ײזנ  סדז
 זיאונג גסנמר tn ײדד n*oya לײס tn ײנמסקי•

 אונזסר איר, אץ סײל אונמד און מלחסזז די tynyi איז
tyovryi ty את סימם s ^ ro  rty tro ײיד in 
tym סנסײל די מלחמ̂ו  •tyoyi וױ m ynyj ו־ איז* 

w מגדײס tynyi ו» tywyniyp tn פרס־ די אח 
o יחילזמ oyn בלזײמז tn פסרחסגײדס tytyn• אפילו 

M «יי סײיק די iiyony tnאיז ׳ «tm גײסס איז
Ljkk Akkk *AA kkAkMMk AAV Mtlkמל• איו שסימונגזח די סיס

AkMkkkk A A AkA| n חזפרת to rj
oy שבת׳ איז tn פינפמר iyo פמ jyp tn* 
tn איז aye tn װענ״סז• iy ro r  y ,tyom  y. די 

tn מים wnp ׳oonyi איז לופס  • tm ir i*  tyoyo y 
 שטי־ y זיד oiyto זאל אק .otyoyoy»o*w איז זװלם
tn ■גיט ילמלעג גפסודסעל y י^  .tyoyn tn ק

otyn oy •שטיל •o :n *m מס תבינסקי o n עולם 
pm iy o n  m y די פח tym  oyn גיס tyo גװישזח 

מ, יי מוי jnow מ  o tm
ym סיט tytm  y זדיבם שטימע tv ty : 
r>u מז tm פיז םי ty  tn iy ijn o n y  tn. . .

 oy tyo• זיד ספשםעלזמ «ום אונז tyo roy■ oy איז
ty לעכע trtta אױס *not סכבוד n  r® pm iy ms 

yeoyya, את םיסגליחװ־ r»  tn to אמזער oyn t r n 
t n  tm pyny tym די אונז לאזענדיג ח,״ אײביגעו־ 

tyom  yayany איל 1גרױסע *ום גיץ *י to  oyn 
tyayn זיד ty m u tn  is tymnyo.״

tyooro otyn •ftp r«• גלױו n o  t»  r r  y״ 
o*m o tyo*r tyopyrt׳y <no*s tn  r»  tytiyoo  t 

t n  t»  r tm v t מדוױ ,nnyeyi n  tooo tm 
on» ooyyMy tm yom r m מז ליי o ת t /tyoopy 

no tm yiyatyorya n  t»  mow n  ty *rt oon 
tm y invoyi n שלסכס o n  tn n שתא tnynv 

tm ony •מל rn » y ro  tn ט  טלווספיק tyo ייזנ
tn זװלס דר מדליס׳ o r סיט fro  myp y ty v w 
tn o ro תפילות״ די גסד

my, : jyoyi MT V rn » ro  tn  oyn oy ty j 
tn וױ  tnyn  to־ ty n  tm כלוח ניס in ty tn o  n 

pyny tym סיסגלידזד־  oyn פח n  tyo*rw trm«* 
obm tm פמ rm  ty i .iv fr tytim־ n jf& *  n 

yn y tn mלכo»m r t  ty ro y i y אױף ;Tty ■tnoyto 
nyr tn ססחױסל  tm׳ n*o tyn די פח trm r «אױ 

rtym פח שימל m  t yr*mro*^o tyooyti tn• נק 
o n  tyayn to  ty ty n  tm פמ מפיל ontm tm t״ 

ל r*P oy tyayn to וױ קײס  4tyny< ניט tyno מ
oy אײמדיסלזוכיןײס די fieeya ms otyn ytytnc 

tynyo : עטלעכע די tm או״סגדריקס

y tm a ת׳תפילו בעל t y מי ס  ײי
oayooyoyto׳ n  tm  tm p^yoyp 

ױ  oyiotto yoycrtt tm ״תגקיס״ ד
on דז*ײ t — fyt^yp וױיס jm בלוי
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 גפסוממללס tnyoyo זמכרות דדיי
tyo אממות דרײ פון rm ty i tm »4סױ

^ n גלױכפנ n n y a  ro  tyoyi
ty to r n n iy  IS אויף דאװזןנם יעדער  

o ty o ^ i nnos r« tn סלפ   
t r  yiyMyitye y tm ריקמל tyn

tytyto yr*i*yon  tm oyayi y 
yo״ n* די לשח  tytyoTy ty אייף 

תםילזז זדינפאכע ׳ ym yooyoyt• y 
•tytrn  V »yta ים y ״pm דדײ f lit

n o n  yimsyo די tm o n  oy
MkkM AAkkkkk AAAkkAMk AAkA ikkkkkMMAA Akkkkמנד אוגזער שטארקס און קרעסטיגס װאס 

אינגלעד juym פמ ײיי nyo גליימנם 
t im  tyatyor tm tyooyp

oyynyam *no(. .ש
tn  tm ל שסילקײם מ ח tn פ  oiyto ילוsאM 

tyop*ortyo y tm t *שלוסמן oyn tn n  tm n 
n כײ  yלyג•tystyn tm tsmn y tyo*tyio*m ypoy 

po to y די yty**t tyayn ליכסםזנ pm fo o trm  tm• 
n שלןןכט otyo*s ftyn  o n  • tr ^ o .זמכרח די כסדד 

n  o*o tyr*n  tynto ,o iyo tn 1 13םיכלfi*m  n 
o n  typ’o rtyo  is  tm t tm .נים ײײםסג ^tyoj ת־ 

oy. טMלי

t*t tym איז תפילס די iya yi*a to*m n iy  is 
yMi* **ra מײדלojnotyo ty i* rt y o*o ty סת nyo 

oy**̂ y o jy rty tro m  oyiyatyor •רײזמרג on 
ym  tym .תלסיתת rtoomnya *n oyn ty!* מר 

trm• מאכס  tn  ro  tm  n  tm 09ytayM*ny tm 
tym באלד iya סײדל גיד ז*דtio tyonotyo o*o ty 

tm ty ro  yiyatyortyo ytywm ,סו־ײנד m y iro  n 
yty*n tyayn oyn לyבyנס tm tyayiyioy סת דינסם 

n  yotyoon■ r® tyon ty typip oy •trn * in 
*»o׳tyoin onyo ro  ty׳ royrm ya ש^זינמד׳ 

o*tyo tm tn « ^  ty**o .חילקוױם ■om *nn •מביג 
s tn  *poדי ײלט y**i טגל^ר ty* סי  ty o n ti tn  ro 

tv*r* t n  tyo oya אח n  oyn tyoyaty n  tyo 
ty o  y**i n  tm t o iyo tn  ty  •tyoyi tyayn tywyo 

tn  . t r  TO yoxn n  ro  tro  tm yjyatyor זװלם 
t שםזנלט ’ t אויף *m tjn t tr iy  is ty rn n t^o r tm 
typ in•
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oaytayionty otyn oytoty■ y t r  tm אױסן 
y .yotyoon• בילד »tyo tyMi* y r אױסזיתקס־ מ*ם

 Mkkkk AkAAAkkAkk ||1mA------kkkkAAAAA LiA kuk kkkkkkk — - דערקענית זןןל אין וױמיג זייער אויגן• טרױעדיגע טולע
n •בילד o n ניט איז tyiypnyoy t* rנים ׳ r*p םים־

י יײ ^ ״ ײ י ו ן קי י י , tp tyn p i tp m ע מ׳ שװתפים ח״
onp tyoyaty ty r r  o n  n  *n nw,׳ fm  tn  n t on ייגיאן יזזי

yg^yrm y —1,8 0יײײ״י M n n t r i s o y * * J t * * p o * i n r
ײ י ° ןל”.?1? ײי י לי ^ *»o׳tytirno  rtx fa  tm yn yn r n  ,ty, די *yMi

ty»*m ym tyan im own*py» ^ ^  om opnoi tn r נײ tm n r  .oiyrtynyp- nytim
,,,.oy tymya f t  tyayn <ryp*r tm ,1034 Ly  y**i די 1

JSTSSL«*2^» !L «<*לס j5 ? j? * ? y .n סיל נים שימלמ!. ית tym זײ tyayn *n •tynyi t r 
gm nyy oyr,^ *מי 1י ײי ״ מ י י y די tyoyttnyo י ijn n a y i'n ,די ל¥מלס t  j• אי

f t י ס«י י n זײ tyay ״.o*a*ya י  tynyi n r  tymלyגyםty בײ
" " י! ty “י n  •tywynyp tn מל oyn פיל זיו otyoytnyo

tyo ty סיסי׳ p*ojy^oy tm D!njn מינג שט ייפ כ יס * סיטגזנייםזה׳ «ולסןאיז i ro  1937 tmבײ ׳ tn 
בעײ א. .t -4 די .t*y tyriynyp typty 1940* נײ ײי׳ 1יי

tyoyityo tyoyaty *t ניס tyooyp n y n איז tyopriyiony tym  o*a׳ t ’ t tyayn 1אי מפעסםיגט
ruy^a לypy.לס atyo tm ntro tmאמ ׳ *tm ro 

ovn׳ mבyרyל ty*no iyn קלײדזנר tyayn tyoyaty 
tyey ro ty* pyotm oxanpys־yioiK tm oyr־ 

oyn ,y*xyo^oepy yotyor די tn  ro  tjyn אינ־
syity t*t tyayn n ססתדממסל  .oa **rtn  *n־*

 tyMiM’iya yכyלrנyם tyo oeoypyio*m tm זידט
tym און  tyoytotyo y tyn געקומעז is דער iyp 

ty n  ro  tyrtjrn אינםtyנyשyנyל o n  tyoyityo 
tyinynyi ילסז .oiyontyo t r n  o n  tm

t ’t oyn tn  tyay ל»ג ניט ביז pms ט  ג^ל
y צודיקג^לםזננקײט אץ סרעסדקײס tyrm s 1״¥ל די 

otyons״ t r n  tytim  ro tyiytyoyn *t, גרױע די 
ro oyp די ro  tyonotyo די yלםערy אדנ־ לןןקןןלם 

rm נױ אק tyooya tm p tr פיל אץn yלפיyאמ ׳ 
t* גײ yjyoipyiis די סון yr^p שטעט tm שטעטלעך 

_ tm ענסילוױמי•y אמ oip*oyiyp- חשוירזי נמ ro
tm p  Vyopy r *f־r*w און װעסט סאוס די מיטעל־וחנסש׳ די ממםשוזעטס׳

rm רימועדרמנעז# ipspn רסײען*  r y im  
irvo אײד^יןן״ p p ״

AAkk kMMkkk AAMkAAM MAkkkAkkk AMMAAAA kkM ---------Ak—ir© דעלעמטזמ אינזעדזג   jjr * t Of פארנימז וױ  
םיט ׳ toipyp סיס ׳ ^̂ y*rלyזy ד סיס ׳ tyiyto  tywymyp 

tyo tyoip oyn tn גײ r  m m  o*o tm ptnyo 
ro tyr*p tn  typ ׳tywywyp yo*n» r y  any m 
tn  ro p in y i tn  ou*o y tyo tyompyny o*j יי» 
o n  ro m  tyo typ on דמס׳ סלחסס   tm סאאמ׳
LlkUktW kkM LllllWIHI kUM kMk Ikkkkkkk kA »»—■— _____ ח*טעל ודז געשטעל בײס !ײסונגימ די אעכאסט מן מי  
oy מז׳ ל ^ ג  otyn tywynjyp די mn ססאסלןד׳ 
y tm tm ty in n s  ty p tr pyo tys גײ  jy j y ליגס 
y אײף royp אײן t״ P n r  oiyp ony wro אױ■ 
.nyn yanoy tu t גײס סײסתג  y •tyi*oyi ניט nyiot 
y ooya ty פלי? m  •tyMitns o*o t* t tyon  tyrtyo

y r שםיימל oyn oyn ניס א*ז s m  tm tynyt־** 
t* *גג n r  •oim oryM y tm p m r tn y בל*ק 

pyny o**n ,om oyoanys t* t oan m לזננחװ• יױף 
is ty^ פרײחײט די t*t מסלק oy mn יסים «ן ir i 

n n  tyoyn trs tn  ■np-ono o n  t r s ^ tr
VAkkA Ak AA AkkIA kkkAkkAAA AkkA Ak AkAkk aaס©ר זיך תאט געםאלען ודז רױם ©ז נײןס די
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oyn tמסי r m  •wyoryMy tyo  t r  tyo ט׳ ל סי ^ 
ty די y» oyn tm e iy r  m  yoyrm  ro  rry n m* 

oyn tym p is o hm s די ג*כןר tyo jyoom  .oyn־ 
•tyoipyi oy tm tyo

•y o m  ooyi tm t y o r ^  tym  no r iy i r® 
t n  tm floלyt tyr*tyoo*n t n  ro  o ty ty i tm ty

*m o p ^  *n yn די שמניש׳ y i ללסם tynyi tm 
tn 1«י  tm tjyo n s  oo*oyi on ןװלם tyoipy>r*ty
uT דעד סוז טירערשאפס די זיאונג• דער is מל •רץ ir
yt tn«ייז  tm tynyלa»יy4 רn»*or tyo trm y»*m 

pf?p tynyi tm otד׳ y ty גyרסyלtn  ro  Misn y 
tynyono o n  typ tywyruyp גזױמלימז ניט •trtyn

Mis*t *t אח tyoo, tn  o*o tn yn y i oiyoyyi 
tyiya ■PyMyoe״ ro  oyann y ro  tyM ityi ל¥מל 

tn ׳tyooya «׳0  •pm ornya tm *simom m*Pyo 
yny ro r r• ־ישערלעײס לאללזןר׳ ro ־,5 לן)?אל tm 

oyn tnyM’t tn שילאדעלסיע.  ro yo*or yiytoyo *t 
ty ro וױ מל ברימײמ tm tyMלוpy«*ג  tytyo*s on 

tn  .ymoo yiyinsyny אח עולם tyMit»ryio*m 
*eoyayio*m tyoopy m y * i^ t o*o r די •yntpyo 

t n i r  t n  tm • rtr גזנפילט חלל^ trtyny i םיט 
»3 r» Mytyלזנרלײ tm oya ro tytyo yo*o •tyomr 

tyoatfoyiatn t ’ t tyayn ty o n r םים o n זילבער־ 
 רעליגיעזע םיף y .tyלםy tm oyiytoyo ro קלןנג

y oyn jnyooyooyלortynya tyoy•
poa*ait o* שםיל׳ iy rtn o  oyn oaytotyo *n 
oToytty די jn^oynyo. ״tn  tyny» tm oy װילty 

ro שי?מל — oyn דובינסקי t y **a ty — oiytya־* 
r  4940 tm tywynjyp tytns ro mwל*np to  ty 

 tm tny■ tm ■pnpjyto ty ,oyn y»*ty*ito די מז
ro  tn yn y j tyouyjrm די ty jnp  osm jnm a**sr 

to די ya tyayn fy jrJ ^  ytywm ty ,oyn you־ 
m p m o  ro  tnya o n  tyo r®די אמ ׳ n s in o’־ 

tm oyn ,ym npyon y r דזממלט *ynyj oyoa*Jtyo 
.otnayoy pms tn yn  po jyn to’m osm tm tn 

00 tm  is tyayjyjpnis otyn rnpayto yonya y4לי'
•yjya tyayn tywyoon^oy ro  o y ro r y 

 oyn prnp מיס געםישם סרײד .tyotyn די מנם
eyMyילט tystyn yVy. די tyotT^ryi tm Misn גזד 

o n  tyayj is m n זװלם np t ’tis onw yjjpyj y 
m• ^ tm pyny tym פ  tyoryV n די tyarp 

jnma nytjm« ®ײיײ  ro  tm r rmo r

 oomnyaom אפשר ״tystyn *t tm סיף סאוט. די
oyn *n tyo געםוגקזױים yn yלקoaynyo ro  ty. 

t* פל^?^כער גרױםשטןוטישזנ די  ,tyayoont tm 
tym  oyn גדױ tm tnynyj די oyp*o tons tyooyp 

t*n׳ t r  tyayn־ n  •pm ,yjyoipyj n  *t •pm opipyj 
is- אויף *n ױנגע׳  tyoipyj ty jn  oyn tyoiytipjyp 

yn 5Mi* n  ; tyoyr n m  ro  t^ jy a  n  tyoyj- 
ty j in  tya ניט ¥לץ ro  o*noya tywyj tm oynyj 

00 on׳ oyn די y tyn  tm tyoyjyj tyayn oyoya 
n  ty ,tystyn גיי ty p tr 10װיל n* ניס iy tn *jyny 

ty n  tnyoyatyc tm ^ is ל  tyo’m tym  *n ty j 
typ’tayo n  tyayotyo איז y tyn שטyטל*is tm ty 

oyaty * t tyoyj. הײנט tyj*o*n jyjyj tn  oy tm 
t ’t tyayn tyooyno tm tn ’ta  •m jmnotyo ton 
ty j tyojynpjyp r*p o*j ♦tyjyootyo tm o jyp tn 

rm שותסים  ro  tn J ’P •to  tyj*n משסחה oyoyn 
tm tn**to לײחנז tym מלביג^ די

aye tyotyo tn  4ye*ear Jye**te tm oy 
tyojyuyp tn  ro. די tyo tym  jyo tyo yooty־ 

tnynyj tyou םיט rs  yooytj *t po tyoanya 
yלםסםoy yטײלtyayn oy •trJ i’ tyum po tyM1 

o**n o ty iy j־o jn ’ tyto 4 אל1יש tyaj**o גytyJyל 
pty* i*j tn  t® tyorryjyo קל»דק rmya oj*yon.־ 

tnyn די PO tyonayto tm tyM ia**tJtn קלןויק־ ײ 
tyayo; תשולױס tyoaynג ׳Jyעy tל po tyonyjyo 

rmya oj*yon oyn tn־ tyiyn pty* i*j tm די 
y jjrtm  y jji*  *t .ynoonj*y oyn tn  tm tyojPayto־ 

otynyjo*m tyayn otyojys y *j *t po pm אױס־ 
oyn orptyo די y *t po ty roלםםםty  tm yפyלג־ 

iy  yooa**tםײלו•ty jr  «  tyayn ppr* ty jm  po lyM 
otynyj tyayn *n װעגעז •y tבלy po tyoyלם-jyo ty 

r**to y tn jy  po tyoyo po rm ip iyp  tyjyn ; y*o־o 
tyjyn ; y*oonj*x ty jis  tm r*ty  t ’t p?o**t oyn 

o**pJ*om tn אויסאוגלײכןה py ottytjyoo שפיחת 
tT t אױפהויבזח *t  tytyoyatyo py pmojntyo n 

po tyMUi’tya די oyoo y tyn  tm tyoyaty y *i 
py שטעםלעד׳ *-yaty *t tyo ty j o*j o jit  tn y 

y tyo ty j ,ynyonyo pn tm tyoלtm tyoyaty y 
py ytoon jm  ty jm אפילו y*ioonj*y tn  tyo 

yלo*i .oi**oyjo*m tyayn ptJ’m y tyn  .ysiyj o 
oyn ty r ta  ty j ,oy tym  praiynpiyp מז  ־yלy זו

ojyo .םופה
®ty n  tyjyr is  o**s ty n  tyoipyj tm oy t 

ty ro  n y n  •tyoiynjyp tn  **a otyn, דײװיד 
j i*j,־ ^ po אםאל? ,oiyootyon ry to  o jyo tyj 

nyoom po ,tn a n  *tyn אוט ■otyon pyo ny 
tyo ty*o  .omo tn  ro  .potyo tnyon ,oiyoל־ 

 t'ayi tyi*m אויף pmno סאוםח־װעםם po שםײן
n n  *n .yotyco^o tony pmms׳**po pT זײ 

tyayn tyoyaty y לײדען tyn  oyn pm**pj*tyno py 
tm tyooyp *t po ;oayoyjatn .חװ־גתיפוסנןװ po
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tn אנטשלאסעטדיט jyayjtyam  tn  t® ,010 py* 
oyn tTJt’ "tn  is o**n פלאםט ,tystyn yjn* *t tm 

p*ts  jjT  d*j r*a ty j tyayn oyn זיד typytoyj 
tym yny t r r *  y tyo. די *n  yu iלyג■pyo oypDy 

n .opyo ois in* די סים is ל^  tym  py •yp 
pmVyn גyװyםיט לם ty n  tyrm onty oyoy ,געםיל 

nuatp ty n ,גתיסקײט m  is  o**ptyapiyt ty n 
ty לylyשyJtyטrא ro  nm  py וyל*n tyayn ya 

ny*־n tyooyo on  ro Dt*oyjoיlקyל t*y לכזת^ n* 
tym אײ געװעןyMשלy1אי סזמ ,ty n o  ,tyo**ta tn 

r*p yoo*j tm tn לם.yו tyליפםיג n םעגלyפקימt 
y tyoלעמty, 1אסלאדיתנ o*i t*y געױג jytaiso’ity■ 

ty j דריקע! געםילעז, די n* ג די אויסyפילע*y j py t 
4 ir פץ 1סײדלע די ,oiyootyoyt o jyotyj tyoyp 

tTJi* tM*t •«סס ליחsyיyל ro  *n tyo ooyotyo 
tym y jty  ty n, םײק tyoiyon1מײדלע די ׳ tn  ro 

ty tyuynyjo’ity סאוט־װעסט  tyayn אױפשמפט to*m 
ya o 1® םנלוסםחוד nלקly װאו tysn *n ^ע ס  ״

 tyo 1לידע סאלקס ptMn *n py סיל־פיליס״ ׳ס1שםײ
T ײאם םםעיט׳ יעדען t ty * i y •tyoytotyo *n, 

ty jnstyt די אץ os*s*tyto אמעריקע. פון y t 
ty n  tyoyjtyo ,yoVystriyjj®* פלאץ ty tiiy  py 

*trn םול און גלײמן אלם yojmaytya .שותפים ois 
tyoiyuyp tn םאל ערשםען  **a כאגתיםען n* די 

ontJ אוץ is  y*syt*jyjty tn  po oayo וyלפn ty* 
ty און oy*s*tyto אידעאלע ytm ,tyגJyלyב ty i *n 

ois .otyoo**jya בעםםעז oyn אויםגעזדיקט עס y 
nלעגyםיro t ,מזליטזיל mליy l.י B tmעtלשםײJ׳ם 

tm  is tyoa*tya o**a ,op’toon לyקyל tyjyn איחג 
ojytyj Dyn *t •tyoiynyp tn: לעפונגעזtyאיפ  **a 

־5̂ ־ ^ סד8־|לך־^110ס ^:ס ^5־ ־ ^ ־  1**ל?$1ז
p*p ty ,tm ל ^ yJtyD t*t to  tyayn ty toשטy,לם 

is y*syt*iyjty n  ty װyלכto  ty באלאנגען *ity  t*x 
tn  tm .tiytsoo«jya *ity ,j'oajno *ity ,o *itj 

tyMna to  oyn ortyoyo אח אײך: *n tyo  os*k 
pn to tyotyt tm oy ty i אוייף שםןולץ tn סרייװי־ 

^y pn po y מיטJאץ ליד ty’j i ’  tn״.
רהװעלםץ װילען מיר

oy איז nyo jyo rm די שליםען tyoiyuyp•
 tm otyoyoyjonx שBיn שיק tyi*n ŷםyJyלn די

J oyלױpo tyoyn **a t*x oy ty o*ip in  oa זײ t r 
ayJליyptyoy tyvtoo jyon is y jty jy  ju y j tya 

•tyjjiantyam  px t^*oyj
o**n otyn oyn o j*tp oy ty j־-oyo o jn * ty ti 

y לyי tn  tn  t® tyosnpyo ,troלמיyo*oyp y 
tr?  .oanya o n  tysyrstyo׳yspn rn  ,t j*d o. 

pn שפראך •j*m ty tyayo tyotyn t® Muyoxa px 
p in די אז־יף ty jy i ty  o ty i i r  W  .tytym s 

ojyptyio תtװyלט׳tm y*sytoo*j*oty o ל דיsyםy 
tn  • t r  to לם^ .oToytyoi’xtyo ptyoo otyn

s tn  tryײלם n* מים *yiB tm p*tis t r  to 
pm חזלמנלם זידענט nt y tyo tytynyj ot*i*oyj 

y ro tjmלם n1ty  tm pk DjyptyiBילט tn r iy j 
jyj tyiyo*atyo tn- מיט  ryto  .o**ntyo ty j*t*t y 

y po oortnyiלy שוגאים i*j po .ד*על J tyליtnם 
tn  po ttypyt on  tn iy iy o אדמיניסםראאיע py 

tyoyn o די po tynmyo די ri תזװזנלט׳ן ty  tm 
o jr: די ״כאטש tyoyaty yot*t*iyjty־Muynya 

yj*i*m py oyn סאלען yo*nyj o*o oo*ooyji*m o*j 
py y*sytoo*j*oty ty t po ty jjiro  po tyMU**joy 

p oyn׳tiT אויסגעדדיקם t*y ,o**nin*toisoiK tm 
tytnx tyay שםyלy o in ’tyto ois M1לy םאל *o*m 

Jעynלטעtyoyaty yo t*t*jyjty * t . . . t־jjuynya 
o*j oyn םtyםעלט u**to tyooytJ ty t ty ,tsnsrm 

tn  tm oynyj tm oy tyn oyn *t o ri געשיכםע t*y 
.״oVynnt ד. קלין1ע1ם

tn  t*y o ty ty j oyn tyo  o ri o**s ty t ■pin 
*ynyo * t po o**porptyoo*m * t px oytyoim 

ty- אלץ מעלםע t ois tnynyj tyjnsyjis typtyoo 
o® נער. iyo tn  oyn ty  tyn t לט׳ס11ת^ tyoyj 

n  *t .y*sxim y jn ty in  y pmytayjo*ix oynלy־ 
tyoyj זײנען B n m  po tyJiitBoyjo*ixלt® tysy 

r  nyam tn*o tyo tyo iiyjםיט ל *in py ty jjy ty j 
tyayn tiy iyayj .ppnoyj y t די 03אסגןמ־,יל "is 

tyon 1״ toט׳1 ײלען ל ^1! n to1יל tyם׳ ״1ח^ל ! 
ya * t poלקyנt  y o t^J tyo m y f t  oyn ty״yJyל 

po *טע.1קאל py oyjj**oo yin*oyo 1^שםיק »y־ 
to. םיס םײיעז po oo*yoo * t po tyoonoonx 

tyjyn זײ -tyo 1® tn jyo  tyannyjjy tyayn tyoip 
n® שיחװ  t 17אלי׳ tyoms םישעז• די tynyj py oy
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אױפגאבען, װיכםיגםםע די סיז ײגע
 זיד אױף גענומעז האם עם ודעלכע

 ײניאן םרײד .עםוירדזשענםי דער
גע־ געשאפען איז װאם קאװסיל״

 איז צודיק יאר «ודי םים װארען
 *וגרײטונג די געװען pg לאנדאן,

 םדײד דער pc װידעראױםבױ פמם
 םילה• חיםלער׳ם נאד אײראמ אמ באװעגתג ײגיאז

 םים זיד דערנעענםערם נאצמם פון מפלה ד װי ןזױ
 אװעקגעשטעלם שױן איצם פראגע די װערם םרים, גיכע
pg ר א  ווײום עם pg סריער וױ פארם קאגקרעםזנר «
סראגע• קאמוליצירטע חעבםט א pg דאם אז אחים, זיד

 םרײד ״עםוירדזשענםי פון קאנםערעגץ דער אױף
 גע־ אפגעחאלםעז לעצםענס איז װעלכע קאתםיל״, מניאן
 פון אײנע געװעז פראגזג זײ אס איז לאנדאן, pg האחנז

 אתיס־ האם זי און םאג־ארדעגונג אױפז וױכםיגסםע די
 נישם דא זיד האנדעלט עם דיסקוםיעם. שארםע גערוםען

 ־P דער װעגעז גאר ארגאגיזאציעס׳ בױען pram גלאס
 ארבעםעד־באוחנגוגג איגםןתאניאגאלער חגר פון *יאונג

is םיעציעל אקם־לענדער. די אין ארמטערשאפט דער 
 אװעק־ װערם עם דײםשלאנד. pc ארמטערשאסט דער *ו

 :פראגזג אגגעװײםאגטע אלםע די נײ אױפס געשםעלם
 פאראגטװאדםלען■ ארבעםער־קלאם דײםשער דער איז ני

fo פון סאוינדעמנם די םאר ra g i יא אױב און — 
 סאר פ»לק דייםעאנ גאנצע דאם װעתת באשםראפט «אל

 ארבטמער־ דײםשט די בתוכם סארברעכענם, חיםלער׳ס
i שאפם

 לײ־ איגםערגאציאנאלען פון קאגסערענץ דעד אוקי
 שארםע םארגעקומען זײגען פילאדעלפיע אין באו״אסיס

 ספעניעל ארבעםער־קלאס, דײטשען געגען ארױסטריטען
 ײניאנס, םרײד ענגלישע די פון פירער דעם ם«ד
 ױניאז טרײד pc פירער די אױג םיםרין. װאלםער סער

 דער אז שטאנדפעקם, אויםן שטײען אינםעתאציאנאל
 םיט־סאראנםװארטלעד איז ארבעםער־קלאם יטשעריד

 אזאיז באשליםען. נישם זײ קאנען חיםלעריזם, פאןץ
יוניאנםם. םרײד פרײע װערען געשאםען זאל דייטשלאגד
 אזא גישט שוין פראגע די איז איםאליע ױעגעז

 איז ארבעטער־קלאס אימליענישער דער וױל חארגע״
 קאמסען בלוםיגע נאך פאשיזם םונם געװארען באזיגם

pg גאנצע די ײידערשטאנד מוטיגעז א געםירט האם ער 
םולה. םוסאליני׳ס צו במ צײט

 אויף געװארען געםירט זײנען װאס דיםקוםיעם, די
 איבער־ גענוי נישט ווערען לאנדאז׳ אין קאנםערענץ דער

 די םארםולירם באשלום אנגענומענער .דער געגעבעז
 װער־ *לגעםײגע אין אינטערנזמיאנאל פון שטעלונג

 גערעדם. נישט ױערט באזונדער דײםשלאנד מעגען םעד,
גײמ דײטשלאנד אױו אז מעקסס, פונם קלאר ס׳איז אבער

 ד#רף עס װאו
 אינ־ פת הילף

אין באװעגונג.

 בא־ ױגקמ
 רעכט ײגקמ

 וױכטיגםטע די
דעממראטישע

 לענדער, די םח בלל חגם אין *רײן
 דער פיט וחנרעז׳ אויפגעשםעלם װידער

 יתיאז םרײד פרײע א םעי־נאזנקמאל״
:מז*גם װערם ציעלואעזד דער

 דער פון װידעראױםבױ ״דער
 טרײו םון םארזימרוגג די אח װעגונג

 םון אײנער איז ד*ס _ לעגדעך »לפ איז
 *ו און פרײחײטעז מעגשלעכע «ו טריט

איגםםיםוציעס.'
tntPVP איז ארבעשסנמיק פונ׳ם

 דער־ לארד ענגלישער אן האם אוריק לאגג נישט
 אינדוסטריעלער דער אין אז פארלאכמנגט, איז קלערט

 ״בלעק־אום״. םולעשםענדיגער א געװאחח איז סםאםיםםיק
 עגגלאנד, גרױםער דער װעגען געזאגט װערם דאם אויב
ץ םען קאן  קײז תאבעז נישט לעגדער קלענערע «ו ״ו

 װערעז פמדעסםװעגען אבער פרעםעגזיעם. באזוגדערע
 *י־ אפיציעלע םארעםענםלעכם פארט צייט n צײט פון

-פארק■בעטס ^םעדעז
 ביםעל דאס פארצייכענען צו כדאי איז לענדער. שידעגע

װעגעז ציםערלן עםלעכע זײנעז אס פאראן• ם׳איז װאס
:rvtvtp

 צאל א פת לאגע די געװארען אױםגעפארשם ס׳איז
 (איגגאנמז ארבעםער. םויזענם 900 םיט םיליאז 1 פון

 מיליאז האלב א טיט 8 ארום קאנאדע אין פ*ר*ן זײנעז
ארבעםער).

 ארבעטעד אן פאר פארדיגסט דודפשניםלןכער דער
o כא״ר^סעז האם i איז דאס סענס• מים דאלאר 

 דער נאר שניוות, וועכענםלעכע נארפאלע די נישם
 שכיחת גארמאלע ד- ד. ארבעםס־פארדינסם׳ גאנצער
 זונטאג־ און אווערםאים פאר באצאלונג דער מיט גחא&ען
 אר־ ײרכשניםלעכער דער האם 1941 יאר איז ארבעם.

 סענם 4 םיט דאלאר 28 כאטראפען בעםם־פארדינסם
 סענם. 29 םים דאלאר 29 — 1942 יאר אק וואך. א

 — אבער געװא^םען, םארדינםם דער איז זעט« מען וױ
 לעבענם־ שםײגענדיגע די םון עיצפראפאר דעד אין נישם

 די פח פלוקםואציע די איז נאך דערצו םיםעל־פרײזעז.
 בא־ גאנץ g לאגד םון םײלען םאו־שידעגע אין שכירות

 אר־ די םארדינעז געגענטען געוױםע איז דײטעגדע:
 אלגעפיינער דער װי מערער פראצענט 25 מיט ביז בעםער

װײגיגער'. פראצעגם 25 ביז — אנדערע אין דורבשנים,
 יוניאנס די םון געםירט װערען װאם קאמםען די אין
 םון שםרימז כאראקםעריםםישע די בולט זיד באװײזען

g גופא ארבעםער־ארגאניזאציע די באװעגונג. ױגגער 
t דער אין אבער לאגד׳ אין ױגגע גאר קײן נישט איז k 

 םאר־ געוואלדיג ארבעטער מל ױ איז מלחםה םיגער
ארײנגע־ איז ױגיאז־באװעגונג די געװארען. גרעסערמ

g אױפגעברױזםע די אײטנושםילען אויפגאבע שװערע 
 איינגע־ ענדלעד זיד האט שטורעם דער ווען געמיטער.

 די םיט םארענדיגם שאר וױים־פרעזידענט האט שטילט
ױערםער: םאלגענדע
אמע־ אין ארבעםער ארגאניזירטע פיליאנען די ״פאר

 פאר־ גראד הויכען א אין תזװעלם פרעזידענט האט ריקע,
 קעםםענדער אונזער טון םראדיציעם גרויסע די טראטען

 גע־ געקעמםט האט װעלכער גײםם׳ דער דעמאקראםיע.
 אץ עפאכע יעדע איז אינטערעסעז רויבערישע די גען
 מים עקזיםטענץ. גאציאנאלער אונזער פת דור יעדען אין

 ער* מיר מעגען טיש׳ םרידעגס ביים רוזװעלם פרזידענט
 םון סיםטעם א װערען איינגעשםעלם זאל עס ווארטען

 ענדיגען אםשר װעט װאם זיכערקיים אינםערנאציאנאלער
 אלם רוזוועלט פרעזידעגט םיט צייםען. אלע םאר םלזזמח
 דעמאקראטישער דער פמ כוחות זיגרײכע די פח פירער
 אײ קאנסםרוקטיװעז א ערמאדםזנז אמעריקע םעג װעלם

 די איבער עקאגאםיע. גאציאנאלער אונזער םח בערבױ
 אוים־ קאנװענשאן• דער םיר רעקאסענדירען אורזאכען

 תף דעם ענםפערעז «ו רחװעלם פרעזידענם *וםאדערעז
ערװײלען װידער *ו אמעריקע פון מלק שפוט׳ען פון

 אונ־ אלע אויף פאדערעז םיר און פרעזידענם אלם אים
 גרוי־ דער אין טים־בירגער זײערע און םיטגלידער זערע
 צוריק־ םאר שםימען און ארבעטעז «ו רעפובליק׳ סער

 ערפאלג־ אזוי האם עד וואם אמם׳ הויכען ms אים קערעז
יאר.״ צוועלף לעצטע די אין באקלייד רײך

 דער אפלאדיסמענטען. אויםגעבראכען האבען װידער
 דעם אילוסטרירען צו וױ הינגעריםען. געווען איז עולם

 גוםהייםונג פון כאר איז זיד האם גײסט, דעםאקראםישען
 נעל־ לואיס געגנערשאםם. םון שטימע איק דערהערט

 םדן אײניגע רעזאלתיע. דער געגען געשטימט האט סאן
 אױסגעהאלטעז ניט עם האבען דעלעגאטעז צעהיצטע די
 דערהערט זיד האט באלד אבער מקען. אנגעהויבעז און
 וואם דובינםקי פרעזידעגט פון שטיםע ווארענדיגע די

 קאנ־ אונזער ביי דא, :געזאגט טאן טוםר א אין האט
 איר װי פונקם בוקען! גים קײנעם מעז וועט י װענשאז,

 אן האם רחװעלט׳ן םאר זיין צו רעכט א חאבען איד אמ
 עולם דער אים.״ געגעז זײן » רעכט א דעלעגאט אנדער

 אם־ האבעז מענשען זעלביגע די געקומען. זיך צו איז
לאדירם.

 גאר מאל קיץ האם מעז וואו געגעגםען׳ אין דרונגען
 זײ־ מאסען נײע און ארגאגיזאציע װעגען געװאוםם נ״שם

 איז אזױ ױניאנס. די איז געווארען או־ײנגעצױגעז נען
 ארבעםעד־קעםיזױנס שארםסםע די אז נים׳ אװוגדער קייז

 פון אנעו^ענתג — םאדערוגג אײן םאר געפירט װערען
ױניאז• דער

 אדמםס־ םםרײקעז• או פארבאטען איז קאנאדע איז
 קאנסיליאײ־ ״װאר א סאר געבראכם וחגחמ קאנפליקםעז

 למד אין זײנעז קאנםליקםעדװאס 88 פון באארד״. שאן
 X געװען זײנעז באארד, דעם צו געקומעז יאר טען
 אנןד־ װעגען געהאנדעלם זיך האם עס װעלכע אין

יתיאז• די קעגען
 דער אױף שטײט ארכעטערשאפט איט&ליעגישע

דעטאקראםױע אויפגעשטעלטער נײ דער פון םאכט
קא־ די גאך האפערען צפמ־איםאליע אין בשעת

 פא־ י־פאשיםםישע1נא וײ געגען אליאירםע די פון נאנעז
1» דרום־העלםם באפרײםער דער אין זיד האם ײזױעם״

 סאן דעם געמן לעבעז פאליטישען אויפגעװאכםעז
 פאו קאםף אין װעםעראגען אױסגעפרונירםע אלטע, די

 ps סאציאליםםישע די ריי ערשטער אין דעמאקראטיע׳
ארבעםערשאפם. דער םון פירער ױניאניםםישע םרײד

 איםאליז אין געשעעגישען די פון אנטוויקלונג די
 דרויםענדימד דער םאר איבערראשוגגעז מים םול איז

װעלם.
 פאר־ דאם געװען איז איבערראשונג ערשםע די
 מוסאלמי׳ם גאך ארבעטערשאםט דער פון זיד האלטעז

 צחאםעג־ ס׳איז וועז מאמענט זעלבען דעם אין :מפלה
 זין■ ארבעטערשאפט די ד״אט פאשיזם׳ דער געבראכעז

 און *אליםישע אלםע די ארום זאמלען אנגעודיבען
 מ־ באםרײט זײנעז װאס םירער, ױניאניםטישע טױיד

 תפיםות פח אמ קאנצענםראציע־לאגערעז פמ װארען
 פון כישוף דער אויםלאנד. פת צוריקגעקוםען אדער

 םארשזואוג־ איז דערציאונג םאשיםםישע יאר 20 העכער
 יונגעד דער אםילו נאכם. דער םון שאטען א װי דען
 אגם־ גײסטיגע גאנצע זײן דורכגעמאכם האט װאם דור״

 האט און פאשיזס םון הערשאפט דער אוגטער װיקלונג
 םרײע <|ח באדײםונג די געקענט נישט איבערהױפט

 אוג־ געשטעלט תיבף זיך האט ארבעםער־ארגאניזאציעס,
 נאציאגאלער םאר קאםיטעט םוגם םירערשאפט דער טער

 ארמטער־ אלםע פת אנגעםירם װערט װאם באפרייאונג׳
םרײהײטם־קעמםער. און פירער

 באציאוגג די — געװען איז איבערראשונג צוױיטע די
 איטאליןך אויםגעלעבםער נײ דער צו אליאיױטע די םון

 זײנען םעלקער םאראײניגםע די דעמאקראטיע. נישער
 םאשיז̂נ פח לאנד דאם באםײיעז איטאליע, אין ארײן
 דערצו, צוגעטראםען איז ארבעםערשאםט די װעז אבער

 דעפא־ די םארזיכערען צו אמ אויפצושטעלעז ײידער
 רעגירוגמו אליאירטע די האבען איםאליע, אין קראטיע
 ״ו־א־ איטאליענישען אויםן געהאט פאראיבעל שטארק

 א געװארעז געשאםען ענדלעך ס׳איז װען און דיקאליזם״
 םאציא־ מיטן בראש קאאליציע־רעגירונ^ דעמאקראטישע

 געםאלדען עםנטלעד איז באנאמי. פרעמיער ליםטישעז
 נישט איז טשוירטשיל אז סרעםע, דער דורך געווארען

 וחױ אנערקעגט גישט װעם רעגירונג ױיע די און מםכים
 געװעזענער דער אז געםאדערט, האם טשוירטשיל רען.

 גע׳חתם׳עם האט וועלבער באדאליא׳ מארשאל פרעמיער
 אליאירםזג די מיט זואםענשטילשטאנד־באדינגונגען די

קאבינעט. נייעם איז װערעו אריינגעגומען זאל
 אלע םים םאשיםם א געווען םריער איז באדאליא

 דער אץ בלויז זיד האם וועלכער צוגליז׳ םאשיסטען
 מוםאליני׳ן. מיט צעקריגט םערזענלעך צייט לעצטער
 זעקם די דיקטאטאר. דער װערעז געוואלט אליין משמעות

 (םאציאלים־ פארםײען אנטײםאשיסטישע איטאליענישע
 ארבעםער־ארגאניזאציעם קאטוילישע קאםוניםםעז, טעז׳
 צונױפגע־ האבען װאם ראייימלעז), בירגערלעכע און

ע די שטעלט טיג  אױף אײנגײן ניט וױלעז רעגירונג, ^
דאם רײניגעז זיך נעטען אמ *אפיזםענם״ שום קײן

יײ -----------------------------------4 1944 ׳ל

u װאס עלעסענםמ׳ אלע פון לעמז עפעגםלעכע rn 
ד פאמראמיטירט  באציאתממ פײאריימ זײעדע ייי

 גײעמיגיסםאדממאמזזידתמאנסטרא• n ״פפאשיזם.
 טראדיאיאנאלן די געמן צו דעדפיז אפגעזאגם *װ

 האמז דעדמיט אױן־ איז קעניג ms טױיהײט פת פבועה
 וחנלמ ,דטעיאיאל די פון חשבוגות די צעשטערט ןײ

איםאליע. יין מאנאדליע די למעזהארעד געװאלם האנעז
 דאד אן ווײל שמאל׳ געהאלטעז האט עס חכלל,
 נישם רעגירמג די האט אליאירטע די pc אמרקענונג

 ייצ״ פארגעקופעז איז מאכט. די איבערגעמעז מקענם
 עייצלװאדע שיסטישעדפאאנטי־ גרויסער דער נאד «ר

 א — שםילע ,א אליציעײרע צוױיםע א אין'איםאליע,
 געחײמע איז אפגעשפילט זיך האט וואס רעװאלוציע,

 ימםלזד א איז געםירט ױך אץ רעגירונגם־קאביגעםען
שפראד• דיפלאמאםישער מר

 :דערפרייעגדיגער א דערוױיל איז רעזולטאט דער
 אױך איז איטאליע איז באזײטיגט גרינטלעד איז פאשמם

 זון m און עםאנועל וױקסאר קעניג טיטן מאנארכיע, די
 גישט יטים אריכות קײז שויז װעט און,םראן־םאלגער״

n קאבינעטען די אין צװישענשפיל דער האבן.  pc 
 נישט איז געפאר די vs וױיזט׳ רעגיתנגען אויםלענדישע

 דער םאד װארעגונגם־סיגגאל א בכלל איז דאם אריבער.
 אליק. איםאליע םאר נישט — את צוקונםט גאענטער

 אינםערנאציא־ ײניאן טרײד םונם מיטינג לעצםען אױפן
 דעד געגען װארענעג א געװארעז אויםגעהויבעז איז נאל

 װאס םאשיזם׳ דעם לגבי אפיזמענט pc פאליטיק גייער
 רע־ אליאירטע די pc שםעלונג דער אין זיך באוױיזט
איטאליע. אין אנטװיקלונג דער צו גירונגעז
 אי־ אין פארטײעז דעמאקראטישע םאראייניגטע די
 ײידערשטאגד אנטשלאסענעם זײער מיט האבען םאליע

אר־ איטאליעגישעז־ דער אכער געפאר. די פיגט

י ► «1» »־

 פאר־ צו קאמפןמ שװערע םאר נאד שטייט מםער־קלאם
 אס איז נױםיגען זיד װעט ער pg םרײהײט זיץ דכערען

 אינםערנא־ pc םימפאטיע pg הילף דער אין קאמף דעם
ארבעטער־קלאם. ציאנאלעז

תןגונגען אמטע^רדישע די צװישען אפמאך אן  מו
י פראנקיײד אץ איטאליע פץ ■

ענג־ די אן האלם רעגירובג איטאליענישע נייע ׳די
 באװעגונג אונםערערדישער דער מיט באציאונגען סםע
 דער געגעז צם^איטאליע אין ארבעט איר פירט װאס

אקוםאציע. נאצישער
w אלסעךבערג הויכע די אין p c s  pc־s גרענשט 

ף םראנקרײד. מיט איטאליע זיד  זײם אנדערער דער •י
 סירם סאוואוא, יראוױגץ םראנצויזישער דער אין גרעניץ,

 נאצים די זינט pc װידערשטאנד־באװעגונג שארםע א דך
 אונטער םראנקרײך העלםט צודייםע די םארכאפט האבען

 גערילאם םראנצױזישע די וױשײאדמיניםטראציע. דער
 בא׳ אײגציגע די װי כמ$ט געגענט יענעם קאנםראלירען

 קאסםען בלוטיגע צו דארט עס קומט אפטמאל לעבאטים.
מיליםער. גאצישעז מיטן

 זײטען ביידע pc קעמםער*גרוסעז די האגען איצט
 צו באשלאםעז pg קאנםערענץ א אפגעהאלטען גרעניץ
 אר־ זײ קאאפעראציע. ענגםטער אין ארבעט זייער פירען
 בא־ pg םאבאטאזש pc סלענער געםײגזאמע אוים נעטען

 אינ־ מיט טיילעז זיך ױעלען די אטאקעם. ױאפענטע
 באװעגונ־ סאראײניגטע די וואפען. מיט און םארבאציעס

 דרינג־. םיםן אליאירםע די צו געווענדעט זיך האבען גען
 װאםען. שיקעז זײ זאל מעז אז רוף, לעכעז

אמטעי־ערד גײט אונגאח אץ ארכעטער־כאװעגוגג
 דער pc באריכטען קומען צו אז הויבען ביסלעבוױת
 pc קרבן ערשטער דער אונגארן. נאצי־אקופירםער

 ישוב: אידישער דער אוגגאח אין אויך איז נאציזם
 — מאסעז־מארדעז םארמעגענם־קאנסיםקאציעם׳ געםאם׳

 זעלבער דער איז סדר. באוואוםטען דעם לויט גײט אלץ
 אר־ דער געגען פארגיכטוגגם־אקציע די אן גײט צײס

בעםער־באװעגונג.
 די םײ םאציאל־דעמאקראםיע, אונגארישע די םײ

 געװארעז פאנאגדערגעלאזען זײנען ױניאנם טרייד פרײע
 טאג־ סאציאליסםישע בארימטע די מערץ. טעז30 דעם

 מיט נאך געװארען סארמאכט איז ״נעפשאווא״ צײםונג
 זײנען מיטארבעםער אירע pc פיל pg סריער וואך א

 מאר־ בעלא פאשיסט כאקאנטער א געױארען. אחנסםירם
 סאר־ איבעח קאמיסאר אלם געווארען באשטימט איז םאז

 םאציאליםםי־ דער pc pg ױניאנס םרײד די pc מעגען
 ניש־ pc פירער דער געוחמ איז מארטאן פארםײ. שער
 גזד אוםזיםם האבען האס ױניאנס׳ סאשיםםישע םיגע

 םיײיד סאציאליסטישע די מוט קאנקורירען פרואװט
.car״

פאר* פײער׳ קאראל פירער, סאציאליסםישעד דער

pc twpt ח דאד צ^ א « י<ישקראטסא1ס  פאר־ »יז <יי
fn יתיאן טדײד פון דאאאחיפ איז לאסזןס 'ovm n' איו 
 וױיס «מן את ומנגם די איז נאציס די צו זולאפארײגגצ

 ארעס־ אױך האבעז נאציס די גורל. ייין װזנגיז גאתישט
 פי• שן»פל«פאיסאא פאפולעדע א קזנסחלי, אגגא טירט

קאס דעד pc סיטגליד רעריז, א ס מ  פאד־ דןישאטדא^
ד זיסיס׳ שאקא אייד ײי;  .מפ־ פון חװאקטאר יי

^ידטעסאר איז שאװא״
 pc גיו״עז ןדשטע די ארגאגתירט זיד האמו עס

 סאציאליסםעז׳ אונגארישע באװענונג. אתטערערדישעד אן
 דחץ■ געשיקט האבען ענגלאנד, איז זיד מפי״מ האס
־ אונםערדדיקםעז צום רוף א ראדיא לאנדאמד דעד » 

געזאגם: װערט מןי דעם איז ארבעםער־קלאס׳ גארישעז
מי w איז יארסײ ייג tm y ru w .ימזןד מײ*ײן 

מי׳זיװא״, *ײײײג n 72 ארױפמגאנמו ודז װאם , r, ודו 
מן. פןינאמז  װאס קאם̂ז אינמי םאיממו ימלזז מיי־ מייו
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pcgip שמסזױ־ ojrn נאזיס, די סיס <ס<ןבםיאי8 װ*ס.ימס rga
 גאימגונג יינסידצרדישןר דיי פון פיחד־ די גאשיז ומיזן.

 פאנ־ אײזןגבאנצן״ תשטזד־ pg כאבאײד מלצמר. g די גינ «ון
לן זאפעלס פאשימן. סראנס*אדמ«ידסיםלזן« גיימן״ ײקזז׳  ן

נעפינען. נאר קזןנם איר װזללכע אױפרייס״סאסןריאלצן,
 יונמד שין יאר 60 די ניס פאימסס !*דבעםזור ,אונגארישצ

 איגא■ סיליאז 25 אז פאקם, חןם און פארגאגמגהײס הזרלזכער
p m רןסדפארנאנו און <מל»ד אמייקצ״ אין ארממר 
napt pc a אײןד שמײןן p  n  jo»t אן• קו«ז n ריסיען
 נאזיס די װאם גיט, גלויגס גרענעשען• אונגארגם גײ איז ארמײ
 װאס נעשסןרןן, ;ציל א״ן נאר האבען דארפס איר אײך, זאגען
 זענם איר קען. פצן אר1 ודאו םאבאסימן, מגלוו, נ*ר ס׳איז

 ארמ״װ־ ארגארזױ־מ אונגארן! פרײ **, | פאר קעםמרס די
איגטעליגענץ. דןר pg ■ױזןוײם ךי מיס צוזאסען ארנעםןן דארסןן

״1קןמף אץ ארױס opo — רpרבעg ״אונגאר״מ

כרײנדסאר־ א זיך םירט טשעכא־סלאװאקיע אץ
** H4 4  • ■ « 4 4  1 4 4  4 4 4 4  4 4 4 4 4 4 סאכאטאזש־ארכעט צװײגםןן4

 סטרײקם וועגען דעדצײלעז שוױיץ דער pc באריכטעז
pg געגענט אין פארגעקומען זײנען װאס אומריעז pc 

 pc םאכריקעז גרויסע זיך געפינעז עס װאו וױטקאוױצע,
 צתאמענ־ אין אינדוסםריע• שװערער טשעכישער דער

 םטרײ־ מערערע זײנען מיליםער נאצישען מיטן שטויסען
 צחאםענ* באװאפענםע געווארען. דער׳חרג׳עם קערס

 מע״ גרױסער א אין פארגעקומען אײד זײנעז שטױסען
 האבען סאלדאטעז 200 פראג. אין פאבריק טאלורגישער

״ארדענונג״. די צוריקגעשטזגלט און סאבריק די פאדנומען
 אנ־ איז וואם טשעכאסלאװאקיע pc פליכטלינג א

 אינטע־ אן איבערגעגעבען האט שוועדען קייז געקומעז
 דער pc סאכאטאזש־אקםעז די וועגען באריכט רעסאנםען

 שטאם דער אין ארבעטער־באוועגונג. אוגטערעדדישער
 סאבריקעז גאנצע אפגעשםעלט םאל יעדעס װערען ברין

 מאשינען די מיט זיד טרעםעז וואם ״עקסידענטס״ מחמת
אורזאכעז״. ״אומבאקאנטע צוליב

 גע־ זײנעז סאבאטאזש pc טײםטערס באזונדערע
 װאם אײזעגבאז־צוגען אימענבאךארבעםער. די ווארעז
 אונםערגעצונ־ אםטמאל ווערען געזאליז pg אויל פירען

 — pg לאקאמאטױוען די pc קומען װאס פונקען pc דען
צוםעליגע. קײן נישט קיינמאל זײנען פוגקען דאזיגע די

 ״ארבעםם־ גאצישער דער האט צוריק לאנג נישט
 ארבעטער/ טשעכישע pc קאנםערענץ א גערופען סראנט״

 דײםש־ pg מלחמח־אינדוםטריע דער ביי ארבעטעז װאס
 אץ געװארען אפגעהאלטען איז קאנפערענץ די לאנד.
 ־פרא-100 באשטימט מעז האט ״דעלעגאםעף אלס פראג.

 זײעד אז געהאפם, האגען נאציס די קוותלינגם. צענטיגע
 אר־ םשעכישע די אויף װירקוגג א האבען וועם װארט

 די געהאט. םעות גרױסזמ א אבעד האבען זײ געטער.
 זײער ארויםגעװיזען אסען האבען ארבעםער םשעכישע

סאררעםער. די is פאראבטונג
 םעראר זײער פארשארפען אײן pg האלטען נאציס די

 בא־ גאנץ pg אלגעמ״ז pg גאפעלקערונג דער געגען
 מאםעז־ארעםםעז ארכעטערשאסם. דעד געגען זונדערם

 פאר־ וױפיל נישט, וױים קײנער אויפהער. אז פאר קומען
 תפיסזד הינטער שטיל״ דער pg באגאגגען ווערעז עם חגז

 דעד pg פעלדוגגעז קוםען צײט is ציים pc מױערען.
 ״פאר־ pc חיגריכטונגען מארדען. אסיציעלע װעגעז פרעסע

 צײםוגג גאצישע ^rcg די חאם לעצםענס רעטעד״.
pc חיגריכםונג דער װעגעז געםאלחמ .צײט״ די פראג״

pc 1גא ן אײמד׳ ארמפאד* ויגף 
n פאד׳םשפט איז כאוש>  ungn ii 
 א pg וואןגןפאל אטט <ד ײאפ

ru* זי ארמימד״ טשאפישן n 
 m אױסטייליז פאד געװארען משפט

pg אדגאנחאניא^ אתםעדעדדישע
np <9 9ײ>ל<ח סאאיאליפפןןן עסטרייפיאחן i f״ • 

קאגפןןרעגץ סע
pc שײײז דעי pram נײ8וד» m ןןמ x ftm.

p אדגאגתאציא אתםערעדדישן די אז i ♦פאויאליפפןן ד
pg א מלסזאוג?ז?א האט עסםרייד >jr r m m  ic »*wy 
pg באשלוסןן. װיכטיגן אגגענומען האס

 19טאו*אל*פפ ןםפרײוישא די אז באװאוסם, זדז׳ס
 pc יאחנדמג די גןחאלסוזסזנדאוג ארעזי אלע האמח

 פא׳ דאדמ די דייסשלאגד׳ is עםטריין pc *אנשלום״
p אדױסגענומעז pg דערוגג i pngufi ראגראם דןד• 
m דאר is גזדזממז pg חיטלזנר וױ נאכדעם ערשם $8 

תג װעם װאם ל מ ש די p דין i די yr»a»*Tcoy 
מ Pg/o f מ«לח זדטלןד׳ס נאך סאציאליסםען  סון ןי

 חזמא׳■ א is אוילז ״אנשאם״ ms חשק דעד או נישם׳
פארגאגגזמ. אלאמז pg דײםשלאנד קראםישעד

pig• קאנמתנץ עדטט1אײאב דער p i צדױסזנ די 
 ת־ *דטסלאק«רא אח מהעראז pg שטײעדאר^כח1מל

 אי׳ זיג נאכן ןסטדייך פרייצר א pc שאפוגג די װארען
 די האס געמאלדזןן, װערט ןס ױי לױט דייםשלאנד. מר

n באראסונג געהײמע  pc ןישוױיאטס nrcc^ sgo 
 pg פראגא דןר אפ פיט הױוטזעכלעך םארניפעז זין

 אן ניי אױפס שאפ^ is 01כאשל דעם נאגריסס האם
ןסטרייך. רעפוכליק פרייע מאפהענגיגע1א

 מ־ אנגזמימז אױך זײנןמ קאנםערנעץ דער אױף
im באשלמאו מיװיבם װארעך m יש ןאגצײ ןדטייױ»

pfjjm םעםיגקײט אתםערערדישער דער  — pg זוגױײ 
 אזוי פאכס זײ איבעדנעמזח פאד אסאראס דעם םזח

באפרייזטנג. pc סא&ןגט חןד קונמח װעט עס װי שגעל׳
MA4 4 4 &4 4 4 4 H4A4  *.4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  4 4 4 4 k 4 M M4 4  4 4 4 4 4 4  4  4 M4 4 4 4 4 4  ואדמלחמח 9 כאגעגזןגאו is זיך גרײס שװעדן4

קרמים
 געתאגגזמ סלזזמח pc שװערד די האט יארען״לאנג

 אממגעריגגעלט חאם גאצי״דייטשלאנד שװעדען. איבער
 pw זיד סעז שרעקט חײגט זײטזח. אלע pc לאנד דאס

 חא• נאציס די ױײל מלחמח״געפאד׳ דער פאר אזױ נישט
 pro לענדןר* נײן כאפאלעז is כח קײז נישם p1ש מח

pw  cogs אטעט דעם א■ פרײער אביסעל pg שװןדןן 
pg נאגעגענען װעגזח טראכסען געױמען זיד האט מען 
קײס אמ קריזיס פון געפאר די  ד*ר r« סדכעססלז̂י

מלחמ̂ד דער נאך אײם ערשטער
pg אלגעםיp קיץ מליטזח גישט שװעדעז האט 

 פארקעדם. אקוראט מלחמ̂ו דער pc שאדען עקאנאמישען
 די:אציס ליםעדעז is געצמאונגע} געװען pg לאנד דאס

 שװערער דער pc סועציעל אויםארבעטונגען> אירע
 געצװאמ־ אזױ׳ pg מלחמח*«ראדוקציע. — אינדוםםריע
 מ־ זדגזדסםריאליססעז שװעדישע די האבען גענערהײט׳

 אר־ אינמסטריע די װי אזױ פראםיטען. גתיסע מאכם
 PT נישטא שױן כםעט זײנען פארע, לער1פ מים בעם

לאנד. אין ארבעטסלאזע
pm צאל די האט אנגעחױמז זיד האט םלחמח די 

 יאר א •22,200 באםראםזח ארבעםסלאזע געשטיצטע
 pg n .12/300 P1בל באסראפעז שױן זי האט שפעטער
 1T לעצטזח pg נאר pg 7,000 אױף געפאלען וױיםער

pg 11/700 געװאקםעז הידער זי P3.
 געװען ניט װאלט אליץ איגתםטריע סריװאטע די

 עס ארבעטם־חענם. אלע נאשעסטיגען is אימשטאנד
 רעגיתנגס־חילן^ מיט אויד ארבעס פאר געזאדגם װערט
 ארבעטס־לאגערעז 618 אויםגעחאלםען װערען לשמל״

 װאס ארבעםער, ײגענטלעכע םױזענםער צענדליגער מים
לאנד־ארמט. בײ סארױמעז זײנען

 נא־ is אנגענומעז װערעז װאס מיטלען די צװישעז
לS1(ס«ן מאזמח דער נאך ארבעטסלאזיגקײט די קעמפעז ^ 

 ם־1של pg מלחמח־ צװישזמ אריבערגאנג pc ■עריאד אין
 פאר אינסןףמצתס סועזױעלע פאראן זײנען פראזדקציע)

ארבעט־צװײמז(״ריטרײגינג״). נײע ארבעטער די לערנען
 ארכעםעד די רמ־ער בײם איצם pg שװעדען אין
 אױפםערקזאםיזײס גרױס או גיט רעגיתגג די pg סארטײ

 סיס־ א געפירם װערם עס זױינפיתנגען. סאציאלע יף1א
 בא• סאניםארע די פארבעסערעז is אקציע םעמאטישע

 װערט עס pg ארבעםער־באפעלקעדוגג דער pc דינגמגזמ
 ,סאציא• חמדערט pa 8 pc 9 שםעלען1אגצ ■ראיעקםירם

 םיסיע ספעציעלע די האבען זאלען דאקטױרים״״ױאס לע
is באדינגמגעז סאניםארע די איבער װאכעז p i די 

ארגעסאו. די pc געזתט אימח מלל pg סאבריקען

I
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מו תז משצפסיגם מ מ v ®*ד ו fiv rw ס׳  אח ממל
 מלעז• זײ no מז װןס שסתדי «יד לוץ סיניהום ו

m חװי פין •נײױקלתג דיר w v m w v טעכניק׳ 
עד פון סײזקזט»ק•ד>ח דןר לייט מג ײ מ ט׳ * מ  *ר
דייי לעמנס חױמז oyarwny® tun לױס ייז מנ  ס

Bin 0(pi אין חןדטןן גןזןלט ovדי זימען ןדיקע׳ 
ח ממנדןדדם מ וױ יודן םי גיט גןוןץ ודנטיגומ זיג

■ MMMl tMtUUU MU mm■ *  — —-י  ---- y זדז ײם1 טרנעטס «זמסי«ום יי מײד• m n שםינ 
 מלעז םח מעז וואס שכיתת סיניהדם די ווןד. ן תז
w ר מ מ ר  ביז דדײסיג פון דמען גןזעץ, טונמח ז

 ניז נװעלף ®ח זדיסט ד*ס שםונדן. » סענט מחױג
מז ײ זינ ל  *רמם. שסמיעז טץמיג מר יתיד * י*

nm רײזעז ג«שםיגענע די טנמםרטכם ייז געסס מז• 
ס יױף מנ ח דירזמםע די ודסלןן, לי  *םדיחנקםע י

trn rwטיז בלײבט ׳ m« ז גענוג נים זיינקונשס  מי
הפח wn »ױ«װמלמז סיגמזיס מ שלעמז v לע  מנ
ן«געדעדם. שױן איז טסטגדטרד לעמנס

n טריגס n r m o* מי מ ר  *ױז •מריקע ייז •
מ־ י «ס ײײניגסטענס יחוסמריםי זיומדמד תר

MU uuuuuuuftftfeuuu amu uau4  mu f) - - - - - * - - - -סוז אדמיגיססרזןטאר דעד װאס אס ? שכידות וזןלדגן 
 מעם־ ל. לעימר׳ «װ דעמו־םטענט ייז גןזןץ דעם

מז *ו ח«ס װזליגג טאלף תסי װעתז זן
 איז געזעז דער ev זיגס פמף׳ט׳זעלג־יטר די זדן

 די פײנגעםפנם דעמרםמענם דער ח*ט קר*םס׳ *ין
מ* ■עי בעק דטלעד מיליזז זעמױג טימר פדן סומ  ו
ח  געװ«־ אײנגעמ*נם זדז געלם סמזע די געזעץ. מ
nn אכגיג זדן ןןדבעםער מיליפן אנדערסהןןלבעז מטר 

מז׳ םויזענד  ןןזיי אמןול גאד איז חוץדעם v מברי
 אלײן ארבעםער די ®ח געיוארעז זדיגגעמאנם געלס פיל

 אױסגלײ־ *•ריװאםע אדער ■ראצעסעז געריכסס דודך
 האבעז *ײט דעד r® ®שד איז H חייסם דאס פונגעז•

 און חמדערט ארום אײגגעפאנם ארבעטער םיליאן דדיי
 גע־ דעם אונםער ■עי בעק זױן דאלעד מיליאן *וואטניג

ר ®ון סערםעל א איבער זןץ.  פאד געװען זױז סוסע מ
 םײ געזעצלעכען דעם ארבעםעד די געגאלט חאגעז ניט

ר ®זןלף די חײסס דאס גשוסו  V דאלער וזגכגען ןון
װאם געװען וײנען עס ארבעטעד ןךױנע וױטיל װןך,

M «■ u û Uk MkUitMIfeMU Ukt Luu •MU uLuk UUM uaUkMiגאד וױיס ווױפגעסאגם, גיס סאל קײץ געלס דאס חאבץז 
ד אז זאד׳ באװאוססע v m עס *tnp אײן יעדען מ

ח ייס<זװד*קן<  ײאס ןמגעשסעלםעז י
 «ו אדעי־ געדיכט <וס זיד וחנגדפס

תז nrm בײרא׳ רעגירמגס ן  מ
 ענםװעדער דמען װאס שיר אדעד דדײ וױמיגסמגס

ניט. גאר םחנז זײ r* גאכלעסיג אדעך מרןקןדיג *ו
שא־ «ו קןמסערװאםיװ «ס זדז *יפערען די פון

 פינף לע«טע די דורן דינעז לאנד זדן »ונז נײ nr מו׳
i r 8 גח 6 פח וױיגיגסטעגס גןזחמ ^ ל  ארבעטער מי

 וױ וױיניגער געמלט האמן נווים מלי ךי יחנמז
 ארבעםער ךי פיז וױפיל כדגימום. <«זןנלןכער חני
ס חאבעז עס מ סי  םאר הײסם דאס מינימום, פאח ג

 שא־ נו שװער tnt װזד׳ I ד*לער זעכמז ביז *װןלף
תי מז• ל זי מר זדז מ  אלע ניט װײל גרױס, גאנץ זי

ט ח שעדעראלען אוגטןרן ארונםער נאד פאלפז דוי
T W l>

 קײז געװעז גיס דינןןן ־Hr פינף לעצםע די נו׳
n קריזיס n r• אםע־ שױז תאט 1944 גיז 1938 פון 

 ודאלט דאד ארםיקלעז• סלחםה אױף גץאונעט ריקע
 ילײז םיר ױאם יארעז די אץ אז םיינען׳ געקעגט מען

 עס טון םלחמח דעד זױץ טארוױקעלס דירןקס זיתןן
 שייז זײנזח חעגד״ ארבעטם זדן מאנגעל V געײארען אח
 דער אונז זאגט 4בנמס גים םער שגידות ניחנרימ די

 װעל־ פאר up לע*טעז דעם אין אז כאריכם׳ זעלגיגעד
 1942 ײלי טון חײסם דאס *יפעדען, פאראז זדז «ס מ
אויפגעמאנם דעמרםםעגם דער חאס 4948 ײלי כיז

םאר ־
 םיר־ םױזענד *וואטױג פון מלטפות מל טױזענד 890
oyo• פיז אז עס׳ חײסם חשבון סריערדיגען דעם לױם 
ר דןם  לאגד׳ אין •ראספעריטי גרעסםער דער ®ח יז
 ארבעטעד׳ זדן סאנגעל חעכסםעז דעם פון גייט זדן

 םארדינם נים אנגעשםעלםע מיליאן ואר א גאד חאבען
»w װעגעז ייז עם אח נשםח• די רהאלמעןדע «ו 
 די שםורעםט עס װאס פארדינסטען געװאלדיגע אט

ז איז געזיגדעל רזמקאיאנערע גאנגע  קאג־ אויסעח *
געזעץ. דעם ןט אסילו סארניכטען גו זוכט אח גרעס

UU kkuLtik uuu MAk kUUkUUUU Uklk uLikU uu kuuװאו sy זעלביגקר דזןר אץ ■רןזטיםען מיט חןןלפו 
ײט1

 חײסט דאס פראפיסען, פון לעבען װעלכע די אז
 םינעז־אײגענםיםער, פאבריקאנםען אינדוסםריאליסםעז,

 חלילה ניט ליידען ענלעכע׳ און םאגנאטען אײזעגבאז
 אנגעזאמעלםע זײערע אויף ניט עסען אח חונגער קיץ

 מרגלײממ טפער ןףױ וױ יעדער. וױיס מפיםאלען׳
 ■ראשיםעז די טים םאג, גו הײנם ■ראפיםעז זײערע די
מז דעם אויף ? *וריק *nr ®מף םים פון  ענםפער » גי

 פארעפענט־ חאס רעגיחגג די װאס *יפערען דײען *וױי
לעכם.

 שםאל די געבראכט האם *יפערען די פח אײנע
 לעיבאר וואר *ום * אי. םי פון ױניאן ערארגעס
 ךי םון פאדערוגג דער וועגען םארחער א בײ באארד

 העכערונג. לוין א פאר איגדוסםוײע דער ®ח אדבעםעי
 אז באװײזען. *ו *יפערען די געבראכם האם יוניאן ךי
 די חעכערען קענען אײגענםיםער שםאל־פאבריק די

 פיןד םארגרעםערםע זײערע פון שכירות ארבעםעד
 וי־ די שםאל. פון פרײז דעם חעכערענדיג נים פיסעז׳
 װאס פראדוקאיע דער ®מ חלק דעם פון זײנעז פערען

 4943 אין און 1939 איז געקראגעז חאבען אדבעםער די
 געקראגען חאבען קארפארײשאנס די װאס חלק דער אח
 וױ זײבען *יםערעז די יאר. «דױי זעלביגע די פין

 אײנקונסט פון ®ראמנם דעי איז 1939 איז , :טאלגם
 65 געײעז שכיתת אין געװארען אויםגעזאלט איז ײאס
 געשאםענע די פון ווערט דעם פמ זימז־מנטעל מים

 חאם קארפאריישאנס די פמ פראפיםען די פון סחותת
 פרא־ דער איז 1943 איז פראצענט. אכט אוועקגעגומעז

 פאר־ שכירות זױן געווארען אױסגעמלם איז װאס געגס
 דער און דרײ־מנםעל׳ מים 59 *ו געװארעז קלענעדס

 *ו געװארעז םארגרעסערם איז פראפיםען אויף חלק
 די פמ חלק דער *ז דדיסט דאס פראאענם. דרײמן

 זעקם איבער םים געווארען סארקלענערם איז ארבעםער
 פארגרע־ זיך האט אײגעגםימער פתדי חנר אח פראפענם

פראגענס. פינף םים סערם
ז אז םאקע אמת * n די װאס פרזמענם דרײגען 

 איז פראםיםעז זױן געקראגעז חאבען סןנײשאדפארק
מז ארום שטײערעז• רעגירונגם אױף *װעק ®חמענם זי

 » עדיםאײעל, איר איז נעבעד טאמ קלאגם סײםס די
Z גוױי װערם אײגענטי׳מער די ®ח אײנקונפט דעד b 

 «ווײ- א און קארפארײשאנם n אין «*ל אײז געטעקסט׳
 קרימן זײ וחװ »ק*י*נעחמ אײעיגע די בײ סאל סעז

מי דױױדעגחװ. חלין זײןד  ארבעמד די אײד א
 אימ- אייד אי*ם מלעז זײ׳ ®מ ארעמסםע די אפילו

 נ»נ• גלײבט זײ *ז זיכעד איז עס און שטײערעז קוגפטס
שנײ־ קופאגעז די בלײבט עס וױ ױײניגער סך V חנם

 נים אויד נאד דעמײלען *יפערעז די אט אבער
 זײ- עס וױ גרױם ®ראפיטען. ®ח געשיכםע ג»«ע די

 יעדל*ו אויסגמאלם װערען וואם דײױדןגםעז די געז
 s «ד װערם שותפים, און אײגענםימער אקפיע די «ו

 אלעדלײ אין ®אדדעקט און ממלטעז טײל גרעסעדער
 פאד־ אבער נעטײלם ניט אי*ט ײערען װאס פאגדעז
 נא־ פאגאנדערםײלען *ו קארפארײשאגס די בײ בלײבען

 ווע• מרקלמערם ײעלעז שםײעחמ װעז םלחמח דער
 איו נײס שטיקעל שלעכטע » ®ח ®»ל איז איז רעז
 •רןפי* קײן װעם םעז װעז ®עריטחנ׳ איבעו־גאנגס דער
מז• ניט סען  ®רז־ באהאלטענע יי אם דינען עס מ

 *וױי־ דער אק אױפגעדעקם ביםעל א װערען װ*ס פיםעז
*יפעחװ• םאבעלע םער

 עגד ״סעקױריםי דער ®ח קומעז *יפערעז יי
 אגמ־ רעגיתנגס א איז דאס קאמישאז״ עקסםשענדזש

מגק־םראג־ יטא<־_אס1קא ®יט ןפ זיב גיט ווןס טוד
o rm o רעגי• דער פאר גאד פאלגם און לאנד פין 

 םאר. קומען עס װןם ענדערונגען עקאנאמישע די רונג
 ארבעםס־ דעם שםודירעז גענוםען ןיד אגענםור די האם

 אוים*וגע* פארמאגעז׳ איגדוםטריעז די װאס קאפיםאל
 ארימר״ אױף געלם גענוג תאבעז וועלען די אױב פינען
 דער ®ון אונטעתעםונגעז את פאבריקעז דיערע פירען

 דעס מר געברײד. *ידילען םאי־ז ®ראדוקגיע מלחםח
 מלס, סוםען גרױסע גאנץ ®אחגרען נאםיילעד זיד װעם
 ענדערתגען געבײז־ע מאטעריאלעז, םאשינעז- נײע פאר
 אנ־ וועלען זײ ביז אויסגאמז אנדערע אלע אױף און

 געװאלם האט רעגירונג די םחוחד פ^רקױםען חויבעז
 אײגענעם גענוג האכען אינמםטריען די אויב וױםעז

 אנ־ םחען װעלען זײ אדער *װעקען די םאר קאפיטאל
 װאס אס איז רעגירונג. דער או חלװאות נאד קומעז

אױסגעפונען. חאם קאמישאז די
 אוג־ האט ד װאס קארפארײשאנס םױזענד 450 די

 קארפארײ־ אלע בוכשםעבלעך חײסם דאם טערזוכם,
 קא&י אינשורעגס און מנק אױסער אםעריקע איז שאנס

ד חאבעז פאניס,  םארגרעםערט יאר פינף לעאטע די ײי
 רתת אין פראצענט. 69.1 אײף קאפיטאל ארבעם דיער

 אנאיפירעז אױף קאפיםאל רעזערװ זײער־ איז *יפערען
 װאס פאפירען און געלט קעש הײםט דאס ארבעט. די

 פארגחױ קעש, אין װערען סארײאנדעלט לײבט קענעז
 בילימ זיבעאעז מיט יאר םינף די אין געװאדעז סערט

 אנגעטראפען קאפיטאל דער האם 1939 איז חילעי•
 אין און מיליאן 600 מיט ביליאן אוואנאיג אמ פיר

 600 מיט ביליאן 41 אנגעטראםען שוין עם חאט 1943
דאלעד. «יליאז
 גןןפירט װערפז עם װאם חע«ע כלוטיגןן די

ארגעטער די געגען
 אנדעחנ םן־ א ברענגעז געקענט נאך וואלטען מיר
 סעקיוריטי די וואס אײנזנעלחײםען מער מים וניםערעז

 אץ םארעםענטלעכט חאט קאמ״שאן עקסטשענחש ענד
 קאר־ די וואם קאפיטאלען ריזיגע די מיט פארבינדונג
 אין אנגעזאמעלם האבען קליין אמ גרױם פארײשאנס,

 דיוױ־ די או אוגאב אין יאר, פינף למםע די r® משד
 געשווא־ די אמ אױסגמאלט האבען זײ װאם דענדען

 TT חאבעז מאכער חויפט די װאס געהאלטעז לענע
 אלערלײ און פרעזידעגטען דירעקטארען׳ אלם גענומעז
 הא־ םיר װאם *וועק דעם םאר־ טשינאװניקעס. אנדערע

 *יפערען סער זײנען *רױםברענגען געװאלט דא בעז
 וחמ צײם דער אין אז קלאר, איז זאך אײז נויםי^ ניט
 די איז אייגגעקאװעט שכירות ארבעטעד די האלט מען

 בלױז «ו ®ארמולא שטאל קלײן דער ®מ קלאמערעז
 די שםײגעז ,1941 יאנואר איבער ®ראאענם ®יפמז

 זעלמ די און הויך חימעל בתים בעלי די ®ון ®ראםיםעז
 גע־ חעמ בלוםיגע א אױםגעחויבעז- חאט װאם חברח

םעד דאלער פאר א ®ארלאנגען םאר ארבעטער די גען

מ ײ i ו f
י ל 1944 ׳מ

ע יי אז גלײמדיטיג ארמטעז שכיתת׳ איז רו  זאל תי
מן  און םראסםעז די «ו קאעעםיעס גרעסעחג װאס מ

 IV «ענעלק®>ר זאל מז ®ארלאנגעז זײ קארפארײשאנם.
r ®ין טײל 8 ןעלקאאיודא שסײערעז; ךי im שםײ־ 

^עסחיואר זײ מלחמח; דער נאד עתז  אימרכײעז ול
 פאשינען, ®אסריקעז׳ די זײ אװעקגעמז פאבריקען; ױ
 אז געגױט תאט רעגירונג די װאס מאטעראלען אץ

 ענלעכע אוץ מאסעז׳ די פון געלט דעס םים פראדחױרט
פועו̂ו

וואוגדער, קײן נישט איז אומשםענדעז זײ אתםער
ס יי ®יז אנשטרענגונגזמ די טראץ װאס  *ו ניט ײנ^

 וואס פיםלען דדאסםישע די םראץ סטרײקם, תרלאזעז
ס מאנכע מ^  אגעןדו®אראי װאס די גןגען אז נעמען י

 אויםא יתײםעד די װי םסרײקם׳ אױםארמירםע ניט
 ײנקמ ®יפמן אתנםערגעזעאט האם װעלכע װאירקערם

 קרײזלער דער איז סטרײק א דערלאזען םאר באאפםע
 איז סםו־ײקס אויסםײדען נים דאך מעז קעז פאברײן,
 פון ®דאװאימטױעס די *ו זיד אוקוקענדיג גאנאען.
 *ײ־ עס שײנט באסעס אנטי־יוניאן פארביםענע םאנכע

 סטרײקס ®ראװאאירעז *ו אומיסטען זובען זײ אז םזנוױיז,
•oarיונ יי געגעז הע*ען קעגען נו *ום

MfeU UkkMkUU •U MU UUMUUU Luu. -  מאנאםעז פיר ערשםע די אין סםרײקס אאל ךי
 אין וױ םער, פראאענט 42 מים געװעז איז 1944 פון
 «אל n ןװדיי^ יאר א םיט מאנאםען פיר זעלביגע די

 סםרײקס די אין עלטקוױ®אר זײנען װאם אבער ארבעםער
 געװען איז סטרייקס די דורך אייט פארלארעגע אי און
ר למטען איז איז, מער פיל !יט םי די  איץ חדשים׳ םון

דעם אין יאר לעצטעפ וױ קלענער געװען עם איז ןפריל,
UiUkUUU uuu HutofeAUk kU UikkUU fcU I IIIװערען סטרײקס גאל גרעסטע די מאנאט• זעלביגען 

 *נער־ יתיאן שכירות# םון סראגע דער איבער פאראורזכם
 לײם, ימקה אקםיװע געגען דיסקרימיגאאיע קענונג,

 סכסוכים שליבממ is בתיס בעלי םון זיך אטטאגען
 אור־ ענלעכע און ;אגריטענט פון םארשריפטען די לױט

 אײטנעלנע פארגעקוםעז אױך זײנען נאטירלעך זאנען.
 מאנבע און סכסוכים ױריםדיקאיע איבער סםאפעדזשעם

 סםאפע־ אזוינע פון *אל די אכער סיבוו^ קלעגערע
 שנעל זי האבען זײ און נישםיגע א געווען איז וזשעס

 סיבות די אפשאסען זוכען is אכעו אנשמאט געעגדיגט.
 סםדײקס אױטאריזירמע ניט די סאראורזאכעז תאס
 די געגען געןעגען רעפרעסיװע אויפצוהעאען מען זוכט

 אז געלערענם, ניט גאך חאבען טארים די ארבעםער.
 סאר, קומען םםרײ׳קס םער אלץ רעפרעסיעס מער װאם

 םםים ®מ וױרקונג דער ®ח זעז «עז W דאס נאטש
 םטרײקם אפצושםעלען געזוכם האט װעלכער ביל, קאנעלי

 גאנצע א ארויסגעבראכט האט אמ פאובאט א דורך
סטאפעדזשעפ אומגעזעצלעכע פון טואליע
n דאס װאס גליק א נאך איז עס r* םאר קוםעז 

 רע־ די אסילו פאליטישעס, די און װאלען נאציאנאלע
 אױפצו־ ניט זיך דערװעגען זײ׳ צװישען אקאיאנערסטע

 פאד־ is םורא אוים מאסען ארבעטער די צוםיל דײזען
 דער אין וױרקונג גוטע גאנץ א חשאבם. זייערע ליחנז

 קאנגרעםמען ®מ דורכפאל דער געווען איז אינזיכט
 געאװאונגען האט װאס פרײמערים, די אין סטארנעס

 זיד װאלט דאס ניט װעז איםען. גו מער נים דײעז׳ן
 די געגען רעםרעםיעס רייע א געטאז שאט א איצם

אמעריקע. אין גלײכעז דיער נים האבען וואס ארבעםער
 װערען שקלאםערײ אײנאופירען ®ארזוכען

גןןמ&כט אלץ נאף
 די געזאגם. וױ יאר, עלעקשאן אן איז עם כאםש

 אנ־ *ײט אזא אין מורא האבען פאליטישעגם מערסםע
 דאך זײנען ארבעםער, געגעז געזעצעז רעפרעםײוע נעמעז
 אמ אויםנאם־פארעל אזא בלל. ®מ אויסנאמעז פאראן

 סעגאםאר איז גרױסטער קאנגרעםמען זיעען קאנגרעס
 פרא־ געזעץ א אריעגעבראכם איאט האבעז זײ בעילי.
 אר־ צוואנג איינצוםירען זוכט וואם קאנגרעס אין יעקט
 שטײגער, היטלערס אויף באטאליאנען ארבעטם און מט
אמעריקע. סרייער אוגזער אין

ערג־ דער איז פראיעקט בעילי ברױססער דער
 ארײגגעבראכט ווען איז ױאם שענדלעכסטער און סםעד

 דעם געגעבען װאלם געזעץ דער איצט• ביז געווארען
 װאס דער איז דאס סוירװים, פאבליק אװ דירעקטאר

 ארמײ, דער אין מעגער דרעםטען אויף זאגען «ו האט
 אין אמעריקע אין מאן יעדען באסעלען צו מאכט די

 אויםצױ יאר םערציג און פינף ביז אכצען ®מ עלטעי
 װאם פאך א אין ארבעט ער אויב חשאב זיין געבעז

 דער םאר װיכםיג ניט םאר באטראכט דירעקטאר דער
 דער װאס פלאץ א אין חשאב א אננעמעז און מלחמה.

 אפילו אים קען ער װיבםיג. פאר באטראכם יירעקםאר
 אין זיד נויטיגם מען װאו לאנד עק צוױיםען אין שיקען
נים ער םאר אים גיט םען וואם חשאב דעם הענד.

 אר־ אן אױב באדיגגומעז. קימע חװ־אוגג עזפארלאז
n w ילאוט®א V זיד אגטזאגט אדאד חשאב גויםיגען 

 םען ײ» ןגעטעאר ®אחװ n באפעל דעם אױםצופאלגעז
 *פ- אים רמס דאס דירעקסאר דעד האס אינ^ חײסס

תמז  1א »ין וקעשיעיאר איט און סאלדאם v ®אי צי
 אדמםעד דעד קריגם דעמלט באםאל^• אדבעטס

 שי־ אים קעז מזנז »יז סאלדאט v ®מ געצאלם די בלױו
ט8 יעיע גײ רמטען8 קעז מ  אדעד אינײסםריע אין י

 מרעכ־ זײן ניט אייד תיל סאלזשס אזא אנדעדש. עםװאס
 גזך א װאס ממיליע זײן פאר שטיצע דעד צו םיגט

קריגם. טאלדסא װימלעכער
קאנגרעס׳ פון קאמיטע דעד מר פארהער נײם

 אװ ן^ארי״עופע עריקאןמ8 ד*ר םון ®ייתד די זײנען
 ®רא־ דעס געגען יף8ש וחױ ארױסגעסראםעז לעיבאר

 דעד »יז באגראכעז מרלױפיג אים תאם מעז אז יעקם
 ןײשארעעדפ דער דעד ®ון פארםרעםער די קאםיםע.

 מאג־ איז איז פראיזױןם געזעץ דעד אז באװיזען האבעז
 געזעץ ענאמר דעד וױ עתער ־tip הינזיכטעז מ

cupn ״ חיםלערov צעםראםעגער דעד אין אימגעפירט 
 מ־ v ימטעדTV 8 מםש קריגט דארםעז םראגקרײד•
 אים פאדשיקם מען עיאײד אונסערזומנג דיצינישע

 אימ־ פיזיש איז עד אױב חמ צו ןא־בעם׳ צװאנג אױף
מז. «ס שםאגד מ ס מו ױנ  איז פראיעקם דעם אין *
4נישט אריד באווארעגוגג אזא אםילו

 סוזעז או־בעםער די אז ,tv וױיזם ןאעדעריישפ די
ײ ייז זיל מעז אז חיםען »ץ וזאך דער אױף שטח  י

 קאנגרעס די איידער שםונדען לעצטע זײ אין איילעגיש
 שקלןף דעם אט דורכשטוגלען נים זיד שליסם ײצוגג

געזעץ. פען
 סםעים די אין אויך נאר קאנגרעס. אין נאר ניט און

יוניאגס די פענםען חעצ^צו די tv גײט לעגיסלןןםורען

 געווא׳ אריינגעבראכם לעצטענס וײנען געזעצען אזױנע
 געזעץ איין לואיזיאמ^ איץ לעגיסלאםוד דעד איץ רען
 זײנעז װאס געועצען די is ענלעך זײער געװען איז
 םעקסעס, סלאריד̂ז אין געווארען אנגעױמען יאד דאם
 געזעץ דער סםעיםם. עםלעכע נאך און דאאראלקא

 חשבונות אפגעפען אינקארפארירן, is זיד יוניאנס צדױנגם
 ם1די מע1ס די באגרענעצט באאמםע, די רעגיםםוײרען און
 באגרענעצונ־ אגדערע מאכט אזץ געלט אײנםריטס און

 םעםיגקײ־ אנדערע אח פיקעםען םםרייקען, אױף גען,
 שײ־ אונםערן געגאנגען איז געועץ צװייטער דער טען.
 געזאלט האם אז־ן ארבעטעף is *םרייהיים נאמען געס

 פון סאטעם די שאם. יוגיאן א איינםירען פארכאטען
 םא״ דער םיז טאכערס די געװען זײנעז פראיעקם דעם

aשיםטיש rגייען חז^כע ארגאניזאציע טיםעםיםישער 
אפעריקאנם׳. ״קרישטשען נאמען אמםערן
ס די זײנען נאר נים גע־ ארױסגעםראםעז יוג^

 פארהער ביים פראיעקס פאשיסטישען דעס אם גען
 פיץ גײסטלעכע די אױך נאר לעגיםלאםור, דער טאד
 אידען אח פראטעםטאנטעז קאטאליקען, גלױבענם, אלע

 פאר־ און פראםעסטען שארםע סיט מען1ארױסגעק זײנען
דודכגעםאלען. דינען פראיעקטעז בײדע די דאמונגען.

 אױף זײגעז ײנק»יםםעז טרײז־ אמעריקאנער די אז
 מא־ דעם מעז האם שעאים ארבעטער די געגען ײאך דער
 םארםרעםער װאם קאנםערענץ א בײ זען געקענט נאט
 לי־ ״אםעריקאז דעם פץ נגען1אפטײל ױגיאן טרײדי ®מ

 הת־ צװײ שיקאגא. אין אפגעדיאלטעז האבען דזשאן״
 םאר־ געװען זײנען פאסטט לידזשאן צוועלף אץ דערם

 שפרף האט קאנםערענץ דער קאנםערענץ. בײם טראםען
 אמ מאכער די ®מ פאליםיס אנטײױניאן די פארדאמט
 װא׳ קאמאבדיר, גאציאנאלעז דעם ס&עציעל אמ ליחשאן

 -IV צװאנג םאר ארױםםרעטען זײן פאר אםערטאן, רען
געזעצען. בעט

T גאגעגענען עקסטרעמען 1װא i
 געװעזענע די װאם מן|ל ערשטע דאם נים איז עס

 פאטרי־ פער1ס הײנטיגע אוץ םופער־רעװאלעיאנערען
 פאר־ אמ פלאטםאחמע אײן אויף זין־ באגעגעגעז אטען,

 ארבעטער ערגםטע די װי צילן זעלביגע די פאלגען
 איצם ביז זײ האבען דאד רעאקציאנערען. אמ שוגאים

 פשיח זײער װי װײם אזױ גײן is געװאגט גיט םאל קיץ
 און לאנגשארמעז דער םרן פרעזידעגט בריחשעם, הערי

 פארקראבען. איז פאםיםיק אױםן ײניאן מענס װערהױז
 pis פראיעקט א ארײגגעבראכם בעמלעד האט בריחשעס

 אנזעריקאנער די אז jj אי. םי. םון באארד םװו־1עקזעק
 נים סםרײק־געווער, דיער אויפנעבען זאלען ארבעסער

 פאר אױך נאר מלוזמה, זסר פון ץיים דער פאר נאר
n םו־בה דער פאר מלחמה. דער נאך  is ,פאר־ באםעס 

״iv® «י גרײט אח ער םיל. ברידזשעס נים לאנגט

«

חו יי קייפעז מו ר סן מ iv ייי לינזעז, טעפעל v tv® טי
mu »uu mum If̂ Â ûkUUUUU î uUMU UkkUkU׳ הארעמשניק ״רדיסזןד VfOfi of  oyn /W j 

u® עטלעכע טיט לצגאגדא זאר לוים ip צודי^ יאר
4 U mu uk uaLmUM UMMUUkUU kkkk AUUkבריחפע״ װאס %דך ®mamv די ®ח TV® ovovs 

nm •v% שסענדיג ט#ו וזאטע ססדײק די אדיסגעכעץ
nr«*« im« אים זאל ®an ,סעקיזריםי״ e rr חײ׳ספ

4ku Uku MMMkkHU UUU# |MM Ukk^ «»* דיוס מיט גזןױמרס דין זןל זןד
ײ  האס 4 %• סי• חװ־ ®יז מארד טיװשפקזא י

 מיטטדעלס. גים ®ארשלאג דאם איכעד עלתױידע נאד
די ײנשז׳ עטערגןא־ ילאגאײמאמ iv מװאוםט זדז זןס

iimlkkll MUUU kkU MUkUMN ■■ -------------- __ —------------------ יתײםעד די )טן ױניאז ארבעטער מארין און בױ שיף
_ - - - mmuuLu û UiklMMi UU ftkkukkkkkדעם געגען דמען ױניןן קלוירקס האלסזדל זודן ריסעיל 

 דעד iv געפאר קײן זײן צו ניט שײנם עס פןורשלאג
 ־sjjv זאל ארגאנחײשאנס, לעמשסמדיא nv קאנגרעס

 ממוניסטמ. די ®מ *אליסי Twrm>mv® יי אם מעז
 את •יזדעקם IPV אז ישסטירעקטשאיב אנער איז עס

געװארעו• ןאײינגצבישכם
u^uuu uuu uukUUUUU MMU kkuu uuu  פארודן דןם סאכאטירט קאגגרקם •in ״

קמדער־ארכעט אפצושאפןןן
 ־•V די עןכטינדis ®8 גיט װאגם קאגגרעס אױב

מ שוץ בעםער מ״  גע־ וצםי־ימיאז אננעמעז unv מ
 אבער זװ־ ממםירט ,טקײכלעגעעפע דעד איז ועצעז

T מגאוד am מױעמז שוץ די ®ון חדכפירונג די in 
 דןם ענמרסמ אױף מלט נױםימ די מװיליגען גיט

r בײשייל v געזזח• v פאנאם לעצטען מיר האבען 
 פאבוײ־ אק ®צשפעטיגען is פארבאט דעם מים געהאט

קמדער. ױנגע קען
 קמדעד געגען קאמף דער אן גײם מיזזטטט װי
n פעחױג לעצטע די iv® ;א־־בעם r* האם מנגרעם 

 ןאגע• יסמדשצי?ג!דמי ײילסאז דער ®ח צײס איז נאד
מו מ״ח־ « מםצד  זטמזןד קיײשרי מ׳תטםיצער מ

i פעימז r •ערקלערס האם קארט סופדים דעד ®לם 
 סאלטדע איז עס קאנםםיטוציאנעל. ניט געזעץ דעם

 קאגםטי־ די אמענדידעז is ־rmv® V IVHPH« געפאבם
 רעכם דאס רעגיוײנג אלעדרעעדפ דער געמז אח טוציע

is איז אפענדםענם דער קינדער־ארבעם. רעטלירעז 
 דער םים קאנגרעם ®מ חײמי בײחג דורכגעגאגגעז

 איצם גיז אבער .טיארימעאמ צח׳ײ־דריםעל נױםיגער
 די־זדיטעלוװ גױםיגע די געפתען ניט up זיו האמז

אמענתחמם. דעם dv רשטיםמירען זאלעז ױאס םםעיטם
עקט״, פרעקטיס עמפלאיפענם ״םעיר דעם אז־נםער

 םעגלעכ• די געקראגען רעגירוגג םעדעראלע די האם
 או־נטערנעמ־נ־ אין קינדער־ארבעם רעגילירען is קײט
 בױרא די איז סםעיםם צװישען אין ארבעטעז װאם גען
 תרכ־ געט־מען דך האס לעיבאר nv דעפארםםענם אין

 קינדער יונגע באשעםטיגען געגעז פארכאט דעם פירען
 די שנײדען איז טעז האלט קאנגרעס, ט1ם זשע װאס

 און ביודא דער םאר באװיליגם ווערם װאס געלט פע1ס
 יןינדער ײנגע במשטאג םױםעד א בלײבם דערגעזעז

דײן. לית1 דין לית און אםירט1עקםפל װערען
 אינ־ אװ גיודא דער פוץ קאו־למאז׳ עליזאבטה מיס

 לעי־ בײם ביורא קינדער דער פוץ דיװיזשאז דאסםריעל
ארויסגעקמזעז מאגאט לעצםעז אח דעפארט&ענט, באר

touu Uk uuuk UU uumUuM kkkk u umuLmBm UU UUU — - —  is דעם tv װײזט זי װעלכער אין ערקלעײע אן מיט
 מ־ קאנגרעם האס געלט מען1ם די צװישען זאמענהאנג

 װאס קינדער צאל די אמ ענפארםמענט פאר װיליגט
 די אוםגעזעצלעו־. אינחסםריע איז באשעפטיגט ערען11

 אין זאגם מען װי זײבען — אנגעװיזען זי האט — צװײ
 הײםט דאם פראפארציע. פארקערםער אין מאםעמאטיק,

 געלט vow די זיד םארקלענערם עס װיםיל אױף אז
 אזױ אױף זדמדת, אירע םאר קריגם בױרא די װאס
 װע- װאס קײדער ױנגע צאל די זיך פארגרעסערט םיל
 די פאבריקען. די אין סארמארעם איז אױםגעזױגעז רען

:םאלגט װי דינען אן גיט זי װאם ציםערען
 גע־ כםדר קאגגרעם האט יאר םינף לעצטע די אין
 בא־ איז 1939 אין ביירא• דער פאר «ע1ם די שניטען
 — 1940 אין דאלאר; 312.710 ארען1געו װיליגט

 ־VI 279,623 בלױז — 1941 אין דאלאר; 288,000
 1943 איז אוז ךאלאר 251,660 — 1942 אין ;לאר
 די איז יאר פיר די דײץ• דאלאר. 225900 יז1בל שױן
 1IT זיבעצען במ םערצעז ®מ עלםער אין קינדער צאל

 םי־ אײן םת ארױפגעשפתנגען באשעםםיגט ווערען אם11
. יזענד.1ט 760 מיט מיליאן צוױי is ליאן

 p® איינשפארעניש דער אם םון רעזולמאט דער
 שםארק די אמםער 1אםיל ;אזא אמ געלדער םאלקם די

 קען ביורא די װאס אינספעקםארען צאל באגרענעצםע
 איז מװיליג^ קאנגרעס וזאם געלם די אױף אנהאלםעז

 ײנגע 4967 געװארען אױפגעדעקט יאר לעצםען באיז
 800 אופגעזעצלעך. באשעפטיגם װערען װאם קיגדער

יאר. םערצען װי ױגגער זײ פון
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mסעז והמ תועס׳ ודכטינםםע פון אדסצוגעז i) m זןו ני* jsnjiijsp
םרא׳ 9190119»» »[ שיי! איז עם י

 איז קאנװענשאגס, 9»ל ביי 9דיצי
 איז מנווענשאז אונזער ביי אױך

 גרוײ » געװןרען אאגעגעבן באסטאז
 רעו־עם אױף צי*ס דער פון םײל סער
po דער אין •עחאנען ■ראםינענםע 

באװע־ ■ראגרעסיווער און ארבעםער
 אבער רעדעם די לעבן• מלוכח און •אליםישען אין און גתג
 קאנווענשאן אונזער בײ געווארען געהאלםען דיגען װאס

 ױאס רעדעס םיפ געוױיגלעכען דעם po געדועז נים זײנען
 *39 שײנע — געלעגענהייםען אזוינע ביי »סס הערם [90

 געזאנגען׳ לױב און קאמסלימענטעז סראזעז, געבלןךענע
 אינהאלם• איז רײך געװען זײנען זײ פון םערםםע די נאר
 װיפ־ אגגערירט האבען װ»ס רעדעם געװען זײנען עס

 וואם פראבלעמען אינטערנאאיאנאלע און נאציאנאלע םיגע
 מלחמה־ איאםער דער אין מוזזות מענשלעכע די מאםערעז

 װעלבע איז םראגען׳ פאליטישע px עקאגאםישע צײם;
 םאר־ בלוםיג איז באװעגוגג ארבעטער •ראגרעסיװע די

 אין רעדעס אלע די םארעפענםלעכען אינטעדעםירם.
 טיר אוםםעגלעך. גאםירלעך איז ״גערעכםיגקײם״ דער

 װיכ־ די פת אויםאוגעז וױכטיגסםע די איבער דא גיבען
זײ. פון םיגםםע

ל. $װ פ• ^ ס»ר לײגט גרץ וײלי&ם ■רעזידעגם
#ו פר»גר#ס מלחםח נ
 pc־ גרוס דעם קאנווענשאן דער איבעדגעבענדיג

 ־י<׳־y פעי אטערילאז דער po טיטגלידער טיליןןן בען4 ^
 געלױבם גרין װיליאם פרעזידענם האט לעיבאר, אװ ש»ן

 מעג װאס ״ארגאניזןמיע די אלם אינטערנעשאנאל די
 דעמא־ םאר שול א איז זי װאס דעם ם*ס שטאלצירען

געזאגט: האט גרין פרעזידענם קראםיע״.
 קײן נישטא איז עם אז אויםריכםיג׳ דערקלער ״איך
 געבען קען װאם לאנד אין אוגז בײ אינסםיםתיע בילדו־מס

 אח עקאנאמיקם אין קורם װערםסולען מער 9 גיט זךן
 קאנ־ אײער גיט דאס וױ וױםענשאפם סאציאלער אין

.װענשאן .  װאס דעלעגאםעז םארזאמעלם איר זײם אט .
 נאציא־ פארשידענע po שפראכען, פארשידענע רעדען

 גאנאער דעד פון וױנקלען װײטםטע די po נאליטעםען
 הע־ םארום, גרויםען דעם איז צוזאםזמ זימנדיג וועלם״

 ערנסםע די איבער רעדענדיג אמ םראכטענדיג רענדיג.
.פראבלעמען .  נאציא־ פארשידענע סון אימיגראנםען .
 אריבערגעקומען זײנען װ»ס גלויבענס און נאליטעטען

 און יארהונדערט האלבעז לעצטען איז לאנד אין אהער
 גע־ האבען טױידס׳ קלײדער פרויזמ די אין 1ײ3* זײנמ

 גרינטלעכע א יוניאן אינטערנעשאנאל דער אין קראגען
 און ווערט דעם אין באדײטונג, דער אין אויסבילדונג

אמעריקאניזם״. פוץ צילעז הױכע
 פרא־ מלחפה נאד און מלחמה די 1צ איבערגײענדיג

 אמע־ די אז אנגעװיזען, גרין פרעזידענם האט בלעמען,
 דעם אונטערגענומען האט לייבאר אװ םעדערײשאן ריקאן
 די איידער לאנג נאך נאציזם״ אץ םאשיזם געגען קאמף
 אויף אנגעװיזען האט ער אויםגעבראכען. האט ־»1םלחמ
 בא־ האט םעדעריישאן די װאם באיקאט אנםי־נאצי דעם

 גאציס די סון רציחות די איבער אנגעםירט אמ שלאםען
 אין םאשיסטען די געגען באיקאט דעם און אידעז׳ געגעז

 אזוי נאך יאפאן- אין םיליטאריסטען די און איטאליע
 דעריבער איז םעדעריישאן די .1937 ווי צוריק לאנג

 די אין פלאץ וױבטיגען א פארגעפען צו בארעכטיגם
 מלחמה נאך די באשםימען װעלעז װאס קאנסערענצען

 אויף אנגעװיזען האט גרין וועלט. דער פון צויןוגםט
 מיר וױ נאכדעם אויב מענשהײט דער סאר געםאר דער

 דעם פארלירען מיר זאלעז מלחמת די געװינען וועלען
 םעדערײ־ דער םון פראגראם די סארגעלײגט און שלום
 פאליםי םלחמה נאד דעד םאר פאדעתנגען איףע און שאן
 אנגעלעגעגהײטען. אינטערנאציאנאלע און נאציאנאלע אין
:ױנקםעז אכם אין סופירט ער האט ■ראגראם די

 פאדערט אנגעלעגענהייטעז אינםערגאציאגאלע אין
 9 װערעז געגעבען זאל ארבעםער די אז ם9גר9«ר יי

 קאגםערענצען םרידענם די אין םארםרעםערשאםט פולע
 גאנצער דער םון פאלק •שום׳ען פון מימעש די אום

 גע־ ל9ז עס אז ;ווערען באםראכם און געהערם ל9ז װעלט
 װעל־ ניזאציע,9רג9 אינטערגאציאנאלע אז ווערעז שאפען

 עזצשיבא און םרידעז ןמהאלםעז און שמצלעןגײא ל9ז מ
 אײנגעשםעלם זאלעז עם ;מאכם מים נױםיג אױב אים,

 ענם־ זאלען װאס אגענטװען אינםערנאציאנאלע ווערען
עןבריילעפ 9 אױןי עדקעלפ צודישעז םכםוכים שײדען

 יעגולייעז נדארדס׳_9םם ארבעטס די העכערען צו ױםז,
 נגע•9 געשעפםם אינםערנאציאגאלע ארדעגירען9ק און

 *93 העלפעז און טראנזאקציעס געלט און לעגענהײטען
 ;אומוױסענהײס און קראנקהײם פון מענשהיים די םרייען

 גרויסע די ר9פ פאראנסװארםלעך זײנען װאס די אז
 פא־ נאצים. די באגאנגעז זײנעז עס װאס פארברעכענם

 ף9שםי סולע די קריגען לען9ז יאפאנעזער און שיסםען
 סען9מ גרױסע די בער9 מעשים׳ בלוטיגע זײערע םאר
 בלויז געװעז זײנען װעלכע מענשעז׳ פשוט׳ע די פון

 אוגטער־ םון קרבנות און אינםםרופענםעז אוםשולדיגע
 לעבען צו גע׳לעגענהײט די ווערעז געגעבען ל9ז דריקונג

 זינד די אױסקױםעז און םרײהײט אין און פרידען אמ
 ־עבײשמיי נסטתקטיװע9ק דורד הערשער זײערע םח

צוקונםם. דער אין װעלט דעד ®ח גרעם9פר צום רונגעז
*9פר די פאדערט אנגעלעגענהייטען אינלענדישע אין

 :פונקםען פאלגענדע די םעדערײשןמ דער םון גראם
 אונטער שכירות הויכע םיט אלעפעז םאר חשאבם )1

 איז װאם דוקציע9יו־ העכסםער דער פמ עקאנאמיע אן
 ליםישען9« איז ציאלעז9ם פאםעריעלען׳ דעס פאר נויטיג

 םאר־ ארבעםער )2 ;םאלק אםעדיקאנער פמ וואױלדיז
 עס ,וחגלפע אגענטורען רעגיתנגס לע9 אויף טרעטער

 טים נצוםירען9 אױפגאבע די ווערעז נגעטתיט9 װעט
 םון םיע9עקאנ נאציאנאלער דער םח איבערבױ דעם

 יועלען וועלכע און פראדוקציע םרידלעכער צו םלחםה
ל9נ אונזערע ליסיס9פ פישע9נ9עק די אויסארבעטעז

Tsw r im & , i?BKyBg..i3-^-ung- a n
 אגריקולםור אח אינדוסטריע ,דער ארבעםער די אויף
 צו אום ערלױבעז׳ עס װעם זיכערקײט די וױ שגעל אזוי
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 אמ לדאטעז9ס םע3דעםאביליזי די באשיצען צו יעקט,

 באשעפטיגונג 3זײע ען3לי3םא װעלעז װאס 3בעםע3א די
 אמע• די באםתיען צו און יעס3אינדוסט םלחםה י3 אין

 אין נוים 3םא א3םי 3דע םון ככלל פענשען 3יקאנ3
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 פעג* דײזע די אים געבעז צו צוגעשםיסם האס רעגידדנג
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 האט קאנווענשאן 3אונזע בײ 3אבע עדע3 זיץ אין .3בא
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 פתי־ ענגעז3ב 3בעםע39 די װאם בגות3ק גתיסע די
 געגען און ט3םי לאנד 3אונזע והאם קאםף חנם איז וױליג
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 קאפף פיז VTT דײד ז9339ײ39 זיד 1939״ זײ 09ײ
 *ײס! 009339 939צ3קי י3 ׳T9P״300 צי 0393 09י װי
 »930 •939ל39 אוז 19«9ז9<שח־ 3933קי און ז9פײי די
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3* 903*»1P9 םח 0*3 1900930 לכע91! ׳39319ל rV 
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--------------------------4)22 זיים
v f  jn fn  ov םידזי וױ שגזןד t *pp opn* w «׳

® ;rr® »  t® #»>» oibb anpetnfps iv  tfapn 
 *י־ •ח 1סל*מי אנד״ם ;82 ל»ק»ל no m מדי

?pap; סיא*לp w gד ן ו  יךיס ®;opaif דסגו ניס ו
i ih׳u ii רושולױס tv  HIU4 A דוגינסקי •רןזידןגס 

bins «n^f גודמז m iiih v  wpi מו  n* תו מ
n i• •לאמציצ f  po’of? v m איז pytov o*j מ־ 

i f  ,w וױיוס וי i f  iw געגג די גןגוגn  ro  D®fsnf 
ov i t t is i f און סאשיזס oam w אונטןו גשגוג גיס 

i f •  M f^ if• dpi מף #ןוי וריזו״טי wpi גןחןלפ 
I סילעד קװעלצז װןלכו סון ײיסאן f W f i ofn יי 

p*xfo ifM v׳ i f י i ו r u r v מרײ• וימען ױגיזגס 
iv #לאסקין  op, i f  o:ptp: opn וו וײס ptpof tm n 

tr״ יימיי®*״ nrw unpa t b די און זמןלד״שקייס ׳די
 סיר גזױןגס, •לןםק^ opn סאלק רוסישןן t® קרמות
ip^pvt סיס חאלפוז ויי fלץ opn םןגלוו טענשלןך איז 

«Pi’Bpo t וין f> *toy, ײ נױרp1לP שסייז שיקןן די 
tv און קליידאד if iip i׳ B ipm pi ipap אוגו פון גיס 
iv רןגיתמ oipo dpi tv מס״ליגוז וו ויך  Dfn 

opn. _ י _
,ijpv מרלסגגס רןוןלוטין to לןן  יעסודירןן זן

Mf*n* ir די o n< אױב וױםען׳ וזןלןן װןלס איך 
up*vp> pnf tp irifn  to די im o מיןן  וחד, סירןר י

jpo זדר ofn ױ »r ביסןר ןז  p i opoppfs לסנד׳ 
o f ofn to  jpopn* םיאוס oxiorpa מרלױם־ און 

opi, סןן ווןלם דוביסקי, •רןזידןגם זױ o v םכבד נים 
IPW די *ח ידלס^ײיללי ײי jn ru p ? װ  דןנק י

P f op i f וױיס i f לוז םעגשען רוסישן די מז זן הוי  ןנ
.*Mttpnfa ipopa if ip tfp ’ ifB f n  h tto o 

 סון מדסיװיגןריז דןר ofn געלסצז לואיס
ipo ןזןלחנין1 fv ifp סים ofn ip  .tpofie pm f 

ir וויסןן גסװסלס o n  no tfo ipn ifp  f  **3 a*v 
װןן םעגלעד אױן װןלם ײגיסנס f גן  ipo דןלעמם 

jp וו ip i גים שגױםעז סון up געגןן opofppi ip i• 
rx p i ל דןר סון ^ ג ן יחױי־ דעם און woippipp ג
מיןן דער ית דןגם  פון סחױידענם גןגעז אױך נןן■ י
 ק«נ־ אונזעד בײ tpop: op ofn ן.foלpג ןו< װי לןןנז׳

fn p n ; געװען םעגלעך װןלם ווסלסנד אץ אױג i f 
^van tfi מלוז ojtip די ofpnp ,װעז דייטשלןנד 

 סיס מויאונגען גוםן איז געווען איו רןגידמג וייסר
1 d p  ip iןםעז־י־ די געסןן תןבעז דןס וױ עגירונג 
ipק jf יוניןבס ip r v קריג וין ןריין איו ןסעזײקע; 

 ססװע־ די װאו פןל f סנוױיוען אים קען ipi*op אױג
 אין שםעלונג ןגדער ןן גענוםען tfifn יוניןנס סישן

f ן ir e די וױ tpopnfo ח רןגיתנג  סן־ די אױב י
ptropn מ־ די ירוזסדודכוי בכחו וייז ויעלוז יתקסס 
tp o ^r סון f ײנקמ סמיי opiufp רעגי־ וײער אױב 

ip סים אימשםיסען נים opn תנג i .מליסי
i ס1קלע1ע ofn tfoofn oopnpio וױיס f 

i ע^לערס עי־ opn געלעגעגחייטעז סילן גײ f די 
poonp ױ תסלןנד, פון שונאים iy פון וױ גוס ןו i 

ipofp*ipof סיגע די ויינען מװעגונג׳ יוניןן םרײד 
 אויפז פישגע די או־ױפברענגעז וײעו• סיס קסםוניסםען.

ip פון ןרדענונג סןג i וױסענדיג קןנװענשוז׳ i f 1םי 
 גע־ וײ הןבען דעם. אין זדיז ניס אופז באין שטימעז

 ־1זר:טע די װאס ואכעז סיס אתימױקומעז וװאונגען
 בארי־ געװןלם גים מא&עגט דעם אין װןלם נעשןנעל

iv  ipav ,ip i םמ אושאגונג opi קאםף חעלדישעז 
נא*ים. זײ געגעז אז עז1פי 1פעלקע תסישע n װןס

opn tpespn דער סח באויאונג רי ם1^לוםםרי 
iPopnpo טוײיד 1אםעריקאנע די *ו רעגיתגג ^  ױני

ip סיס ניםםעז i נןהאנולונג opn ip  opn גע־ ם1דא 
tf»pip 1934 אץ, ip  ipn איז ipnpA o ip i אױף P 
 גp^־םpי dpi אין pnpopo איז tpnpa איו ip באזוך.

opn ipo |pn מסיש? די געםײ?רם ^pnpלnניp. אויםן 
ipnpo ipopi מײערונג די געװארעז ם1דורכג?םי איו 

p■ טים ip if? די פיז ip ip ’ ,imo ip ip v  ipopaip
 איץ םח־יםם יעדער זשומאליסט, יעדער גןשעפסססאן,

opn חpאײגגעשטאנ?ז גין איד ײאי םעל — opn 
opn — oapip: ipoopn וו ?רלויבעניש געקר«געז 

 טתיד p איד״ בלױז .ipnpo אויפן i:piprup וײן
ip’• ױניאן i, האב pip געק^ נים ?רלױבעגישpגpן 

ipo םיץ אין םארשלאסען 1מי opn ipo אח 'x 
«spo ip« סארן p סײ־ די זען וו לויבם1? נים און 
unp פח ip i מװו?לווי?. רוסיש?ר tpo opn opmpo 

 שויז זיך opn 1אסש ? אויםנאם אן געמאכם to םיס
ip ליני? די o iv נים. וױיס איך ;ג?ביס?ן n  ipap 

loop nip ip ויך בײם ליגי? i ריקענבאקער ip  tpn 
tp״i tpnpi איו tpoippapmi אח ino ix ip םים ip i 

pnr ipo יוג תסיש? י1 פוןoar םים און ip i ?לאג 
p י1 סון w n .1םי אײב גים וױים איך ארבעטער PP״

נערעכטיגלדים -►
o 'ipp faappn  tpopup JPJ סײנונג pלס mnpo’ ip 

f  ifo תכסינן ipo u n foop אתז״. . .
•o ip T ijP סעגות י1 אױף ענטפקר דדגיגסקיש

ooprtpio ײבינסקי opn גענומעז opi לעוםע 
mpn אין opn ip  jnoipon ip i קלpר ip oopapa 

p̂ xpip l pp i n סון ip i אמ ?קאסיס p ?וױיל מילו־ 
op און וייס סלחמח איו ia ^ o ii פארביג־ אתוער איו 

to  ipno ipap opi ppio .popi קלp^ את־ מאכעז 
ip i אין כאסש שםןלונג p ?סילו־ poipc. תבינסקי 

1 i f  .tpintpup opnי pjpio פון opa״ip i’T אין ויך 
ipanV7 ip i איו קאגשערענץ tpipnpi oopopi סיז 

ip i ipo jpoo’ropp n איז אישו וױכםיגסנמױ־ n 
tw n i ומל?ן pooppa ipo ד?ל?גאם?ז און *in  i

tpvjpiupp אין tpno f .פון שםעלונג וײ לאקאלס 
ip i איז ^נטןתןשאנעל o i p iרpגp איו p ipnpi 

1 •pip^p1 י opmpo ipspnioאיו ?ל3?שא31ס?5א* י 
tpnpa גpגtp !?זיד מםײליג rapipoipp ip i tv- איו 

tpipnpa tpapapajp זאי tpm  opi גים tpnpa די 
 opi tpnpi אױך iv אורואך אן .tpopnv אײגויג?

iv  rip ipcap ip i opn ניס tPBiipa פח ip i •אמ 
p 'xp ip ip t ipVpapv f npo פון opi ; oaran im o 

opn וו tpipnpa nrn^pa tpm  fip ipoap  ip i *?ג 
p'xnpop pom און יוניאנם )o ip 'in  ipip ipp pomp 

oopiopa tpipn opn פון יוניאנם קאמפאני וױ ip i 
im o  ip m ײניאן ipop jropnpa זײ כאםש oip,־ 

ip אין שםעלונג קלארע p opnpj opn ניסםראצי? i 
f  tpapn .pipio ל ip״i אנגעסירט אונוערע לו^ןלס מ

נים די opn ipy״p אח אי״ו חװ־ אײף מל־מאמאי?
oyn n  n לסױ*זוין1 ןועױי ip ipnpi מיס 

ip i די פמ סילף tpoo'noptp פון און tpm  opn n 
aapnip שטימען, קאמוניססישע י1 פון ip i” t געווען 

tpupiaium 1 פריי pויי רעו?למיעס. י mo tpm 
toםײליגpב וו ויד  oops ,tpoipnipp ip i tv  tp 
^tP ויך o v שאוץי וײ ipiappo. ״opn — opi op 

ipm מימט — אנגעוױזען דובינסקי o יתיאניזם. סרייד 
p i םוום iv פון ליגי? זײ גאבפאלגדז ניס o״ip  ip- 

tp נים אסילו םחט iv מיניסםראפי?. j^opa ליניע די 
 בא־ ױניאן םוײיד ipjppnpop די ר?גירונג. אײ?ד פח

unpn אח mo אנוופיממ p יסיקײ1ק אח קאמפעיז 
tP i גיחנג1 די? tpn ג?פינם וי ip t op .י1 נויםיג 

im o  ipjppnpop ױניאן aiupnpD פוײי איו *p ii ix 
tpip» nxn  iptoopo ,ג?געז אקט 'tpip פון געזעץ 

ipקאנג ip  opi אםילו po oipinpi■  tpapa פאראײ־ די 
iv ױגם?  •tpopow םשאל?נדוש op tpopn אנ־ םיר איו 

tpm די אױב *ואוױיזזמ  o ip 'tn  pmon צו סרײ אױך 
®op tP די opn tpopi איך p i ipn .אױםגערעכענם״

■o ip i'ip i דזבינסקי opn צװיי ם1קאר?גי אויד 
 געװא־ געמאכס וייגען opn ססעיטמענטס יכםיג?1 גיס
tP i פון ip i םמ ין1ײדיגע01פא ip i .חמאלוציע ip• 

ip שםענס  opn 1 אנגעוױזעז ipקאנםערענץ אנער1לאנ י 
 שװעוײג־ י1 1איבע tpipnp: יקג?רוםען1צו נים איו

p״tpo םארעז צו ip j צוליב ענגלאנד ip i ,אינװאויע 
 קאגםערענץ יip 1 גאר גאהויםםעט, op opn מיל?ר וױ
 געװען נים איו עס וױיל tpipnpA צוריקגערום?ז איו

opn am npi tpopnpo n  v  ipon מ־ י1 לױבען1ע 
 ין,1סים .1אי אין ויך באטייליג?ז צו זpטpגpלp1 סיש?

ipopippo ip i ױניאן 1יי1ט יםיש1ב פון opiHpp 
1 opn ip^p nי ?opn tponpA ripipw p אנג?־ 

o>pio רוסיש?ן ביים ipipopoop סאג אײן אן1לאנ אין 
fip ipcipp ip i ip i’v ג?װאר?ן ום?ן1צוריקג? איו 

 אין באםייליגמ ויד opn 1:וסלא1 אויב אויסצוג?םינ?ן
fip ipcipo אמ ipcoip ip i איו tpiipa או ip וױיס 

ip 1 ניט. o ivן1אומשטמ י? tpiiopa ip  opn פאר 
fipipoip? d ום?ן1צוריק נײסיג p i. ויך iip iip n’: 

 :ג?םר?גם מביגםקי opn קאמוניסם?ן׳ ipe י1 צו
ip ״םיט i אנט־ ל?יבאר׳ם אװ ?ריישאן1פ? אם?ריקאן 
 opi פח אנםייל opi אן ;באטײליג?ן צו ויך ואג?ז

Tno ipip ipp נים 1וסלאנ1 סים ;קאנגר?ס ױניאן 
 אינ־ p tpopn oapppi 1אי opn ,ipcoip 1אי יג1ג?ב?נ

ipo?םארואמלונג איעיגקיים ױניאן טוײח־ נאציאנאל 
opn iv  opn ניט װאל?ן י1 םח ציים אין ט1אגאסי 

iv װיס?נזײק  opn 1 בלויו טוט opn .ip o ip iקא־ י 
t פארםײ מוגיסםיש? v  opn ליני? י1 ג?ג?ב?ן •?

םאבין, ?גי?לip 1 אנג?װיו?ז אויך opn ובינסקי1
opn tpsrmpipo ip פון װײס־פר?זיד?נם אלס i קיין 
n’oippipp ip פארלאנגם ניס מאל i ip ואל קאונסיל 

ip שםןלוגג. וײן בײם?ן i פץ באשלוס n’oippipp 
ip אין ויך באסייליג?ן צו נים קאונסיל i ?נץ1קאנם? 

 בלויו opn טאבין אײגשםימיג זp^pnpג tpoupup אח
o 1 ואל tP« ג?לײגם1פא ip i’ ip i•  tpopDבא־ חחשלם

 •pa י1 אױסםארשעז ואל opn עלעגסציצf 1 שםים?ן
opn ipap op אױף ינגעגען.1 i פון קאסיסצ די שױן 

nflMprupp ip i !געגעבע ipDOip iv.
 ipn* ע1מלגצנ די פים יגם1פאר?ג opn חמגסקי

ipo : ״tpopn to ויך. בײס מלס די או באמת f סך 
tPOifmpi to  tv  ipo tpoip tpopi צו t f  tpapn 

pn ip ijpח ײױולםאם אלס לט» ip i פלחנ̂מ to 
tpopn אויד pn op vלtfoipipo tp ?םיפע באשטיםם 

iv  tpanpiip,׳ TPipopDif ipippnpop n  v 
inapn. ןאשײרעו־עפ אמעריקאן זױ np ,ל?ימצ־ ~V n 

r»  unpnpD-ipopa י1 אח 1תסאא -p ippipopaif 
ippipa ip« גונג i r יתנלמ לם,7ח tpm tPJPP צד 

tpopi פלאנירעז ipo tpopnx tfopaip tv  tpopnx 
ip פח צוקוגפט דער i •דעקלאי־סציו יי מצנשהײס׳ »t 
ip i גןױאגם, וױ קאסיםצ׳ tp iprq» tpoiipiip iv םיס 
oppi tpap: tp• אל? o w

ען ג ע ען װ ר תי אנ ג ר ר י1 א ע נ ע  ט

ר ע ד י ל ר ק ע פ ע ס ש א ען וו כ א  מ

ם ס או ל ס

1 pom p?בײ יםקוסי ipo iv  tfwiprupp ip i- 
p v ic  ip i ipa v  tpoippi םמ :tpop אמ• אתסעח 

 am 1ש?«צ ?ר־1קלײ ipipo י1 אל1קאגט טןרנןשאנצל
tpmo oapo tpo ר.1קלײ? opn popapi n זיד ov- 

po*ppp, ip וױקןלם i r® pvpiipDpppi ip i ip a v 
ל . דן גןנן
 אפילו שןפעו* prnp מים ooiponap שליס?ן צו אםיס
tnp ס?קשאן סין םיסםצם opi אויף i iv  opn opaip 
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tip װ?לכ? ש?פ?ר װאס opi דורך ויך o iv  tpm קאנ־ 
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tv ניד?ריג?ר?  p i tpm  opn o iip iipoo  oopaip 

tpo ip ipa’ip קאמיט? זײ ש?ם?ר. י1 i oim popppi 
ip ואל i tpapa ג?נ?ראל pmoippipp פולמאכם w 
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tpaptiv: .1?שטים ײיל?ן מיר װײל ?רשט?:ס ipo
ץ ט ל ^  pippopi* אױםן שםים?ן :יט tp^m tv ײ

ip ip  tPO’o קpמןגיסםישpn tpאמ, צ?ם?ל ל nx״o:po, 
ip ?ן,3:לוי פיר ווײל i tp קpמף *pp tv  opaip tpomx 
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ipo מ ר ^וי :? o די ל ip ip : opn opoo’o וױים־ 
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ם ײ גערעכפדגרדמ ־►*>־2* ז

im« ה» קאנװענשאז ד wn חמאלוציעם אוז טוו־נולחנוה־פואנו*
מ ®si*07 חונדןדם דרײ ® »yi זײ־
®ixiy *רייגגעבד^כם נעז ny3 דןד 

ך מדשײדעגע די פון קאנווענשאז  ו
ע לעגןןגיעם סענ שלז מ מל *זזנ  לז

ען איבערן יוניןןנס  די ל*נד. גןנו
*3*9 דער pa קאפיםעס מרשיירענע

___npnyn, די װעלכע *ו py*if t * »yi
סוןנוו » מבען געוקןרען׳ איבעדגעװיזען דיגען  נן

i® וריקוױיזען אטװמםזמ, רעקאמענזײרם* ®  ם*די* «
 wr*> oyi 7373” « » זדבעחװגעבעז iy« פיצירען

 דעו*לױ y® איבערגעמז באאח/ עקזעקוםיװ *ל1
 ״גערעדםיג־ דעד איז די איבער סעןוג^של די און «יעם
 סיר פעגלעז־. ניט אמ אײנמלחײטען y® םים קײס״
ען it® הילען ץנ ״ n זײ פון וויכסיגסםע די וןוו  dv 

בןשלוסען. די םים םיםגלידער די 1737979

אננענומען האט סאנװענשאן די װאס *ראגראם טלחמה נאך
מז oasnyi®** זזײגע סלתיעארעז זי i ײירען  מ

 דער פון םןןזעז מרשיידענע װעגען מנזחמש>ן דעד «װ
 אונזער ײאס און םלחםה דער גאך רעקאנסםרוקןניע

ף יוניןן ר m די חינזיכם. דער ®ן פ^דעוען זן t 
ס אױמז האם D7i*« סיעתל^רעז ®ע די po מזי ®y>o 

o ®אגראם אײנהייםלעכע !8 y i®  pa און d ip ־3®יי 
tn פ^לגעגדען געכדשכט m n אײנשסיםיג איז «אס 

®19«®7< lyouyi:
תנג ר7םיסpa 83899 ■ראבלעם די מני • np* חװ־ 
 הײנס 1787ל18® קריםישםםע די פון אײנע איז פלחסח

 חויכעז * ביז ay חענגם מלק פון גדקונפט די jye «ו
 װעם פאלק *מעדײמנעד אס1 *זוי וױ דעם « ®1ג

•ראבלענ^ די אט לייזען px 1ב«עגענע
iyo*P8i אונזער פון אויפמלםוגג די 98ay i לעבענס 

 אױםבדײםערעז <יז לגהמאפהי® בלויז נים םײגם שםײגער
 wp אױד אר3 ®רייזזייםען׳ 7•$ליטיש פון ירושה אונזער

 זי־ עימנ*מישער ®a סונד»םענם גזןזונםעז 8 מרמםען
 פון אױסנחנעז ®ולע דאס װאױלשםאנז/ rat כערקיים
 משעפםײ פולע ,עןסעכקיימעגל *־*דוקםױוע אונזערע

 לעבענס הויכעד rat 8 געלעגעגהײםען גלײכע גונג,
 ד־ עימנאמישע םונחןםעננמלע די זײן פתען םנמנדאדד

םלחםת• דער נאך ןמעריקע ®a לען
 דעד־ קען פען ןך באװיזען האם מלחמה די
rat jnpm פיז הויד אוםגעהױעדע *ן גרײכען pa מ־ 

 אינחסםריע׳ סון גוזא&ענארנעטען דעם חרך שעםםיגונג
 נוזעז• געםיינשאפטלעכע פאר אגריקולסוד און שרכעס

 מד־ זאל יע1ק*איער* די cy ןןז דערלןהען ניט םאד םען
 װע־ אױםגעברײטערט םת זי מלחם̂ד דער גאך שוױגדען

 בלױז נים ווערען ענםװיקעלט סיםםעםאםיש rat רעז
ד סמ «ײם איז מלחמה׳ דער גאך באלד און גיים אין * 

 טרידענס y אױף לאנד סון עקאגאםיע די ריקשטעלען
 וױדער־ א אוימנומײדען כדי נאכדעט< אױך גאר באזים,
 קרתיםעז׳ עקאנאםישע ארבעםםלאזיגקיים, םמ האלוגג

נױט. און ארעםקײט
 פח באריכם דעם קװאםירם קאמיםע די װי נאכדעם

 װעלכער ענין׳ דעם איבער עקזעקוםיװע גענעראל דער
 דער *up באזארגעז םתען וועלען מיר אז אן װײזם

 דעמאביליזירםע םיליאגעז די משעפםיגונג םיט פלחמה
 מלחמה אין כאשעפטיגט דינען װאס די און סאלדאטען

 װערען געםאן קענען ניט װעט דאם אז און אינתםםריען
®r קאםיםע די זאגט אליין, איגחסםריע פריװאם דער:

 דעם םים אײז םולשםענדיג שטיפט קאמיםע אײער
 םיר באארד. עקזעקוםיװ גענעראל דעם ®ון שםאגדפונקם

 אױף באזירם עקאנאםיע, יראגרעםיױע א אז גלויבעז,
 םרײער אויף ;באשעסטיגונג און •ראדוקציע פולער

װע םי  הױכען א אױף ;געלעגענהײםען זיח אינ^
 מאסעז די פון וחױיאײז דעם אח םםאנדארד לעבענם

 די פאלק. אמעריקאנער דעם סח װעחנז דעדגר״כט קען
 םאניליזירעז םאר םאראנםװארםלעכקיים ענדגילםיגע

 פאלם ׳«יל דעם אם דערגרײבען » םאלק םון כחות די
patפארםרעםע־ די אלם רעגירונג רעלאדעדעפ דער ״ 
 נים קעז םאראנםװארםלעכקײם די אם פאלק. סח ריז

 באגרעניאםען איז עס וועלכען או ווערען איבערגעלאזם
 האבען װאס די או אדעד באםעלקערוגג דער םיז םײל

אינםערעםעז. םימיעלע
 יאד מנדליג אוױי לעאםע די פון געשיכםע די

אז חנתוארטעז ניט םער קעז מעז אז באװיזעז, האט

py»piyiw r< goa> ד *ח מיז מנ ם  ד
ס לירסן ױחן  די נאכקוסזמ jfitp זאלעז אתסןדגאמד ו

ס ojn שון פאועוזנגען  ■T73על שאזיstpypy פאוןונן
 אױס* פולקאם זאלוז רןסודסען אקאבאפישא אונזערא איס

ר וחנדיז גענתם » wn מ י  פ»מז, פאלקס די יון נ
 איז «ל*גיתגג יש<פ<ט1<טס«ס יחנײמ אײנגעפירס סוז

אין מאין ן דמגאםיע. דןד מארדי ז  פח נגילאנית ן
מנין דןגידונגס םייגעז גויטיגןדוריח׳ ניס> טונ  דןגי

*r ל<מח עקאנאםישעז. ynyorwo I זממסי■ פח 
 חאדפאגיע אין װןרולן אנםוױקעלט ןjp ■לאנידומ שאר
«*r פיט o n n t j r n rm  rn o rv yon rm rat> 

 קענעז ןרפאופדייט און אגריקולסור ארבזןט׳ םינאנץ,
 תד פח אױודנפ אמסןרן װעדען אתאפענגעכרןכט

מױן גױגזאפער ן איץ פוגקויאניואן is רעגירונג שי  פן
 ממםראל. אח ילאניומגג יש«דקאג«םן אלגעםיינעד פון
 דארםען פןגלןך אױן װןט רןגידונג פעועראלע די

p איר חון דןדוו וידןקס בישס״ורןן  is  bihu 
אױסגאמז• ראגירוגגס דודך אוץ בירגזןר די שטייןדןן

 װןרןן באנחנט קןן ■אליסי שטייער •ראגרעסיװן ן
^טי«ײק<ר דעדםוםימן *ו ערםאלגרײז־  1» ק*ייט«ל ו

 אײנקמפס »ת סײבחייאיפגל שדײאיגזנ די אחחנלעקרפא
 *osiBy פאר אױסממז רעגידוגגס װאס וױיס דעד אין

מז לעמ מ ײ חןלמו שיל trp •י v ד a u mי> 
 נוגאב איז זײזװאױל אלגעטײגעט pyr rat סםאבילמתט

תד קאייםאל• ידיזואמז ®ון טעסיגקײט ווי
im איז p  w n פןפאגתס no ארגאניזירםער דער 

m דןגןטרס m s a ra n  mppsp » .־ , 
rat ly אץ קײטוךכטיג n ayiypi  wn ל<טןן«ו<לש«פט 
ממד די פאלק• שון לעבעז מ* 8 קדימז םח?ן אר  מי
מ n די t ■wgnwiin r w לי» rat w m ry חאלב 

 װעדעז ןנגןטוױט ווןלןן װןלגן אגענםזדען׳ רעגירתגס
 ילאני־ ynnapm 1<י ס^39ל8י8ר<גסײ88 חגד םים
 no מװעגתג אדכעםעד די סארװסלטונג• און רוגג

 ריזיגןד דןד אין שוחןי פולער אלס ווערען אדײנגענומעז
ח לעמז דןןבןסע 8 ז9בדי סון סמגאתטעדנע  *908 מ
סלזאסו■ 19ד נאד פאלק ריקאנעד

 «רמ• oyi גום שולשסןגדיג חייסם 90*889 ר9ייא
n בדיײ9ס<אױ אן י88 ניתנג8«ל י9ל8ג8י«8נ פח 

 8 נאד װאוילשםאגד. אח שפע פון 9*883899 טערטער
jopm ד* r« שטודמס m n ד־9איב אונז ז93זײ װאס 
 ״P318 פאלגענדע די ,sis םיד שלאגעז געײארען׳ געגעח

 חמליםםישען 8 פאר גויםיג םמדאמענםאל אלס םען
:•ראבלעם דעד־ is אוגאנג

190W380198 8 CL ראס ר9*ש88389י ל8ג8יי8נ 
 פאלק אםעדיימגעד r® םײלזנז אלע עסעןרסאיפ זאל װ*ס

8 rat9*שפ83899 9ל rat איגםערעסעז נעלעפטעזעלששג 
 in*08 99119 ד9י •19*1911 געשאםעו זאל פאלק׳ פח
 גריגםלעכען א םאכען is זײץ זאל ראם דעם os פיז

 כקײ־מעגלע rat ז9יס1ס9י עקאגאסישע די פיז שטודיום
 םאד י939ל8 סעזעגאױסאר ais ;לאנד אונזעד אין םען
 לע־8 פאר רעסודסען די os פת אויסנמונג םולער דער

 St] 1311**190 088*93 99193 18*8*19099 װאױלזיין 0390
nso קאנגרעס is אױך װעם ט8י דעד אם •19038סר8ג 

 !חאםעגברעגגעז אױף אגענסוד הױסם אלס דינעז קענען
 093**893ל8 09ל 1אי ד10ל19ר*38 •09318 ,9*100113*8

•33133910038 1כ99םסל8ש3גע&ײ 8 פאד עולם
 פאר 1103938 9ל8י9י98 9039380198 8 )2
 ”1S 191911 19B8V93 11038*9 ל81 1909318 939ל03989

 *IX 3831S 1 0ל8 193*1 19ל8> 0811 19099*818 19ל
001 19893190318 90811*18 I®  19tP*P3*D9U 0911 08ל 
 ל*939אמס* די 193ל**3סױא *װיסאהמ^״מ 3טיםי זײז

 19T3W איז ו9י*דל8180818 193*0 08ײ 190קײ3י098
883899*190 0*0900•
 פת 190910188 1« 1183938 9ל8*19י90 8 )3

i* 191911 לס9עשם33אײ זאל שיכםזמ פאלקס פארשידענע• 
 אױ■ 93*19893 *1 0*8 19093183988111 ל81 93ל9ײ

 90*190*ל*8 19131» 191*לח*3809י 0ײ1 19098*188
מײ םלאיײװ אח ױז ח i9 18 8 כ T 8 is3 in19ס«ל33139ײ 

•1939ל 19יװיל1 013 3383193*8
«־**־ ,9*1911818 193*8 ל810389 03311*391 )4
 S**0 191 ־aw 191911 190להא9338 ל81 331**ל0180 ׳191
i9® 33103*0193*8 פיז i rat 9*883899 191 T ד־9איג 

ה>8לח8 191 183 0י*1 03383
1919ײ 0־1לי3809 ל8« 1103938 03311*391 8 )5
19093 v 09181 אױף אױםזיכם■ wn 19ל9דדיקשם1 ®ץ

 IS! 1*11393 0391*10 118• 9*083899 *1 ■ױ«ף« 118
is סחודות t 199*130■ די אופן 190093 אויסז ז91נו
pa 99ns חױוס is i •3311*391191 is  19338 ל8ב  osn 
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 איז קאנטינענם. אםעריקאנער אען
 איגםערעסאנט געװעז דעריבער מיר

 דער םון אסטײלונג ארטיגער דער םיט זיד באקעענז *ו
 אײ־ ױניאן, ווארקערס גארמענם לײדים אינםערנעשאנאל

 געהאם האב ױניאן, דער אין געװען איד ביז מאל ניגע
 ם. ברודער מענעדזשער, מיטן געשפרעכעז אויםםירלעכע

 נאענםע מענשען, מיט בכלל אמ אדבעטער מיט הערבסט׳
 באםערקעז׳ אנסאנג םון גלייד מח »יד ױגיאז• דער גו
 איר po און יוניאו דער פון םײנע אײנדרוקען די אז

 קענען טוער ױניאן די סײנע. גאנץ זײנען טעטיגקײט
 שםאר־ א אויםסובויען באוויזען האבען זײ *ופרידעז• זײן
 צו זי האט נאר גישט וואס ױניאן, אײנפלוםרייכע קע.

 מלסכות, בעלי די פאר דערגרײכונגען שײנע סאראייכענען
 איץ נאםען םיינעם א אויםגעארבעט בכלל זיד האם נאר

 רעכענם מען וועלכער מיט ױניאן, א איז עס שטאם.
 רעגירונגס־קרײ־ די אײנגעשלאסען קרייזען, אלע אין זיד
 אין ארבעםער־פאזיגיע װיכטעע א איז ױניאן די זען.

י װיניסעג.
גאדעל־ דעם וועגען ידיעומ פאר א ערשטען צום

שטאט• אין טרײד
אינםאר־ םיד האם הערבםט ס. מענעחשער דער וױ

 נאדעל־ 3,000 ארום םאראז שםאם אין זײנען םירם
זײ פיז מײל גרױסע א פאכעז■ אלע פון — ארבאטעד

po .שעדלעצקי ד

ארגאגיזידט. גישט זיינען .־זועלכע ^ ------------
 אלע כמעט זײנען דרעםסאכער אמ ?לאיק די דאקעגזנז

 קלאוק־ 700 םארמאגט אינטערנעשאנאל די ארגאניזירם.
 100 ארום אױן־ וױ דרעסמאכערינס״ 300 און מאכער

 אויך גלײמײםיג איז הערבסט ם, סוחגםער־נײערם.
 אן otd ער ױניאן. קעפםייקער דער םים םארבונדען

 250 האט ױניאן דאזיגע די טעטיגקײמען. זײערע מיט
םלאכות. בעלי ארגאניזירטע

פרױען. וראגענט 60 זײנען קלאוקמאכער די בײ
 םוועטערס די ביי און פראסעגם. 99 — דרעםעס די מי
 פאכען נאדעל די אין זײנעז אידען סרויען. סראצענם 80

פוםציג. און הונדערם ארום םאראן
 םאכעז דאזיגע די אין םלאכות בעלי םײל גרעםטע די

 אי־ אנדערע און דײםשעז ■אליאקעז, אוקראינער, זײנעז
עלעםענםעז. מיגראנטישע

 אײםען םארשידענע אין שוין האבעז וױניפעג את
 אריבות קײז אבער האבען זײ ױניאנס. נאדעל עקזיםםירם
 ארומנו־ פלאץ דער איז דא נישם געהאם. ימיםגישס

 עקזיםטירענ־ םריער די װעלכע *וליב םיבות״ די רעדען
 װעלען םיר פאנאנדערגעםאלען. זיד דינעז יתיאגם דיגע

 אינטערנעשאנאל איצםיגער דער װעגען רעדען בעםער
 דער אונטער טעםיגקײםען אידע םירט װעלכע ײגיאז׳

יאר. 10 באלד שױן הערבםט ם. po אנםירוגג
a וױניסעג קײן געװארען געשיקם איז הערבסם 

 הערבםט ברודער .1935 יאר איז חביגםקי׳ו דוד חדך
 א ךא שאםען *ו דזשאב שװערען זײער א געהאם האט

 לאנגע האט ער דרעםמאכער. אמ קלאיק ®ח יתיאז
 «ו געלועעז אים אח עס במ געארבעט שװער מאנאםען
 ארגא־ זיך זאלעז די אז ארבעטער״ די אויף ויירקעז
 באלעבא־ די אױף אײנםלוס אז אויםאיבען און נמידעז׳

ױניאן. די אנערקענען זאלען זײ אז טמ^
 צײםען יענע איז זיעעז באדינגונגען ארבעםם די
 פארדינט האם ארבעםער גאדעל א שוידערלעכע. געװען

 שטונ• ארבעטם לאנגע בײ װאך א דאלאו־ 10 ביז 3 םון
 םארשטײט איז״ ארבעט n װאד• דער אין טעג 6 דען
 פארז־ינםם דער אז אזוי יאר, גאגץ א געוחגז גישט זיר,
קלענער. םיל געװען םאקםיש איז

 הערבסט ס. םמ ארבעט אגגעשםרענגטע לאנגע די
 חאם ארבעםער־םוער גאװאוםטזינעע אנדערע פון און

 אגגעוױזען׳ םריער שוין װי רעזולםאטען. פײנע געבדאכם
 זײ־ װעלכע ארבעטער, L100 ױניאן די הײנם פארםאגם

 אירע אפ שאמז און ױגיאז דער צו גוגעבונדעז נען
 די םון ארגאגיזאאיע די אויך • דערגרײכונגען. גדױסע

 םת ארבעט דער םון רעזולםאט א איז קעפםאכער 260
פעגשען. זעלבע די

 זיך מים שטעלט יוניאן דרעםםאכעד און קלאוק די
 ארבע־ ארגאניזאציע. אינטערגאגיאנאלע אםת׳ע אן פאר
אנגעשלאסען, איר אין זײגעז םעלקער 10 ארום פון םער

 אוליב קנאה־שנאה קײן חליל^ נישם׳ העדשט עם און
 שפור קײן נישטא ראםעז־אגגעהעריגקײם. םארשידענער

 מיםגלידעד וױ זיך םילען אלע קאמף. נאגיאנאלעז סח
 איז דערמאגט׳ שױן האבעז מיר וױ משפחד- איק םח
 אבער אוקראינער. םיםגלידער די ®ון םײל גרעסםע די
 — ענגליש איז ױניאז דער אין שפראך הערשענדע די
 װעחמ מיטינגען די םארשםײען. אלע וואס שפראך, א

 טרעםם עס שפראך. דאזיגער דער אין געםירט טאקע
 פאר־ א אויף ארוים טרעט מלאכה בעל א אז אמאל,

 םארזימר דער שפראך. אוקראינישער דער אין זאמלונג
 אלע אמ רעדע׳ דער פיז אינהאלט דעם איבער זעצט
אוםרידען. ױינעז

 אוקראי־ אז איז יוניאן דער אין מײדעל אםיס דאם
 אוקראיניש. סײ *ון ענגליש םײ גום קען וועלכע נעריז,

 זײ וחמ םיטגלידער, אוקראינישע די מיט אםט רעדם זי
 דער איז עניז׳ אז עפעס װעגען ױניאן דער אין קומען

שפראך. אוקראיגישער
 זיד האם מיטגלידער די םון לאגע מאטעריעלע די .

 געאר־ װערט םאכען אלע אין םארבעסערט. באדײטענד
 מיניםום דער שםונדען. 40 — װאך א טעג 6 בלויז נעט

 םענט 80 — קלאוקמאבער :אזא בערך איז םארדינסט
 אלע שטוגדע. א םענם 60 — דרעםמאכער שטוגדע, א

 װא־ די װאקאאיע. באאאלטע װאך א באקוםען ארבעטעד
>TW דאס יולי. טעז1 דעם יאר אז זיו פאנגט

 באלעבאטים די אײז אאלעז װאקאאיע דער פאר געלט
ארבעטער. n אוים אאלט זי און ױניאן, דער אין

*װי־ םעםיגקײם קולםורעלע א אויך פירט ױגיאן די
 סאנאםלע־ א ארױסגעבען םלעגם זי םיםגלידער. די שען
 *וליב־םארשײ לעגטענס איז ױעלכער בולעטעז, כען

 עס געווארעז״ אפגעשםעלט צייטוױיליג סיבות, דעגע
 םאר םאתױילונגען אמ לעקגיעם אײנגעארדענט װערען

 אױם־ געםירט װערט ארבעם קולטור די ארבעטע*־. די
שפראך• עגגלישער דער אין שליסלעך
 באגײט פונקם דעם אויף אז אוים. מיר זעט עם

 בא־ מאלם ארבעם קולטור די םעלער• א םירונג ױניאז די
 די פון שפראכען די אק אייד געװדעז געםירט דארםט

 אוקראיניש, למשל, וױ׳ גרופעס, םיטגלידער גרעסערע
a ד. * אידיש פויליש.
 אנער־ און םימפאםיע םיל געװאונען האם יוניאן די
 מלחמה איבערגעגעבענער און געטרײער איר אוליב קענונג

 האם אדגאניזאאיע ארבעטער אן אלס ױניאן די ארבעט.
 באדײםונג גרויםע די אנערקענם אן אנפאנג פון גלײך

 «ו איז עגד־איל איר וואם מלזזמח, איאטיגער דער פון
 הא־ ארבעטער די םאשמם. און נאציזם דעם םארניבטען

 אין אריעגעװארםען זיד באגײםםערונג גרויס םיט בען
םלחמה־אקטיװיםעטען. די

 םענ- 100 אריבער ארמיי דער אין האם ױניאן די
 אין נעםט םען װען «אל. גרויסע א איז דאם און שען,
 םיט־ ױניאן די םון םערהײט איבערװיגענדע די אז אכם׳

 בלוט גיבען מיטגלידער 40 ארום םרויען. זיעען גלידער
 אױן װערעז עס סאלדאםען. םארוואונדעםע די םאר

 דער םון םיםגלידער סאלדאטעז׳ די *ו פעקלעד געשיקם
ױגיאן.

 רויםעז םארן טעםיג ױניאן די איז כאזונדערס
 װיכ־ דאזיגער דער פאר געלט־זאמלונגען אויםער קרײץ.
 םון םיםגלידער די האבען אינסטיטעיע מלחמה טיגער

 אאל גרױםע א אומבאאאלט אויםגענײם ױניאן דער
 םדוורה, די געגעבען האבען באלעבאטים די מלבושינ^

ארבעם. די — מלאכות בעלי די און
 געװען שם קונה באזונדערם־ גאנץ זין־ אם ױניאן די

 האבען םיר װאם וױקםארי־לאונם, די אין אנםײל איר םים
 אנלייע יעדער בײ זעקס. געהאט שוין קאנאדע איז יא
 םוםעם. גרויםע םיט באםײליגט געװען ױניאן די איז
 םיםגלידער ױניאן די האבען אנלייע לעצטער דער אין

דאלאר. טױזענם 225 םון סומע דער אויף באנדם געקויםט
 ארויםגערוםען האט געבים דאזיגען אויםן ארבעט די

 דער ביי באזונדערס קרייזען, אלע בײ אגערקענונג גרוים
 מען האט אנערקענונג דער פיז אייכען אין רעגירוגג.

 דעם עפענען «ו בבוד דעם איבערגעגעבען ױניאן דער
 א אנלײע. — זעקםםער — לעאטער דער םון קאםפיק
 װאם פאקם״ דער געמאכם אייו־ האם איעדרוק גתיםן

איגםערנעשאגאל, דער פון פרעזידענם דובינסקי, דוד

>י 2&000 אח» טשזןק א *וגעשיקט תאט ל ײי «י יי י  י
 זי יי9 באג״סטודינת ארױסגזןדופןן האט דאס כאגדס.

vtn אלא אנארקאנמגודן איז ארבעטאד  n•
 8V אוגאהאלפןן שטאוק האס דדביגסקי דוד פון לונג

ארמןטןד. די וייישאן באגדס״םארקױף פדן דערםאלג
ך אידיעןן ודץ מסײליגס אױך אח װניןן די מ  ן

 puny״DP״9 ס*פ זיך באםײליגם זי טער*קאסיטעט.
 •m זאסלינמז דדדך םירס און קאס< אײגענעד איר םיז

ארגאנתאאיע. וױכסיגאר דאזיגער דער
t e a a M  A iM A A M M  A M  a M A A A A  A M  M A A  m ^ m a A AAMAAÂגממס דעס מגײעז #גד  i f " ” די י*ד גרײס אי*ט   

זי אזן ארבעט די אײנשסאלאן און באלעכאטיט די מיט  
Xt״t סריחןגס ח  ® WP *fln אױף לױן״באדיגגונגען

-----k. k kkk  A  AAMAAAMAM AM MAAAAAA Ia AAAA k a f l a a t e  AaAAAAA a | aI מו מדאדונג % ארױס אױך דוקס יתיןח די  מ  
̂גד ךי פון חשבון אוימן ארמטער ד מר קרןזנקודיט״פ
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_____ טימקידיס שױן ױערעז מענט ^

דעס פייעדען ןמ אױך זיד גרייט ידניאן די 10
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i 10 זימעז דאס — עקזיסטענץ r אפפזד־ שװארןד׳ פון
a a M A M k A  MAM AkkkkAA AAAAAAA MM■ AAM  AAAAMIkAA M k k A k L k k a ------ איו אדכעט די טוער« יוניאז די פון ארבעט וױליגער
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 גדױסןן כדעגגס ררעלכיג יוגיאז, ארגאגמירטע גוט קע׳

ארבעםארינס. און ארבעםער אלע נואען

 חאסייטאל צוױי־ פאר באנדס דאלאר מיליאן זעסס טארהױפען װעט װניאן דרעס
שיפען

 IV אױפבױ דעם סינאנסירעז *ו אונםעדנומען זיך האט
o דויד שי״ח׳ חאספיטאל «װײ פון אױםשטאטונג r 

 פמוי דןר פון כאנדט דאלאר םיליאן זעקס פון פארקויף
 דזשוליום אנאנסירט האט הלוואוע מלחמה םער

באארד. דזשאינט פוץ מענעדזשער גענעראל
דעפארס־ מענעחשערס, לאקאל די אדדעסירענדיג

 גענעראל האס אגענטען ביזגעס און םענעדזשערס מענם
 אטװאײמדןז אויםגעפאדערט די האכמאז מענעחשער

 טיטגלידןז־ די אױף איינפלום און ענעדגיע גאנגער זײער
 דןר אץ םליכם זיק םאן זאל איינעד יעדער אז זען *ו

 אןפ — ארבעטער אונזערע פאר אנלײע. אמסיגער
 באנדס קױםען בלויז װי מער עס איז — געזאגם האכמאז

 ד«ד פון עדפאלג דער רעגימנג. דער געלם לײען אװ
 םיר םלחםחי די געוױנען או אן אונז פאר מיינם אנלײע,
 את־ פארנאכלעסימז אדער לײכם נעםען נים עם טארען

 דימר דער אין קאן אין אופיל האבען מיר פליכם. זער
rv אלע אגווענדען םחען םיר אמערײןע. אין קראטיע n v 

 תאנאן םיר וױ פונקם קאמפעין באנד יעם אין בוזזות
 םארקױפמ *ו קאמפעינס םריערדיגע די אין געטאן עס

,באנדס.״
M M M M M A M I M A  a k A  A A A U M A A ^ M A A A A M k  AkAAktAAA ^A MAAAM flkטשעיס דער םון •רעזידענט ווײס טאטען׳ מ. סרעגק 

 קא־ סינאנס װאר דער םון טשערמאן און באנק נעשאנעל
אנגד געלעגעגהײט דעד בײ תאם ניײיארק סאר מיםע

AAAMAAMAAMAAM a  a a  a  a a a a  M a a a  a a a  La ̂ a a i  a  M n a  a  a k a  a u  MAM AAAAAAA,פארזיכערימ *ו װעג איץ בלױז פאראז איז עם אז וױזען 
 פאר־ *ו קאמיעין נאאיאנאלען דעם םון ערפאלג דעם

 4אי דאס אמ באנדס דאלאר ביליאן זעכיעז סאר קױםען
 1« סאז מענשעז׳ יעדען םיט בארירונג אין קומעז *ו

 טאן זאל יעדער אז וױרקען און לאנד אין קיגד און םרוי
סליכט. זײן

 פון פארװאלטונג פוו רעזאלוציע טרױער
60 לאהאל קלוב, פרעסערס דרעס

 פרי־ דעם אויף טרויער אונזער אויס דריקען מיר
 יונקמ־םעממי אמ קלאב אונזער פץ *ײטיגען־םויט

 גאו געשםןרמז את װעלכער קאללער, מארים ברודער
 םאנטאג האספיטאל, טינאי מאונם איז אפערארציע א

 פדױ< א איבער לאזם קאללער מאריס פרײנד טאי. םען22
 חיםליוז געגעז טלווםה איץ זין *ודי און טעכםער צווײ
יאפאז• אמ

 פןי א פון מוסםער א געװען את קאללער מארים
 וױ־ קינדער ,און קאללער מרם• זאלען און מיליע־מאן,

 דעם מים טרױער אײער אץ םילעז־מים מיר אז סען,
 םיר דריקזמ אײם זעלבער דער אין און האחנען, גאנצען

 פא־ דער מים םיטגעסיל און םימפאטיע אונזער אוים
םארשטארבעגעם. םון םיליע

cpt« ,ען ח  פרעזיז־ענם ^
W וואלטתער׳ פ * » y p

/ ל ו מ1י44 ♦ ײ ו ן ► * »

קמוקסאנעו ספנסושלפו
#im • L Z Z r i ך *תי■$w» m י

n 2?  ■ W>י׳ ׳ ״ י ״ י ״ ״ ײ D# האט גאל ij iy iH■ תאבען ס*ר 
א קלאוקטאכזד די םאר ג׳נקראגזח

U P I0 ^ י ל מ מ ס ײ י י מי ײו ד ו ײי « ג
 די ודס יתסארחןגדלתמז דײו

W זיד האמז װןס טאגומקסשודייס׳ קלאולס I 
26 o rחנגדיגס זיד האמז איז וידיל מו•• o rr 
*.19 H028

 סוא׳ א ס$ר irm ייז גאײנדפא אריגיגץלזג אונזער
im אײגמש״ולס זןל װןס פאנד, *ילוז m מיז ג  יו
m u ס ס*ק און .ומלסת מי די וחולמו «ו פן»ד״, מנ

o* פ*ר *אלזמ מל׳מ מלי־בתיס irv r זימד פיז 
 ד«ר ״יז וחנייז קןנטיסלירס זןל פאנד דאר ״ד־ראל,
m  .nr*» ײיז אױפגזמולס זןל סןנד תס jt ײ t*

 a ^ a  abAMAA ^ m ^A  M A A M A h A  AAMAk MAM MMM A A IA A A AA A A AA M M------------ - A - געחאלסזוז די אויך און סיסגדידןר מדכןנאפיסןטדי 
מוין• װאד א פןד ײו

 פןל׳ אויף פןדשסאגדיגט זיד טיר תאמז חװ־ווײל
:פונקטעז גןגח

ת מחמ־ ע* ל מל־ו ח זן ל דדײ מלז מ ר  פיז מ
ל׳ פיז פראאענט אימס ן ד י׳ ir אוז ״ v r פון סיסגליד 
n״1 חװ־ r ל עז זן ל אײז מל סי ן׳ יײגס «יז מי ר • 

y םח *ענם rv .זאל געדד דאס װעידזשעס HO m* 
 י«ד0 חאלפיז *ו פאנד״ בענעפים סיק ענד ,העלםח א

קדאגקזןײס. פוץ םאלזןן אין גלידער
פרלא ן7אאל זאל מל־אבית יעדאר צוױיטענס׳

aT ד ט r^ jo * y y ff

חי «יז א מ ע מגידיל־ןדמדיוןר ,VW& כ

to אגגענומעז תאבעז ojn ,מל־ יןדןד ןז פרינפױפ
kaaaa aaaa aaa Laaaa aa^aMA AA M̂M MAMAAflAktMAAM AAM MMÂ Mזיץ און סײד ^סספיח א או בארעכסיגס אח סלאכח 

מלי־ די סנד גפלינטונרפן די אט פארדינסם. לןכןן
A JAJA aCaa aaaaaaaa |aa M̂AAMM AAM AAMMM AAAAA AMMAMAMיודי ערשטעז םח קראסס איץ אזײיז גײס גתים m o 

 זײמן סיסגלידןןד די אזסימט^ דאט .1944 כיזטאי
זוםער. חײנםיגעז ײאקאזיא ווןך א מיט גאזאוגט

 ן פארקוסןן װאס אוקונפט, דאר שײך איז מןס
 פון םארשטײעד אוױשען סעפטעמבער, אין קאגפעוענץ

 װאו מלי־כתי^ די פון פארםרעטער און יונקמ חװ־
 ״חעלםח ן אײגשטעלעז וועגען פארחאנילעז װעם םען
 ■רא־ פח בןדס דעם אױף םאנד״ בענעפיט םיק מד

 פןד־ אריגינעלעז אונזער םיט אײנקלאגג אין צענטען׳
לאג^

 ורעגען פארשטענדיגונג א ןו קוםען װעם מען אױפ
 קראםם אק ארייגגיין רעפארטע דין די וועפ ענין, דעט
.1944 ױני פח

 פאדערוגג די ארויסגעשםעלט אױך האכעז טיר אגב׳
 ?סגראי־ ד וו ״6 איעאקאװ באאאלסער וואד א פון

 דדעס־בעלי־בתיג^ די או סיי מאגוםעקםשורערס, דעדי
 סיר דןדפען מאגופעקטשורערט עםברןידערי די םיט

 װעגעז קאנפערענץ ערשםע די אגריםענס. אן באנױען
 קירזנלאך אפגעתאלטען. זײ םיט שוץ סיר חאבעז דעם

ױעלכער ביי קאגפערענץ, אווייםע א סארקומען דארף
■ AAAMAMMMkA AM AkkMkkk a  a a a a  — - 1 - -   ̂ aaa aaa aMAkMkMAMAA■ MAAAופרידעג א געכען אוגז זןןלעז די אז דעדװארטעז, סיד* 

ענםסער. שםעלענדיגען
 נים סיד דארםעז םאגוםעקטשודערס י דרעם די סיט

 T« אגריםענם. אז גאגײעז װעגעז איאט דלעןאגרחאפ
 האמז םיר וחח געקריםם, זיך טאקע זײ חאבען רימו־

 געװען זײנעז מיר אבער פאדערתס די געשםעלם זײ
 «ם און פאזמרונג דאזיגעד דער וחנגעז עגםשלאסעז

 t« און דעם וועגען פארהאנדלונגען פארקוםעז ײעלעז
 דרעס־ די פאר למאמזחוףח גוטע אויך תרזוארםעז

 בארעכטיגט זײנען דרעס־ארבעטער די אייד מאמי.
געהאלט. סיט ײאקאציע וואד א *י

MAAAMAAAMMiAM MAAM MAM aaAAAMAMAAM MAMשןן דקר פון כאריכטןןן די טועג קן
 םים־ אונזעדע תאבעז *וםרידענחײם גרױס םים

 קאנ־ אונזער יועגען באריכםעז די אױפגענוטען גלידער
באםטאן. איז הענשאן

 דער אימדדדק גוםעז א מסאכט האם איבערהויפם
 גום דך חאבען סעזגאדעלע קאנאדאער די מאס פאקס׳

 מאנטרעא־ די װאס און קאנװענשאן דער בײ אנגעזעז
אױםמעדקזאםקײט. םיל געקראגען האט תלעגאאיע לעד

דןר־ שסאלץ זײנען םיםגלידער מאנםדעאלער די
 אמטערנע־ יי פארנאםם שטאט איז אומ׳ בײ וואס מים׳

 באװע־ יוגיאן םרעיד דער אין ארם וױכטיגען א שאנעל
אר־ םאראײגיגעז *ו געלתגען איר ייז עם װאס גמג,

ח » ײ. מ w מ v r u מז  1אײ אין גלײמגש ייז יי
ד תנו מי ^*י0 •די א חװ־ אם װאס »יז זד«י

 •jn אוגזעד ײדד ןפגץשפיתלט שסאדק וין• om «וקס
r w f l ײ קןנימנשאז. תד נ
עי עו• ײיז ײי  מלחכײדןדגזזס »ץ אױ« זיד י
 קעטפעין דעס פארזננדיגם װןס גןר חאמז יי0

v ײי «*ר rרזנגירונג דער «ת אגלימ סלחסזז סס«ד 
m *מן ,טןט^ײיאי מ  בא־ סיטגלידעד אוגזןרא זיד חן

 אינזערע דרײוו. תם איז אױסגמײמגט זוגדאדפ
 דאלאר 532,000 פאו־ מקויפס חאמז סיסגליתר

י »0מו
mn r *  T*w תןך דרײוו לאמ וױקםארי פמפטזנז 

 אױסגעאײכעגס׳ זײער סיסגלידץד אממדא זיד מז
 סאל דאס גאגדס. דןלאר סויזןגס 460 פאד קױמנדיג

י חאמז אימר תז י שסי  רעקארד אײגענעם זײןר יימדמ
82 *pm טיט דערגרײכונג׳ ן איז דןס דאלןר. סויזןגס 

שםאלץ. זײעו־ זײן באמת קאן ימיאן יממור וחולמד
 די פמ ארבעסער די «ו נןנדס פון סייקױף דיי

 געיוען אח יודאז אוגזער ®ון אפטײלונגעז פןדשיחןנע
פאד געקויםם חאמז דחןסמאכעד די פןלגס: ווי

 איז תאבעז װאלכע קלאוקסאמר׳ די דןלןד. 370460
 עט־ םאר געקױפט דו־יװו לןון וױקטארי פיגפמז תם
 געקויפט איאט האנפז דאלאר, םױזאגט 90 וױ מאר װאס
 ארפעםעד עמבראידעדי די דאלאר; 118^60 פןד

 ס*ט פאו־גלײד »ק דילױ־׳ 83,150 פאר גזוקויפס חאמז
ליי 27400 o איז יי n מן אײי  דער קאםפײז• פיי

 אםיס אונזער דאלאר. 8460 פאר גמויפס חןט ססןף
דאלאד. םויזענם 26 פאר בןגדס געקױםס חאם

 געװען אח סםעף אפיפ אתזזװ־ פת ןפרוןי חד־
 חאט קאמיםעט לןון װיקסןרי דאר אז באדײסאגד, אזױ

מז ת  — ״וױ־שעגעגם״ ן יינםערנעשאנןל אתזײ גן
 גע־ װערט אנערקענונג אן 4ןמדקעגונ פח אײנןן אלס

מז  םיםגלידער, װעםעס שאפ, א אדער אפיס, אז נו מ
און פראצענם 100 קױםעז אנגעשטעלםע או| ארבעםער

a  A IA IM A A A M A M A A 1I M M m AAAA־■*— k a a M M k ^ A A  4  K  A M M A M----------- ----------  דיעד po פראגענט io באנדס אק אינװעסטיריח װעלמ
 גע־ *וגעטײלט אוגז איז אנערקענוגג די אימקונפט.

״.184 *יוגים «ח וװזאסעקונםט ן בײ ןמסליד ײןחמ
— -  - a  * - . . L i  a a a a u a a a  a  a aa M k k M M A  A M ^ ^ A  AAM AMM AAAMAAAAM AMMAAםים אלע געווארען געלאדען דמעץ !חאסענקמטט *וס 

ססע̂ז אונזער po גלידאד
Am a L m  mA A M A  M A A M A A M M tA  M  AAMAM&A M^MMMM 4  K A Ajpuu כלדמ גיבען אדגזקרש כױםגלידקר 

p io קיײץ רױפחןן
 נאר ניט מלחמח די מעלפען םיםגליחנד אמזערע

 איז געביטעז• אנדערע אלע אױף אױך גאר סינאנציעל,
 קע־ P« קאםיטעט״ עפארט ״װאר דער וואס •קאיע יער

 גלוט פאר דורכגעפירם האס פאנגרעס אידישען געדעד
 סום־ ארום זזאבעז קרייץ׳ רױסעז אום כיישטייןדונגען

pnt בלוט. געגעבעז סיםגלידער אונזערע פון חתדעדם 
 איז עם װעלכע מאס בייםראג, גדעסטעד דאר אח דאס

ן האם יוניאן געבים. דעם אױף געסאכט ו
קאנ־ אידישעז pפ קאמיםעם פאטריאטישער דעד

 אנעד־ פאלגענדעז דעם יוניאז דעד *וגעשיקט האט גרעס
װ: קענונגם גדי

:שעחן מר• «טייערער
קאגא־ ps קאסיםעם פאםריאטישען po גאסעז אין

 קרײץ, רױםען po נאמעז אץ pk קאנגרעס אידישעז דער
 *ו דאבק חאושיגסםעז אוגזער אױסדדיקען םיר וױלעז
 קלײדער פרױען דער po טשערלײט שא■ די *ו po אײד,

 וואם קאאפעראציע הארצעער םול דער פאד אינתסםדיע
 po קעגװעסערס צושםעלענדיג געגענעז׳ אונז האס איד

 פרײוױליגע פאר קעםפעץ אוגזער po אײט איז רעדנעי
 װאונ־ דער קרײץ. רױםען םאח מישטײערער בלוט

 זײער א■ שסיגעלם ארבעטער די po אסרוף דערבארער
 ראםעװעז *ו וװועק נאבעלען דעם איז אינםערעס ווארעסעז

לעבענם. מענשלעכע
to פאר סערזענלעד אײך דאגקען אױך וױלן 

 אויסםרעםעז זןלעז רעתער אונזעדע אז אדאנזשידעז,
 רעד־ די שאס־םשערלײם. po מיטינגען ססמיעלע פײ

 סרײנדלעכעד דער po באגײסםערם געווען דינען געד
פעד־ אײעחנ געגעבעז• זײ חאם פען װאס אױפנאמע,

װאריםקײס די אוגעגעמח תאבעז באםערקונגעז זעגלעכע
 a k a  a k M a a k a a a a a a k a  a L  a — MAA A AAAAAAAAAMAAM MAAA  a a a a - po • דער זיתזמ מיר אנוועזענדע. אלע «ו סוסיגונג <ו 

דאנקכאר, זייער סןו
אכטונג, אויסריגסיגןד מיט

כראנסםאן, אלאן
 קאמיססם פאסריאםישגע פון פאחימר

a  .tm ,לװױ
בױרן• וואר װימענס אסאטיאייםעד נעשאנעל
 דירעקסןריז עײוקײשאנעל אוגזןןד פנו ןגעיקעגמג
 לואיזא םיס דירעקטאו־יז, עיױקײשאענעל אונזער

 םיט• אונזערע בײ באליבט שםארק איז וועלנע ראסיז׳
 אונזער איז ארבעם איבערגעבענער איר סאר גלידער
 געהאט. חתונה ױני, אוואגגיגססען דעם שבת, האט ױניאז,

 אױם־ חאבען ארבעטער po ארגאניזאאיעס יתיאן אוגזערע
 מתנוו^ שײנע דײ־ד איר *ו אנערקענומ זײער געדריקם
 *וזאםענגע־ זיד תאבעז שעסער עטלעכע po ארבעטער

 ;טײ־םעט זילבערנעם א געקױםם איר חאבעז po נוםען
 דזשאינט po געװאחנז געגעבען זײנען מתנות קעש

 קאת־ חשאינט po ױניאן, דרעסמאכער דער po גאארד
^ קלאוקסאכער דער po סיל  עמבראידערי דעם po ױנ

 די po ססעסס די po מיםגלידער לאקאל. ארבעטער
 *וױ־ געוחװ זײנען ױניאן אונזער po אסםײלונגען אלע
חתונח. דער •אױף געםט די שעז

 בלייבט ראסין םיס וואס סופריחנן אלע זײנעז מיר
 אױך שטעלע וױכםיגע איר אנחאלטען וועם po אונז סיט

 po יוגיאן אונזער n לײסטונגען אירע געבעז po וױיטער
_________________________פיטגלידער. די

רעזיגניר* חאט םורמאן גרודער
 po םענעדזשער אסיסטענט סורםאז, דזש. ברודער

 האט םםענזער ברודער זינם יוניאן קלאוקמאכער אונזער
 אי־ אמט זײן po רעזיעירם האט סאנםרעאל, םארלאזען

 בא־ מים האבעז קלאוקמאכער די קראנקחיים. בער
 סורמאן. גרודער po רעזיגנאסיע די אנגענוםזמ דײעחװ

 אױף געײאחװ באשטיסם גים קײנער נאך איז סארלױפיג
 סאסיגא א אז דערווארםעם, אבער ווערט עס אמט. דעם

װערען. באשטיטט גיכעז po װעם סעחאן

 טארפע־ לאנדאן״ ״טײער שיח ליבערטי
 אץ ױי־זע ערשטער איר אױח דירט

יים מיטעללענדישען
װי־ געלאזם האט אדםיניםםריישאן שיפינג װאר די

 די po אײנע לאנדאן״, ״מייער שיף ליבערםי די אז סען
 חשאינם דרעס יארקער נײ דער װאס שיסען ליבעדטי סיר

 *ו קאמפײז פעציעלעןס איר דורך געבױט האם גאארד
 po באנדס מלחסח דאלאר םיליאז אכט סאר פארקױפען

 איר אױף געװארען געזתקען איז אנלײע, דריםער דער
 גים לעבענס קײן זײנען גליקלעכעתױיוע רײזע. ערשטער

 געראםע־ איז סאנשאםם גאנגע די געווארען. פארלארעז
געווארען• װעט

 אדםיניס־ שיסינג מאר דער po אנאנס דעם לויט
 םיםעל־ איז געװארעז טארסעדירם שיף די סרײשאז,איז

 מאד־שסאר דעם po גאמען אויםן שיף די ים. לענדישעז
 ארונטערגעלאזס איז לאנדאן, סײער ליסםrנtסא בענעם

 אנ־ דער אין יאנואר םען22 דעם וואסער po געװארעז
 po סיחנר די po תביגסקי פחנזיחנגט pc װעזענהײט

 די לאיקאלעז דרעם די po באארד חשאינם דרעם דעם
 זיםער־ טשארלס po האכמאז חשולױם סרעזידענםען וױים
צערעמאניע. אײנדרוקספולער אן בײ מאן

to ארבעטער די po 4 קלאוק ״נאביP262 ,״ 
 גוטע די אנבאםראכם אין געמעז סטרים, טע37 װעסם

 ברו־ שאס־טשעדםאן, איצטיגער ביז אוגזער װאם ארבעט
 האם ער ענערגיש װי po געטאן האט ראזען חש. דער

 po ארבעטער די po אינטערעסעז די סארטײדיגט
 אנערקע־ אױםריכםיגע אונזער אױם דריקען po שאס,
4אי *ו דאגק אח נונג

 דאנק הארשיגעז אונזער אויס אויך דריקען מיר
 *ו אײד קאסלאז׳ 4 ,117 לאקאל po מענעדזשער *ום

 גך זײער סאר יאגדאניק בחדער אגעגט ביזנעס אוגזער
 געלעגענחײטען סילע בײ האבעז זײ וואס ארבעט םער

שאפ• סאןץ געטאז
קאםיםע

 םלוצקי חש. po אםנין ם.
117 לאקאל



ם י י י ז ® ►4ס מינלד עכ ער נ

צווישען פוממנס 35 מאתחמעופא̂ױ נוסנרחןרשאפס 62 ממל
מנוחןנמנס צװײ ױ

nyrm riye

 *נםוױקלונגעץ yeoi*ca*n די וון יינן
יו־ nyuiy pc ycanryi דןו אין

 געגליזשי און אוגטןדוועש *n ניטז׳
nycyany 6 לטקטל ױגיטו זדר איז >2

װאוקס גדויסןר אויסןרגןװיעלעו
-J---------— 'י - -■

מ א  cyn ױניןמ nyuiy יןר. פיר לן
ל סיסגלידער איר םארגרעסערס  און פמף פרוס <דס מ

גרעסטער דריטער ד<ר אי*ס to וודץ •דאגעגס דרײסיג
Jrm לאקאל n rw u m  nyuiy py סיר pm Tyayn* 

c**x nyn 6 געחאם mnycymnyc ycyi מיטגלי־ אין 
nyn 600 3,886 סים any ®nyacyc ynp ru r cu 

nyiyaipyns nyn pc <איז מל y דעם פדן רעזולסאם 
 top רי ודן ארבעטער די ארגאניזידס חאבעז מיד וואס
רו&ס״ פימ

aau Lgĝ  uAte gg|g AAMMi MfeiflBחױיסזעכ״ to ל סיסגלידעד *יץ ודאדקס דעד מ
■-- -a -.-. — A.- â■ - 1_.A gÂgg Mg MAgggAMgMM Ag gAAggAgg gggg&gאױסבדיײ טלגעסײנער דער פון רזהילטטם א גיװיימ לפד

UAAAaWaMAA mLaA MgAgggMgMggAA IgAAggAM gggg g ggggדער ” דעזולסאס פלס אינדוססדיפ♦ אונזעד ®וץ סדנג
* n־ —------------------- ־— '*־*—■—*־*—־־ ־י—^ ־ *—“ ־־־**■־* י■ י י ■ »

 .nycyr ynyniy py wpsnyne װעיעז cyn קלײדןר
eyn cyn געענדערם pc nycpynya lyiyc cyn אוג־

#AAA gMgggAAg gggggLg gAMggL|A ĝgggg ĝ̂ggg MMgM MM___ אונ קמדעדשע פלעגען סלחםח דעד סאר סדײד• זער
M  Pninimyo rrnpyc ״cjnwyc,, py דפלײילקטעד
. . A. — -------- — - ■— AAAAAiAAAAAA MAggggggg ggg gggg •UAglUg gggביז נאודעמבער פוץ מאנאטעז וױנטעד די אין שעמעד די 

 גאונס נײס איז נעגליזשזױם סליפס׳ פרױען און מרסש
ן ימרען caycyi וױיניג פלעגען Ticyiyc זוםער ךי *

MMMAAAAA AMA AaWm gAMg| ggggig gggg g|ggg ggggי ״ח“ to •אוגזערע םלעגען דעם איבזןר סעפםעמבעד 
nycyany yotnyc די אין ווערעז *•מלײגט yc nyoit* 

ר םלחמח די ױנם נ«םען. מ  nya*y סעזןת אייז oyn ז
o זעלטענתײס. y איז סלעק און !וױיםעז דעם געיןןגם rr

aggggg ggggggg ggggggg gĝg ggAggaigg aigLakgUt gggחעכערע ארבעטער אונזערע געבראכם גןןםירלעך ר״ןןס 
משעםםיגוגג. כסדר׳דיגע און שכירוח

yv'oyjyp? אדגזןןרןן j נעװמסען
M̂gAA Ag AggggMtaggggggg ggg gggAAg # A J # gggודן m i אונטערגעשריבען םיר האבעז y נײעם

AfcAAfcAA ggg f ggggggggggga ggg AgAAgM AgAA AAggAgAgAg״ m — ̂סעגס  העכעוױנגעז לוץ געװאוגען אדן סדײד ודן אגד
 *ר- די ײזזיממיעס. סתאלטע איז ■חמענם מן פון

 lyrypyw ms «לעז1 טנגעחײמז noyn מטסגעמר
מז ײני למנדןןy« דעם אח 1942 מןף »ין פאגד  מ
און 62 לyקyל פון גױסגלידער םויזענד דדײמז שוין

AAA■■ A gMMgggg g  ggggg ggg ggĝggĝg gg  ggg gg ~ ̂  fly אוט איסטעוץ פח שעפער ן א ארבעטען װאס ד
 r* אײז is אױסג^ךים געקישגעז דעפארטמענם סאון

rssyrts ד יזװע ד*לעד  •פע־ איז געלס. ווזמןטױע מ
tssyn 1943 *sms געקחזגעז מיד y חע־ וױיטערע 

ר ■יזטמגט פײוי ®ח כעדונג  דעד אין רבעםעד3 לע3 מ
ד3 די אוז מטערם די אײגגעשלןןסזװ זדנדוסםריע, מ  י

 ־jyp אונזער אונטער שעפעד מין fly יט3 די איז טער
ל »יז קם•3טי רי iy דעד ה*ם י*ר זעלניתן סח ^ f l 

מי עי  פי־ט העכערונגעז די *ס עחייםעןגגוט מארד ל
 *yn 1944 אפריל אין «עי> מק אין חולאר 100,902

 זדן ארבעםער די םאר העכערונגעז מרלןןנגט מיר מז
 מארד לעימר דער און שעפער אײגמלנן זעכ״ח

 ױז שעפעד טכט פאר העמרונגען די מוױליגט תאט
Tsm 1<װױז«טגייזא isssn n בײם איבעריגע. די פ*ר

 מאגופעק די מיט אגרימענט מלעקםײיעז דעם מנײען
 גע־ זיך מיר תאבעז >1943 םעפםעמבעד סוף םשורערם

 אען פח חעכערונג וױיטערע y אױף זײ &ים אײניגט
ר פרןזאענם ל די «  לעײ װןןר דער ־n?sy םלאכות מ

ר n מ y y iאוג־ גוםאוחײסעז. עס אגטזאגט ײד חןןט ־ 
 דאם אונז גיט װאס פונקט y אנטחאלם אגרימענם זער

ען is רעכם ר ^  רע־ די אײב חעכערונגען וױיטערע ם
לוין־פאליסי. יײ־ ענדערעז װעם גירונג

ױריס־ זעלםעז זײער נאטירלעד ח»ט ױני«ז אונזער

p & p ט אינ ש ארד דז א ט כ ער ױ  אױמן טר
ט ױ ױי מ «ו ן ®ון «ו ען אנ ^ ט דן ער ו ^ן ד נ יו

 חןד פון iflRys דח^יגס פון מיםינג למםעז בײם
isayapi^p ײגקמ׳ syn ־פדןזי•סײײ *רשטעד תר

—aâ a a- gagggA ggggggg ggggggg lAggggM gAg A- AAA------■ ■ ■» סידיועמ||# מןקס גדדדעד כאאדד# חעןמס פון דעגס
ggAgggggg Aggagg ggg gggggggggggg gAAgAAAA AAAA A AA a L. ■ .. .ךי אנאנסירס מיםינג, םח םשעדסאן גזדיעז איז וחןדמר  

*arruyp ד דער *ת ימ»8 דער ײי  iy דיעס םרויעריגע   
jn rn ’a ק m י ת^נעל  םע זיימז איג  u n m פון 
AA gggUgggggLg gggg ggg ggggggggggggggg gggg A----------... .יד קלאוקמאכעד דער סח װעםעראנעז ןנװיי געשטטדבען 

n  ,v ri 86 ל»מל סיז מארסינקעדױטש וו> ברידער p 
.117 ל3ק3ל פח םיק׳ אטא

 םעסמד V גזװיעז איז סארסינקעוױםש װ> גרודער
ל שח  »ן דעלעגפס מארד ינס3חש y איז 36 ^

 איז עד י*רען. יןיל y מר ברענטש תסיש־פױלישעז
 J910 דr דעם זמם nrafl דער פון מעמבער y געיועז

 איז ,117 לןזמל r® מעםבער םיק׳ אסא כרודער
 לך פח מעםבעדס עלטסםע די פון אײנער געװעז *ויד
 ײשזיגס ms דעלעגאם אלס געדינט האט ער ; 3 קאל

 אימ־ םערםץ *ivdsjt7 דער יןןרעז, ?ys y שאר באארד
עז אייד ווערם עם געשלן»סעז> ױז מד• דער iy ^עו

■■ ■AAAg.AA M̂gggggggg ggg gggg AgAA ggAMgg gAAAAAggl.A - ~ - פון יארען ערשםע די ן א זדז׳ בררדעד שםארבענער
 -     a. a -------------A —AAAAMAA ggg gggggg gg ggggg ÂAA AAaaaaaa a י ײעז איגםערגעשאגעל/ אונזער “ ,yvTOPny 

וױיס״ירעזידענטעז. אירע סח אײגער געװעז
■ nug ggAAg BgtgAgg M A g AAAAAM■ ggg A A A A A A — 1 - A — Aמערס האנז באארד חשאינם פח דעלעגאםן ךי 

אויםשםײן. ײרד געשנת»רכענע די םח *גדענק דעם

מיל טגע ט און טי ס  פון אױסדרוק טריי
117 לאקאל

אױס דריקט 117 לפקפל אפעדײטןןרס קלאוק דער
...גרוחגדפנן מױט 9חג אױף מתי^ר -אמ סימפטטי דין

סדידער. דזשייקפב
 «ז אגגעזעענעד iy געװען איז סנײדער גרודער

 ריפעד פון םענעדזשעד און םוער ױגיאן טרײד חשוב׳ער
 קלאוקגמכעד יארקעד נױ סמ דעפפרםםענם ניאכער

*.nyys חשאינט
איימ» מר^זחנז ױניפז די האט םױט זײן דורך

מיטארבעסעד. איבערגעבענסםע און טיכטמסטע די פמ
 1« גפר ניט גמכםעט געװען איז םנײדער ברודער

פיט יעדען פוז אייד נאר נאענםע אה אײגענע זיינע
איז געמןזבם וױיגיג זײער װערט פיבעם םלחמח

 AaI A A A A A AA A— — ggg LgMg gAggAUAA gggg ggg gggg-----------A ■ ■ a A. AAAA  ספעגיעלע די װײל שעפער אונזערע yaשינsרoyn Jr 
 ^געפןןסט ניט איז רבעםy דעד אין dsusi װערט עס
is מיםעז די ®rs p n r. איז אינזיכט אײן נ*ד איז 

jnrw די םיז פנדעדש טרײד אתזער y קלײדער םרױען 
 מאשײ קדיגען is שװעריגקײס דער איבער סרײד^

 טרײד אתזער ייז זיד חן»בעז ודיט, םלחמח חװ־ איז נעריע
 דער װעלען םיר אח שעפןר נײע קיין גמפ«נט ניט

מר סלחסח  מר־ פיז פרטביעם קײז wsyn ױם תדי
 די oyn שװעריגקײט יגע8אײנ די מבריקעז• מכטע

T םיײד אמזעי *יז «*מםער ^iy ms rfP, איז y פאר־ 
w« דער פמ קלענערמג v  oy. װעם ןװלם דער װעז

#a — gAAAgggfegg gttgkMg------------ קױפען״ רױיניגער אגתויבעז
y שװעײגקײט oyn איז געחאם הןבעז מיר jy•

 oyn מםעריאלעז אין יימרגײם דער געוחןן איז תױג
 דער זװליב םרײדס אתזערע איז געײ*חח כם6גןמ איז

 מי1ג םון עלןןסטיק פת איבץרבײט דעם איבער םלחפזע
rm ay is ח ר^ ע ם im זײדענס םח אמ מ  is< 

 issy הפמו םיר »־בעםער> די געמאכס שײערעד האט
 משמט אמ דבעטy שםיק פזזר פדײוען די מרעגירט

 םים־ אמזעדע װען מלאכות• בעל די פון מײינסטען די
 נײע די אױף *־בעםעז ןמ׳געײאױנם זיד issyn גלידער

 •pys •v$i מרדינסםען זײעדע זיד *[syn זsלy^יypyמ
t אמט וזעלעז מיר מרגרעסעדט. טיש s  y iinyn 

isV לטעy די וזען בלעם rw ya וזידער װעלען m y־ 
מלחמ^ דעד ־np קממנז

 אוץ ■חזדײןםיװיםעם די מרמסערען געחפלפעז
 די אייד הפם רבעטערy אתזערע פמ מרדינםטעז די

 די ■מער^לעןאמ אײנןװשמרען oriay*־ רעגימטנם
 מרמעגטם pc לענג אוץ ברײם דער pc מגחממװנג

p» דער iis m y  w piyc״pr פענעלם םאפעלםע ps 
 ecy fliy ניט n» סמיל Pt uiaycmnyc n קץקס;
״ די מר געמכם פעגלעך eyn ,pwycyc די בײסעז * 
מן בעםער ע װג מ ען py מרמעגםס טער ^ װיג  מ

מ םער.  אױך oyn מרדינםטען די אױף געװירקם ג
 קלײדער pmiyo םײערעחנ איאם csya מז oyn ז*ם

 מ־ דער pc קױף־קחזםם םארגרעסערםער דעד אימר
םעלקעדזגג

rs p n תאבען םיר איז. עס װעמזה םיט שטרײטען 
dynyi ■poy אײן pnyc־ y pb 1941 אין ײניפז cyn 

cyn די און ײריםדיקגיע נזער1א ״רעידעך פתכירט 
 געװןזרען געמאכט איז םארזיד דער מרכג^לעז. זײנעז

pc 65 לןזקאל pc הטלסעיל דעד py עמפלןדס ריטעיל 
ע דעם אין 4 «י• םי• דער pc ױניפז ד ^נ  מישקין ענד ,
 אז אנגעשלאסעז אבער זיד תאבעז flycjnfly די שןןפ״

 געקראגען זײ iyc האבען מיר און אינםערנעשןןנעל דער
y ס סמליסענםאדי ענ ם  װאקאציעס. לםעysyב םיס ^
TS ל ^ pc זײני 4 «ױ• סי• דער» ms רי־ לעיבאר 

געװןןחמ. ^ריקגעיזיזעז את nyys לעישאנם
טעטיגקײטשז אנחןרע אץ חילף טלחמח
 לypyל אתמד pc פירער ps םיםגלידעד אמזערע

 אלע אױף ארבעם מלחםח איז אקםיװ זײער געװעז זײנעז
̂נטען.  iyc באנדם םלחמה פארקױפם pnyn זײ סי

ל^ דרײ איבעד  בײ־ זײ pnyn r״rusoya ;דפלאר םי
 לןןקאל נזעד1א קרײץ. תיםען riyc בלום געשםײערם

 אײנ־ אינטערגעשןונעל דער אין ערשטער דער גזדחמ איז
m m yis קװ־םען הילף ערשטע ycאין םיטגלידער ד 

 מ־ אמזערע #y קרײץ. רױטעז םיםן וממעגארבעט8
 אתםערגע־ חילף ps םלחמח יין ircpy זיעעז אםטע

 בײ־ פרײגעביג הןןבען םיםגלידער אז־נזערע מתגען.
 םאג דעם װי oy’spy הילפם לעy iyc געשםײערט

 אנדערע ps פןונד הילסס אינםערנןשפנעל nyc שכיתת
ממלעגען. געלט

n א¥ל מיסגלידער דער אין מרגרעםערמג ps 
 אמזער געמאכט האבען םעטיגקײםעז אױסגעברײםערםע

 דעריבער הןזבען םיר ארבעם. דער פאר קלײן is אפיס
 אונזדר 1װא געבײדע דער אין סלןןר y באך געדתגען

 מןןדערנעם y אײנגמרדענט דןזרם ps זיד געפינם אסים
 בי- שימע y םים ימיטז או־נזער םאר אפיס באקװעםען
ק ע ט ^ r iy ijy  py .מקװעםלעכקײםען
 -yn םים קו־קען םיר םעגען אױםזיכםען, ^ לױט

 ״is זיך וזעם טרײד דער װען <וקונפט> דער איז פעטגג
 קןןנםראל אוגזער ארבעם. ^רפאלער דער is ריקקעחמ

u איז n ם. ם1ג אח אינײסםריע ר בלי ^

מריתגג. נאענטער אין םען1געק איז ער װעםען
 דער is טרײסט py םיםגעפיל אמזער שיקעז םיר
s ^ ’nyc .סנײדער
 umjwiy דעם בת1לם ארבעם נו־אלעכע זיץ זןןל

 py טרײסט אלס דמען סיםמענשעז, זײנע לםובת קלןןם,
 פאר py פאםיליע סנײדער׳ס י3ס זעדעגק בכבװ׳יגער

פרײנד. py באקענטע זיינע אלע
—װ.י. 117 ק«ל6ל בא»רד עקזעקוטיװ
 םענעחשער קאטלאן׳ כענדזש»םין

טשערםאז צוקערםאן, ר.

קא&טגי. דרעם ■ערלבערג פרעד pc ארבעםער די
 די פיששםיםיג אגגענוםען ה*בען עװעגמ. םע7—626

:איע1רעזפל סאלגענדע
 ברר אגענט> בימעם ^נזער iy אנבאטראכט איז

 > py עגערגישע דלנע דזרך cyn ראזעגםהאל לואים דער
 אונזער אװעקשםעלען געהאלפען האנדלונגען םאקםישע

mpe באזים, יוגיצז אםת׳ן אן יף1א py פױיז אונזעד 
 גײמר פיל זײער cyn דײוױדמז בתדער אדזשאססער

 בעםערו nyc קאמף אתזער py אונז חעלפען is סדאגעז
py סםאנדארדס, װניאן

 װאונדערמת די payny iy אנכעטראבם, אין
 גראבפאן׳ םעקם טשערמאז אונזער םצד קאאפעראציע

 די געלעזס אוסן פראקסישעז גאנץ y אױף האט װעלכער
y ijn ’cnyD פחובלעםען שאפ nyc פח ילזײן1װא דעם 

שא^ דעם אין nycyany די pc iscynycry די
 זממר עםעגםלעד ימױװיקען1א נדר באשליםען

pn'Oiyryn• py pjyn py suuypnyiy במנעם אונזער 
 y םים יעדעז טשערסןח py nycwpmy פוײיז אגעט,

 םיר װילעז געלעגעטזייט nyn בײ py באגד׳ םלחםה
 אדםינײ nyuiy is לױג py זעזמ־טענמג יםדריקעז1א

nrm םים 22 לאקאל P« סםחזציע a זיםערמה w ia 
to פnyזיך סליכטעז is העלסען nyiriy אלנ איז ײגיפז 

nyc prooyp yn*y װאױלזײן דעם pc איז אהבעםער די 
mew .טרײד

oaniyp •. די
pan & py גרק סעם בעת.לענ? ליאו
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m ט ײ ק ט ס ער בײ •ו  מון פײערובג ױבילײ ד
ט סלאוק אינ ש ארד דז א ץ ב  א

ס לאס שעלע אגדז
c די האבעז כמי> םעז13 דעם שבת> m  ps pi&p 

pc ennyya crycn מװתפוזו אנחשעלעס, לאס jyny■ 
y cn*ct דעם לבבח־ פײעתנג p rrn r tss ילײ3ײ pc 

is ,nnyya c i*ym  pi^ די או־יד װעלת *ycoym 
סען געװען זײנען מו־ ש^ ny» y n םיט יז3 ^ע m 

p’ms n r. איז פײעתנג די pnyiiya cn’cyAann מיס 
cypiya y זדן nycnynun .cnysiyp •טיטגליחװ pc 

 אמטיגע די װעמעז yiviy אױך זײ ישען1י3 ױגי^ דזז•
r% cc jnn m ניט prsnyn msשתיממ־ דעו־ װי ׳ 

 ״*cya pmipya םעדעםטװעגעז זיד דינעז ת>111ש די טן
 ccynnya’s װי nyay פײערוגג. ײניאן nyn py ליגעז

py זיינזמ אגטױשט n»c יט געװען» nyn עלענד?ײם 
ccnynyi enyn eyn oy cyn tnpcoic py יענעם 

. . .cjyny
yiy ױם aic׳ fli מז py yiyaynanyciiyeiy n r־ 
 opiyn דעם מיט ,nnyya חשאיגט דעם pc דסטענץ

px דעמױיכמגען B etsey nyn py ppiv njn pc 
cycc, אנדזשעלעם, לפס y pn ccnynya rcya cyn 

 njrt׳ypnyn py nscyany npsiyi nyn nyc aic יש
marwo איז אמז נײ g a p g  <pyw די> מיס nyt is 

 cyn פייעתגג די ארגאניזאציעס. םרײנדלעכע׳ ױניאן
cn'cyaanm ccnynji יף1א װעחמ nyrnsnyi npn הויד׳ 

is געמז nyinja’n nyn oy prnc’iy געשמגיש py 
y isc לױז3 גיס rcy מלאײס. פעטעז ^n  cyn n jrr 

y3 ccjpnjrvcמיינמג די שטעסיגט nyomi njn pc 
s^ מיטגלידעn ty ,n גים איז n»y is wcpynnyn •חיל

 ניס געװעז יאד py פײעמנג nypcmn yiy בײ
njc מטירלעד װי ry <p?cnynnsn is מל עס nyc pn* 

pmync טוײיד ענם^לע3 די pc ccycnsinpp npJP 
cyoc> איז flעלכעto  n אײ עם ;אנגעשלאםען זײנעז 

np• אײגפאך y טאלײדיגװג snpniy is לr yםיט־ לע 
 צעתאלסען cyn װעלכ^ >3an־njcsany npn iy <nsגליח

nppy ײניפז py די jrccnyccrc סעג yp nyn pc* 
Bוגיםםישעs n1עשטעnנגם־nyסינאנ־ ,אלםען1גע — בעט 

 ־ry די pc מאנכע בעת דעמאלט, לישynyמ py זיעל
 PPP’ אונזער cn’cyayo נאד p>ayn nyn’c ppp’ םיגע

py זי y csiccyaלס y בײ מל — יוני*ז ״קאמפאני״ 
yiy ניט פײעתגג iscyncnyo pn ; •זיבעו cyn ד»ד 

nyn Tycyncnyc pn ccnynyj אידישעי־ *nycyany 
y py tttp nywiy jy^yn  ts ,cyc’cypנגyשלyסyז 

pn tun גnגג1ינד tic py חזגלכמ ■ciyniyn מבינםקי 
nyn py נsyיyנyלnyn py nyreyp ny ת^נאל סזן  אינ

ynyc'nyc nyn py nycynonyi, וזײס ciynnync לואיס 
 זײ pc yr״p nyay ,nyi’nyc nyלypyל nyn py למדי,

enyn py cy’sypirny ניט Tycyncnyc pmyi•
nפ my is n אסיא mלyכ,ycync nycyany y 

^ ״,ccnymyc, nyn לyיsyם• כ ל ^ cyn, יי לױט 
nymy pc nyenyn 1 חשאינטy ,nnyyaנטnyגyשnיyaן 

pc םyנyחשuioniya y py ,ny םיט c’Brm y m 
c גמגחגן זyלפynyג זויײ?, rc c y i ,ppiP nytiiy אונ־ 

ncc ynyi״py cp גynyלפyאױף אמז ז one py c’nc 
 py nyaycpi^p ynywy ry זyלסynyג mny fliy און

py cn’p זyלr םyלyנחשy לאם jyny jyccya ms pn 
cmyniyco yeeayn »n ?yanynny אין n שcyn nyBy 

Tyayn erne אין nycyany py cy yל^yװ  ynjruy׳ 
h אסיא  cy צייטמג py נישט a ]ycyncnyc Tjmya״ 
nyn .פיױגתנג

nyay אסיא y py cyn פארגלײו אין ?לײניג?ײם 
 אײ־ nyiiiy ry לypyטpyסם זyכyלaמגלױ1א cyn םיס

sx/i אינסnyנyשyנyמל ל nayiyncy pn בײ nyn פייזג־ 
 Tyccyna cyn ccTpnyc אונז cyn cyn ,cyrtcy — תנג

 nycyncnyc nyלyיsיcy nyn py nyi נישם װײסןןג.
nyuiy pc ל ת^נןז מ  ניט נטyגyג nyiiix אין אינו

py cy nyi ,myryiuy pmyi ניס אפיא pmya ייז? 
ל. nyuiy pc unc'mya yayיפטלnש מו ^ ת מ  אינ

snya’K n  py cy״nyc»ru nyn pc uu ל מלr yלy 
 די oy iy שסןןט, py yn יתקװ nyuiy pc nynסיסגלי

ycnynnynciy פאסיתנג y py חנײלםאט nyn pc ״אי‘ 
y’x^yt מליטיק״ pnmyn’enye cyn nywiy ױניסי״.

nyuiy pc ccrm yrc ypesne n  cyn ppî c 
 nyptnyayo nyuiy Tyn py .*pp, פאלגס riyya חשאינט

nyc miynynגyשטyלט pc npnymc pc חשןןינס 
nnyya אלס npp’ nyn pc nycyc# nyn,״ iy  ,c iy i 

py ny נישם ny»n גליקלזנד cyn ״Tjnwyc yaiyc 
tymלכyײ  pn myiyruy ccnynyi yn tyayn y 4נישגא 

’cciy pc rn װיאװ זײ װײל iym’cys Tyuynamy״T,״ 
Tyayn פיאנ cccynpy: uiy pc םיס py oys^c n 

n זיד  Tym py cyn ny any 7cnynnynyi קאמוניס־ 
py njnmyiyc nyn .. . cy*sypjyiny wync jupc־ 

nyc puicyi cu nyay cyn nynyr נויטיג nyn is־ 
puyc אײז מים enyn אסיא yenm n זדלף nro oyn 

nyn pc Tyiynyyi Tyayn אינמתזדממזל eyn oyn 
^ .yeny punjs*y nyuiy caycyi n^iyc

cu nyn py cy לימן3ײק11א נױסיג npn .לאנג 
a iuy iאpuyenyn is p זיד a tyלon* P1 פיר •yp 

ynyi yn ttp’  nyuiy py ?,ms] ל ^ מני  p« מ
 nyn piyn y טאש py ycnyoyccys y cyca גײסטיג

yגגyשםynגגםpc cyany ny חײס wynnync ,לײױי 
 yinyw’y nyn pc pnynyi cc'ceya py ny■לכyװ

lynynyi n^iyc שןןנןןל  py ,cyany n  pn'oisiy yn 
pms ̂י  nyn is Tyuyna n*y py ppifl n זy^yלeא

 epyc oyn oy tys*mvnyo oyn קעץ שטופע. איצםיגער
sya c ײ3 * n u y i^  yiy״nyn« ]ynyn wya« וױ 
נימא ^ טטװפ nyr מלר 1 ךעל^ omn nyn ny ,earn

jimpcn — py cyn nycvcnyn
cnycctnyc py ,ny oy געװאחנן TTiP nycnni y 

 nypeye y זיין wypyi py ccnynyi cyn oyn aic יוס
pc pmc’iy ױז  pc anaminyn py cpiyn cyn מיט ס

c m  re  Tym n y r^  .ppip nyuiy גyayםיס נשס 
a ,ccycnyn’c y״ y a ^ i^p  tycyn פאליסיק py אי־ 

preyn re  pmo .cy^y nya אױף iyc ynyeya״ iyn 
cynyca n פ וועלעןnyינח11שnyuiy py p •^  ײנ

nיםyל nycnyc^yi y cyn זיך py Typmya nynfli 
yroan n .קאלימן

ctu T, סיס rip
97 לאקןןל nyacyc םעגקאף, חש.

pinjaynyi, nycpynyn nyenyn״c״ : —
 .60 לyקyל cnyeync pc nyacyc y ,tc ^דלױסס

yany ^  is piyn Tyvsnyn Tyc’c pm Typ’nnixc’iy־ 
yenm nyn pc nyc 1לםא1ש py װאלף nyny די 

 cyi yc42 eoyn 629 ,uyceyp cynn, ״’naijrt.׳
i  nyc ,Tycyniyc״ncy ny״y a ^ iy c  pn y סױמד 

 yאידיש ¥לד די yלפyװ סיםפאםי^ yem py שאםם
 my Tyayn nyocyiw py nyn»na yפyיםטלnp אױך װי

 אײס nysiyi nyn nyc סיר is cmyic*my װארים
TSiyVyi pa •py cyn ש^ר py piynp ,זמספיסאל 

flis miyaymr״py TSP •py .cac py Tya^ Ty 
i פשוםע  cyn Tyaymya'y cu nyenyn״cuyi Typcc 

cyn cyn סיר iyn c c ^ y c איד iynp p'c pc ayn־ 
 זײ ,pncciyc yoynynynnyc »n oy Tynyn cya ק?ן

yפיr sלnyuiy pc ywcyp y ,שאו y i Tym yaVyn• 
Tyanya Tycip סיר py .איד האםפיטאל pa זיך otic 

pm ty זיי Tyayn סיר pn’wyiync סיט cyn פול, 
ya Tycpycyiסypט״y11לפyר oyn מ ט ל ^  ״מכל »

aic״ cyn cyn מיר .Tycuys py cnnyi pnyew nry 
ayn •py iy סיר lyp wypyi cuטרyלירayn py Ty 

 יי cyn maa cyn tic ל,icny ermys ?1 פשום םיר
unm yicycyny.% n  ,Tycciyc y i’snyn y'mcc* 

y e ^y c״ Tyayn סים סיר ny, פ פילmטשyםט 
cyns״.cV

piyn py זײ n r אמל c pc Tycya py״P 
לעוו׳ ל. סאמילי^

pלp1רa «לײס, חשאנם סס• 1134

ד
jyinyo» nyn py Tymony מו oyn ,lytm •וייו e 

ye Tyci2,׳ jy 9  Tywyonjruyafly cyn if  iyn ypyo 
ornnya jy i’ iyn oyn ayn *py tth ס איוג  oyn *ימרגי

nymyrs y nne nyn pe eiynury i  •pc פראך,ש pn 
oyn cy געעקעלס סמש^ *py Tyc oyn p מלשקײס 
n oyn, ״פױיזזמו׳ס״ i py iynyo״ny מזמחןל *ya 

•.pr TVSU
nya oyn pc יכם y nyn *pi ocyr״ty p m i לי  י
y r  pc nycyany׳• y pc *n m i uiy פאל TK  r irn y 

ns oyn T im  T im  ,nyc״ ccyany Tinner 
cyn סיר p i prayn■ מדפאכסןס nyc pn r* c r is**a 
nyn ומױלטןסימד nyn pc cyam דושואיש# nyam 

jynyiiyi p איז cpyo nyimyn nyn ממיטן׳*. rciiyiiy 
y״py py ,11*0*0 c'lycnyro cyr y **a i*o*ori 

y pc u*o*o c*myaeyc*y **a pnynyi Tyo**nyicu 
c**nnyo nyo*mi םיםגליתר pc 22 לןקןל<

cyn oy ty ,noy py cy ז*ך uiy **a tftym oyi 
py •we py זזיל oyn t*y cyn ty ,jypnyoya nyay 

yi*si**y שטיקעל ptsiyi oyn py noy אגגןרישןן 
oa*nya. איז׳ס ̂ys yi**Vp y jynyc cyr py ww **a 

nycyany, איכפן װןלכפ! tyoyr is סוסןל pun •מל 
py cy nya װאוילטןטיגןר pc moymyeny לןןמל 

 ,חייליגןד״ nyn pc שסןספןל nyn ווןלכןר יף1א ,22
*Tyinyc־c**n**nc״ o*i py גןלײגט pnynyi.

iyun» n m a׳iyuyam yuiyyuyi ײזו «ך  ז
 c*o cy prenyn py jyoynnyc ,cyr cynn 'ס1איילע

meaynyc אזןלכו yr*nyeynnyc py ymrpsynync 
.pmanya

חײ־ 4׳yro*n גאלוע j Tvonyre לץ,1ש חייזפאן
txc ,מלד yn*nc ,nyaxo eye <לסי מסל*װ»

nyn® למים ,nyuypnt שארלןןס װילסיים,
pm סײרי לןװיםס, ןרנןסטײן i yuy ,Tyoî yo,

ggggggggg ggggg gggg ggggggg ggLg ggggg ggggחזגלזח סמיסה׳ פעני גראסמאץ׳ עליס גודעז׳ מעםי  
nyn ®pn *cn*u , םילװאן ןןלדי ! ^ytyrm
ggg gggggg ggg gggLg lltagftitoM AftggggggWg g/אדץ האדזעד ס<ס ן׳”א סהעלסא סילודערמאץ

cyn* סיאמן — pc ^ y 22 לפימל; c*yp
 1a  AA ggggggg g g Lg g gA UgAgA ggLgAgA AAA/מאסרמא׳ ■אולין פרימא/ פארלין לעדזשיא

an *oym לא1סןי *iyc ל®1סןי סשאדלס  py•
ggggg ggggg gggg a AA LgAgL aaLaa—a— *nyn <iynyp *nyn ; jsj ?ypyn — ynyrn

Q f \  gggggg gggggligggg Â AAAA A-A AA- A Aלאקאל — אייגבמדער ס• און היימאן w״

Inycpynyn nyenyn
 םײז T’y nycyany אלy pc 1 גlyרלyפ cyn אויף

cyr איד װיל y pmya p*y סלזה שםיקןל nyn T*y 
nyenyn. ןטלןפו *n nyc ,גןרןכטיגקײט״

n«n pc n tcnyrccyr nyn pa py איילמ׳ס 
-cyrpnyccny p*c .luyny yc8 — 680 ,cyr oyn 

py cyn canya p*y is pnynyi punxyi t*y קײס

 eoyn 261 ®yr מאטלע׳ס pc מיטמג cyr y מי
yo39 ,םטריט nyww <*ys pn>24 cyn iyp»ynyicy 

py ,pnjrt nyma pc rn y c  cyn אײמזסיםיג 
y pnynyi lycuyuy רןז«אויו piyn y jypn-nscuy 

ye cyn ,inyam o*nyo nyma is uuypnyiy py־ 
pc nyrnyi ל אינחוסםריןל סי  nyc ׳wyctnycyn ^נ

cyam men p*r לגדבת ®y r pc nycyany *n 
 uuypnyiy pnynyi opnnyicny py גאיפוײסיג

wyiy oyir*a cyiypmyi ms׳ ppey njmna׳ pc 
 yam nyinyn nyn py® סיסחןלפמ pn me 9 לאקאל

 nyma ,wyiy oyira נײןר nyn iy ,nyan pu*n סיר
cyam pn Tisynyt cyn 117 ,w >1לןװי if i pc בת1לט 

nycyam *n. . .
j< ■לי nVyenyay ; lyanyrcליפשיץ, ׳ •yo 

nypn ,Tyc,̂ מסםעלא m  — ycnynyn■ py 
.ywcyp

cyn cyam you *n oayncyaiy i*y in iyoyi 
py nymnni nyuiy םיפםיגןר p**m ,Tyonyre 

 yc27 eoyn 245 ״׳cynn non *wn״ pc סןלדם^
 pc Ticcya py וחײיל cyn nyc TScyi eyn םטרים,

n*o Tyayn ,cyr nyuiy pc nycyany *n 1גאשל¥סו 
prP>yi y c*o TJn’wyiync is o*y ריסס־ומםש  ̂

**®pnyapiyn pc pnnc’iy
y **a סיסעג pnyn ,iyol6 cyn *ye סיר oyn 

Tyayiymya*y c*y סיט py yen הןרולןפו ,Tiwiyn 
nyma c iy rrm  cyina pu*ca*c nyuiy nmn 

 rcynnp. — מײער
.•קאנויםע זי

eye ,1 מנדןל n**n,ללןר| fcnynr eye׳
 py אײדןלממ enye הןא•, אתי3

.Tyon*n*n •ןרל

T
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)p im p in p p y m p tp ר §ון »י דן ש*נ ע רנ ק ט »ינ
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im(!• דייפ פחססע p s ופכסס סון is עקמד דובינסזי, דזד, סרעזידפנס »נס»ניני,׳ לואידזעי סועזידפנט וױיס עושםעו ,1ח»כמ» דזעוולױס דגט^ מלזואסןרע > ליגקס 
ביאליס מאריס אזן סימבפמ ישראל («חפי>9 ס׳ סדפזפריפ ספפרפסאו פוסיח

 סשארלפ בועסלאו, ױסף ״אנדער, חערי מפסחיפס, דמספני ספרפלשסיץ, מייפד גאגלמר׳ ר9איזיד *,poiposy אברחס שאה ספסופל גומבפוג, חפוי ז דייפ *זדיספ
קרקימר, ייליס און 1גזפדמן’ז

t דייספ i n מליסאןי, פחואוד vporrr ,מעקס מארסץ p ip y. סעשעל און ריפלפו יפזוב ליוױי׳ לואיס חבץ, גדליחי קױמדלער, סטארלס M

 װיינינסםענס סױוען צו יױוממדעויס םיסגליחך אינםערנעמנאל
hi יעדער כונדס םלחםזז דומוו חונחןרס

* *ip V ir jo ססײסס ימײספד «ז lyonyyo* 
ip טדןושודי/ די utopns© niyn, דןזידןנס תאס• 

p 9 אדײסגלשיקט חבינסקי iiy il’T i 9 דוף i tסיס״ 7ד 
iy זדנטןרנלשאגאל׳ דןד ̂וון גלידןר iy * p אימןד

. o r ד
מגד ח0<זלח דץד אדױסגעלאזס״ איאס ח*ס גח־דגג

10f יא •0mm יי י0 ״ f  * rw»Ww יאי ײ
 דאלאר חינדלדס HP וױיניגססענס קױפןן זןל n סץ

*ל*י9>םלחמח  iyooi*o iy i ח מנדס•

̂רעץ דערעסאנס ודז דדײדד D 1 געור fiװןס איז יתי ס|ן *ftaftM aftftft uיולי• סםזמ בחץ #גגײזkMMftftMMto teaftM Uftte ftftftMftftMAliA ftftAft*r רעזידענס חאס ק#מ§ייז דעם סיט מרנינװנג• 
t נריװ פןלגעגחח סתיסגפשיקם דובינסקי i t  is ןג 

 j crops דזשןינס ps יוגיאגס ד*קאד געשלאסענע
oiyotnsor m ״דןד srpio פון yoi*i**SHP n 

p ח*ס שמםעז tnyi מלחמח סינסספז דסס *גתמױמז 
IHP .דוייזו

is to נױםיג ניט איז ״עם  HP אמםארשםרײכעז 
o *ס זדן זמלפיז «ז n שטימ פולחארןױמ סימס דדײװ 

 אונתמחענ־ איז פרײחימז פ«ר ממף גרױסעז דעם מר
 *לע און *סתמיע מגקפז׳ ימנןמעז׳ שימז מיד גיגקײט
n *י גױטיג זײג«ז װ«ס םכשירים סלחמח *נדאדע r m 

 *ו אין של*כטםעלדזר די אױף קעסיעז װעלכע ,ימג«לײט
מרבינדעסע. בראײע אוגזערע

ד ד ם*רגענ• חענרי סיןזשיד*, די סיקרןסןרי«װ ,
t_ MakA4ft»ft mLmM tftftta MIM■ MMl  — הזס דזשמיסד, ססו to דרמ פאלגענדעז םעלעגראסירס

ח ח ג ל: מ «י *
•MftftMftfeM iftMM ||ft ■MM ftMIftHHftM MM ftftlft ■■Mפיגפםעז דעם פון סאג ערשטען דעם אס «איז 

 אױפז אײד, *י איד פפלליר מספײן *נלימ סלחסח
 נאנדט סלחמח קױפעז איז דוקאײ פימ?ם תם פמ גרתס

ח יײד פיז מ •ל מי י n»’ זי r פארגאגגענל די לײד 
 יעדען אױפשאדערעז דדינגענד זןלס זדד אז יןר« דדיי

 וױיניג־ אינװעססירעז נו סיסגלידזד אײעדע פיז אײנןס
 נוױשעז מנדס סלחסח ייז י*ל*ד חמדפדס סטענס
 קעז דאלפר חינמדם n יולי. «מז8 דןם »ח חײנס

 ממוטעז די ײיד משטיםונג דןל «ד t אימשלימז
 װאס קװןסע פןחענלןכע די זדז דןס ױלי. זײז ימי
 אונטער• *ום פמעדיק«נעד יפיעז פח מרלן««ז סיר

ר זיז קױפ«ז נעס«ז  פאלק אוגזןר שע̂ז קריטישןר מ
 סלחסח זיץ פיז שטוםע חעכססעד דןד אײף זד*ס זדז

im און *גשםתגגוגג r דןרף אמעריקאגער גוטער 
 אמסיגעז דעם איז םער אביסעל ט*ז is *נשסרעעעז זיד

 ים־ברע• די אויף קעלפעד אונזעדע עז8שסי is סאסענס
פאםיפיק. דעם אח אײדאפע פיז געז

חשוניאר, םארגענטאו חענרי
םרפמסורי״ די $וו סעקרעסערי

iss גאנמז ״סיסן rp i סעקרעטערי איד אינדארסיר 
 םיטגלידעד. אמזערע is איז יײד *י אפיל ׳ס1ם*רגעם*

 is אפיל אן ארױסלאזען גלייו זאלם איר אז לרװארם׳ איו־
vrrr ע1מאם איז סיםגלידער זמזארע פיז אימןם

 דפד is נ«מז גלײד זיד אױפפאיארעז דריגגענד זײ אח
 איו ;®ריזי געסאכט »ט תאט יוגיאז אונזעי ארבעט.

 איוס ראגידתג אמזער ןנטױשזז נים װעט איר אז וױים׳
 חמדןדו איץ מימיגסטעגס קױםזח no מיטגליד יעדץד
באגד״. סלהסח דאלאר

דוכינםקי, ״חד
מ. װ. .1 ל■ א. פרטזידמנם ״
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םערמין פערטען א פאר רחװעלמ פדעזידענט
פןו* איז דןדײארט תאכזןן T9 אס ו

ijn װירקלןנס s u fi* פרןזידןגט 
ױדןו איז דושוןלט קאנ* א אטאל ז

ift aass A.ftMoaeHOO OOMSS mmbm^» ס  to אין •רעזידעגס מד זײ̂ד
m, y n  T trn , מײיד װ«ט <ד 

in, ממײלט אסאל n
mo■ ■maaa■ ssasoe SsaaMusIseMsaM ■im  MIS ------------------- y vn i j i  rm? ח*ס ןכקייע i f r r גזממיײ גיס 

wן מד קןגריחןס ן יײן ׳זןס ח״יולי ¥י •׳ •nrtny 
ד o*n און מדפק. ט מנ yn מקממז איז «ס נ  is

m ft||B |inftt mLu  ftiMieisMeseo ■iSMeiMOBMUSS■̂    - ug ipssoi, איז זימרןר אדץ קאגװאגשאן שעד Si Of
 פאד־ אדשיאקישטמדן דןר פת מגדידאט תי אז חןמז

פ פײוחןטזיץ  *נדיר קיץ ײומז אפילי חאט מז חזיזל
v גיט מװידאט m# איז ממסר רחײזלט׳ס 1אפיל 

 מ• מקאנט ניס ח*מז יןדסײ |קד«ט»שפי9זפ יוי
r פי״מ r מנ• ק*נ*ז ח־ ז*ל פס װאלמז אתם נאמזח

■a a ll M■■ a■■■■ ^aift■■■ lUMUyftU 0̂3 |M ftiftl|Mז ו”י מגסד• ph 3$ מ^קסישn׳n יײ p ילו®•!
aMosi■ ^^^a aM uii m u m̂oomm■ ■ns Mins■ SSSS -------- ̂ס t)n די רוײל ןןיס געשיגעז *ו כןמיט ג |n מ

uhiMuie mm mmm iu  SSMMS SM MMIM _____—________ זיכערקײט, די אוסזיסס״ “ ודאס קױ יײןד א״ ײ״״י׳
a^aft̂ m^m^Ms n uAifth■ ftftâ ft sa maa mmm mm IMM nan if פאר קאגיידאט # זײן ודעס דדרדאלס v וױיטערדעןן

מ דימ מד *ז גדױ^ ןזױ גיײיז איז מדידז  ערמ
מן s קריגלז is מגליד מײיז ניײ ייי  קאנדידאט׳ מ

מז ײ*סומל ײן מו מ  «תסט. װימיגאר *ד?ד טאר גןג
 מ״ אןגוז די װאפ tin •יס כאנמץגט ̂יך יסמז ייי

n iw  siyp מןלפפר אישןס׳ trm sis i r i i i  w t
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