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ר ע נז ש או ג או  םים־■ אונזערע מיר װיגשען נײ־יאר, ערב װ
ם צןלן » ײ i אז בכלל, םענשהיים דער און גלידער ו«*ף נ » i 

פארגעגגער. זיין װי יאר בעסער א זײז זאל ^ ׳
®רײ־ פײדען, «ץ יאר א זײז זאל ער אז

פראגרעכ. גײספיגען און םאםעריעלען סון יאר g שפע׳ און הײם
 פ*דג*ג־ די וױ בעסעד דין זאל צוקונפם די אז װאדנש׳ דער
 דזד װאוגש- דןר og םענשוזײם. די װי אלם אזױ איז גענזזיים,
 פון םוײיב־טראםם די איז לעבען. בעסער g פאר ב»:ער דיײמר

מ די יר*גרעם. שלעמחנסע  דעד־ *לע אונזעדע, ציװיליזאגיע מןג
מנ• *יז קדבסס׳ איז קולסזד םון מביםען די אויף גרײכונגען ױ  ו

osgv סעכגי?/ און sgn גזימאכם האבען ogi מז ע ריימר״ ל
 דעזול־ g זײנעז טאראל, און עסיק אתזעד ז גרינמר *ה שזנמד «

 זיון מרמנסזנרובגמ. כםדר׳דיגע *ו שםרעבען דעם eg «ון םאם
srflm גיס איז צזקתפם בעסערער g ngt װאוגש דער ga בלױז 
רס דעם אויף  ־Bcya דעד אין לענם עם .ng’ נייעם g פון מגו

^ ציים. יעדער ןװ נשסד. לעכער ײ״ ד g בלומ איז ’נ ציןלן מ  ס
4gc אױס דדיקס םען װןן eg וױיל ודןרסןד. איז וואונש דעם 

 בןףמױםנחמ g אויף צדריק בליקען מענשען װען igc g איז עם
ם מי ^ ם ײ  דזנרגרײכונגען די פיז הבל סך g אונםער ציען און צ

 דץם שיז זהסוישונגץן און ®ארבעסעדונגען די פון דזדכפאלעז׳ און
ם ע מנ מנ ד יזי• מ

* * •

וױנשען, צו אורזאמז גזםע באזונדערס םיר n?3gn הײייץד
 עד »ל*ץ װעמעם דעד׳ וױ בעסעד זײז לgז רgי גײער דער אז

 גרויסץ g גזװחמ איז <p מרמנגענער דןד זדייל ®ארנעמט׳
?.׳״ig זיין בײ װאתשעז אונזערע מענשהײס. דןד ■ןר

 זײער נעבראכם egn ער גןווארען. ענסששרזױרקל נים זײמן פזװ
מן ogr איז געביסעז װיכסיגע *ין ארן פזרנעסערוגגק וױינמ ע  ל

fingtyn לרגער) ogovig .בעםער
ipow וואונש op tg זgוחנרלן זדינגעשסןלם ןגדלןיו ל 

oippTgo 4 פקויס נים איז וחןלם דןר אױף שלזס I W. די 
r שישעראװעס דער ogn םלחסזד*, .קסלסץ tm w w t■ 7 פידםg 

מן יאר, פינף לעשסע זײ פאר פעלקער זמנשמראםישע די מ
ag איז i סד ungupi eV י ra g in g s אין g דורך קריג ײ־יםעז 

r a n שייססתמ?ס די ײז; oyngn •ק דעד אױ׳ו לי ב עי  ר
ן עז • ר ױדעד jמ  איז םױם שסרײםעז את ipigig? די דוגעדען ו

J S N N n p פון בלוםען די ידנגעלײג^ םויזענםער הדגדערטעד 
ד מ מן ז ז לי י m ®ןרפרזירענע די י w r w יענעם פון

•agapngmi לב קארעאר אויפן אזיע׳ אין װינקעל^ אמזעל׳ ו
̂נלז לעבענם זי׳יערע פקריב זײמז ייז םזזס־ת די !־ריקשדשלן

גערעבבדג?ײם --------------------------------
 די פארש?^םעז גו געװארען געשיקם זיינזה ogn ^נגרײפער.

 דעדםרינקען צו גרײם אפיל, מענשלעכען יעדען ix םויב ױעלם.
 בא־ *ו לוםם זייער באפרידיגען צו כדי בלום אין םענשהײם די

 מאדערנעם סון חילות די מארשירעז פארקשלאפעז, *ון הערשען
ז סשיגגים ר מ מ  םרעמ־ און אײגענע םח קזירפערם םויםע די אי

ר אלץ םענשהײס די שםױםעז r» דע םע מ  ■״g םון ברעג *ום נ
ם חנ װעלם־םל^מה. דריםער g ix — ג

 פארםיײ ix ןױגרײםונגעז די אח יןריג ױיעם g פ*ר םורא די
 g פאר TV^uycgn אינזערע געפאכם ןױנישס T73gn זיך״ דיגען
o• פון אויפשװאונג נײעם n ig n שען, אינם  לעןgיxgם י^ליםי

 וױדער־אויפבוי דער םזנלקער. זײ פון לעבעז WP’Bgigpp און
 גרוי־ g וחןרען. םארלאנגזאמם געמחט ogn פלחסזז־חודבות די םון

 Diijrnngc לםgגןןז האבען וואס געלם־מיםלען, די םיז םײל סער
rx אױף װערזנז ? n o o ig ? n אינחסםריעלען און עקאגאםישען םיז 

 און באװאםענעג אויף ט1םארנו װעחח ל־עגדער, די פת 0לעב
 די ogn cנyלקgמלחםד^װ די אונםער ג1קדי tnx !וגרײסרנגק

 חנשםלעד די קא«. דעם אויפגעהויבעז וױדער איבעראל יע1ק1רע
 חודבות די םין *רױםקריכען אן הױבען םאשיזם און onxgj םח
מי־ םײזען את  עפעגםלעכקיים. דער אין װידער זיד 0װײז אח לע

 שםורעם־םרויערס געװעזעגע די Diycgn□* נדgװעס־רוסלgס
הזן אײרןאע׳ באשיגזח ix ארמײ. נייער g איז זײ פסרמירם און  זי
ע די ש םי א ^־ ע אוגגען אויך לענדער ד  אײנגלי־ זוכען » גע»ו

זז עי  און מיליםער־אפטיילונגעז *יראפעאישע די אין דייםשלאנד ד
ק די ץ נים קענ אן. נעמען די װעמען איבערקלייבעריש ix זי

• * *

ײ םלחמה־ די יע.1רעאק די שםײגם אםעריקע אין אוגז אויד,ב
מן ogn געפאר ע עג ̂ g’xgo םון שוגאיס די געלענענהײם g ג

ו פראגרעס  פארםײדיגער און •*םדיאםעז אלס זיך מאסקירעז נ
 די םון לעגען דעם פארבעםערעז ix םארזוך יעדער פרײהייס. פון

ם די ipogxr'K דדדך מאסןן ס לו * ם ^  אינדוסםריאלים• די םץ ■
 רע־ אלע 1יאליזנ1םא אלם םארשריען װערם םימגםירעז, אה סען

רך לא:ד אין רעןgTגעו איינגעפירם זײנעז ogu םארפזמ,  •g’ די ח
ל״ פון רען ױ־די ר־דיל״ אח .נ  עם און אטאקירם ווערען ,פעי

שםרעגגועg ?ה געמאכם ױערם  פאליסים די ^רײןןױברעמען נ
ערא. האדדיגג־הואװער דער פון

yiyor• די wp אי:םערגxgיgגgלע »gרוזװעלם די םמ ליםים 
g igonoדםיניססרxgװידער װערען יעס gדי פון גגעגריפען 

g■ n y ig ’xpgynליoענגער לאנד. אין אונז בײ ישענם *g’Xgi 
 ־g«ר די פארבייםען ix װידער זוכם יאניזם1איז*דלא און נאלױס

 נם,gנײש ױנײםעד די דורך זיכערקיים קןו^קםײוער סמ גראם
cgu זgמאכען און אגרעםיע באקעמפען ל g םוף ix .די מלחמות 

 אוים־ זאל לאגד אונזער אז םאדערען, ipigTOigu נערgובליק9רע
מן ע  איי־ אין לענחנר דעסאקראםישע םרייע, די » הילף איד ג

nר g און X’ig די הינםער באהאלםען זיך און  םץ קאנאנעז י
 אץ אםלאנטישעז אין םעסםונגען אינזעל איז ?ריגשיפעז אונזערע

שען ץ ix מקריב גריים זיינען זײ ים. •*םיפי  זעלבסםשטעג־ די זי
 •go םון אפעםיםען רױבערישע די ix פעלקער. yלg ®מ דיגקײס

שק  אג־ קענעז װעלעז זײ װי נגgל אזוי איםיעריאליזם װעסי
 איבעריגעז דעם אויף הערשאםם זײער אופגעשםדרם ראלמץ

 איז דאס אז נים, ױי באגרײפעז בלינדקײם זײעד אק ודןלם• םײל
 םאר םארשקלאפונג אץ אונםערגאטנ םח װעג ױכערםםעד דער
אמעדיקע- אײגגעשלאםען — מענשהײס גאנשער דער

 !וזאמען געװארעז דערודיילם איז ודאם מנגרעם, םעד81 דער
 פארםײ־ ■ר^טיעסיװזר א אויף 1948 איז םרומןן ירןזידעגם םים
מgsסg•ל  אז האפענוגגען געלײגם האם מעז װעלמז אױף און ר
 די אפשאםעז און עז1געזע •רז^רעסיװע דודכפירעז װעס ער

עז מ  נים איז קאנגרעס, םריערדיגעז דעם פון מז
ר. זײן םון ערװסר^גרעסי יל9 געװןן ע עגנ ^  «רע• װעלמז ם

 עדגסםער ״דזןד אלס ײכענם1בא רעכם םים ogn םדזםאן זידעגם
שיכםד־. אםעדיקאנזװ• דעד איז  איז גלזזח םעפם־הארםלי דער מ

ײמםען די ;םמןםום־ביכער די אויף נאד  אלגע־ םאד יו־ז
גג סײדעד דו מ רזי מ ם״ ת  בילדונג• ®ןר הילף ,1קאנםראי •רית מז

 ענלעמ און יע1דיםקריםמא אישאםען הײזעד־בױ, אינסנױםושיע^
עז n *־!יןקםען ר ע ס מ ר  זיעעז פאסעז׳ די פון לעבעז דעם מ
םעקיו־ סאשעל דער בלות קאםיםעס. די איז ןע^־ועוג באגסצעז

גע* םארבעסערם איז אױסגעברײסערט אביטעל איז גזןזעץ ריםי

ס אריב גערדען• י>ר פ>ןרג:מגגעגער דער איז עק*נ*סיש גי

\

--------------------------------------ו951 י#נו#ר,
iy ערגער. ig איז עם פאייקס־מאםעז- די םאר בעסער ניס אױך 

 :געהאם מורא האם מען װעלכער פאר ריסעסיע די געקומעז נים
 גע־ האבען ארבעםער די און באשעפםיגוגג געטג געװעז איז עם

 וואס אלץ׳ אװעגענומען האם אבער יקרות דער :לעבען א םאכם
 ,o״x אין און העכערונגען לוין אין אויסגעקעמפם האבען זײ

 אין רעקארד העכסםען דעם ןילשלאגעז האבען פראפיםען װעז
 גע־ מאסען די פון לעבענס־סםאנדארד דער איז געשיכםע׳ דעד

געװען. זױ גליגען
* * *

 מים־ אונזערע געליםען יאר דעם האבען שװער באזונדערס
 צו אינדוסטריע. קליידער פרויען דער אין ארבעםער די גלידער,

 דער און אינםערנעשאנעל אונזער םון מאכט דער פארדאגקען
 געװארען אויפגעהאלםען זיינען ױניאנם אונזערע פון וואבזאמקײם

 ארבעטם־ די געןוארען פארבעסערם דױגזיכטען םילע אין אזן
 אגריםענטס וואו איבעראל, מיטגלידער. אונזערע פון סםאנדארדס

 העכעתנגען, לוין געוואונען מיר האבען גקיװארען׳ באנײם דינען
 אג־ אח פענסיע עלםער פארזיכערונג׳ געזונם םיגימומס, העכערע

 די האבען װאכען עםלעכע לעצטע די אין פארבעםעתנגען- דערע
 דעם פת דירעקםיװען די לױם יוניאגם, אונזערע םון מערםטע
 יקרות־ געװאונען און געפאדערם באארד, עקזעקחםױו גענעראל
 די םון איינקונפם יערלעכער דער איז אבער דעם טראץ הוםפו^

 הײנ־ געװארעז םארקלעגערם אינדוםםריע אונזער אין ארבעםער
 װאס לאגע, עקאנאמישער אומגינסטיגער דער איבער יאר םיגס
 באשעפ־ וױיניגער סלעק, מער סעזאנען. קירצערע גע^אכם ד״אם

 דערפון האבען ספעציעל פאסאנען. שװערערע און מער אח םיגונ!
 דער פון םײלען די אם וױיל דרעםמאכער, און קלאוק די געליטען

 מאדע דער אין ענדערונגען םון אפהעעיג מער זיינען איגדוםטריע
 בא־ דער םון צושטאנד עקאגאמישען אלגעמײנעם דעם םון און

םעלקערונס
■ s e e

 פארגאנ־ דער װאס דעם פון הכל סך קורצער א איז דאס אט
 בילד טונקעל זײער א איז עס געבראכם. אונז האט יאר גענער

 דער אז װיגשען, צו פלאץ אם באזונדערם דעריבער אח עס אץ
 גליק־ א צוםרידענער, מער א בעסערער, א זיק זאל יאר נייער

 עס מיר דארםעז נאר ניט און פארגעגגער. זיץ םיז לעכערער
 רעאליזירען צו אנשטרענגען אויך זיך דארפען מיר נאר וױנשעז,

 דערפאר, קעמפען צו אנטיטליסען זיך דארפען &יר װאונש. דעם אס
 האם יאר אלטער דער װאס דאם, גוטמאכען זאל יאר נייער דער אז

געמאכם- קאליע
 נים האבען װאם די וױיל שװערער, א זיין װעט קאמף דער
 פארבעםערוגגען די װערען אייגגעםירט זאלען עס אז דערלאזם,

 מא־ א.ץ ליידען די םון פראפיטירען דערװארט, האבען מיר װאם
 אנצו־ אנשםרענגען זיך װעלען זיי און מאםען די שון םערנישעז

 שלום ברענגען צו פאזיציעם. זײערע פארשםארקען און האלםען
י םח מאכם די װערען איינגעבראכען מוז װעלם, דער אויף ק־ י  יי

 די פאר שפע ברעגגען צו ן מלחמה צו טריינען װאס טאםארם,
 אויסביי־ די אײנצאמען מעז מוז פאלקם־מאסען, די און ארבעםער

 די װייםער טרײבען צו פראפיטען! זייערע באגרעניצןן ארן םער
 רעאקציאנערען די װערען פארםריבען מוזען פראגרעם. פת ראד
־ דער אין און רעגירונג דער א*ן מאכם־פאזיציעם זײערע פון  גן

 דערוױילם דארפעז פארםרעםער פאלקס אמת׳ע און זעלשאפם
 אר־ מען דארף דערגרייכען צו דאס כדי פלאץ. זייער אויף װערעז
 װאלען. די פון ציים אין נאר נים און דערפאר יאר גאנץ א בעםען

 מען װאונשען. נײ־יאר נדם בלויז באניגענען גים זיך םאר פען
 וועלען מיר אויב יאר- םת םאג יעדען דעם פאר קעמםען דארף
 יאר בעסער א זייז זיכער יאר קומעגדיגער דער װעם םאן, דאס

װאונש. אונזער װערען םקוים װעם עס און 1950 װי
a

ר ע ד ד ע ײ מ נ נ ע מ רי ג  דער װאם אגרימענם, נײער דער א
• ^ אי ךיי דרעסמא־ דער םון באארד חשאינם ^יךײך• ך

גע־ האם יאדק נײ אין ױניאז כער ׳
 איז בתים׳ בעלי די םים שלאסעז

 נים האבעץ זײ כאםש ארבעםער די פאר דערגרײכונג וױכםיגע א
 פעלה זײ געפאדערם. זיי פאר האם ױניאן די װאס אלץ, געײאונעז

 פאר־ םמשות׳דיגע די אין נאר נים גאשםײם אגרימעגט דעם םח
 דעם, איז אויד גאר באדינגונגען, און שכירות אין בעסערמגעז

 זדידער באצייםענם, געווארען געשלאםען זזיז אםפאך דזיד ױאס
די אנשסאס שעפער, די אין אז זיך הויבם פרילינג־םעזאן חװ־

ו זײט ^---------------------— --------------
: װעט סעדאז ארמםם דער ביז פארציען זיך זאלצז סארהאנדלוגגע

 ; פאםירען געװײנלעך פלעגם דאס װי פארענדיגען, בייס האלטעז זיך
יארען. םריערדיגע אין

 נייעם דעם אין דרעםמאכער די םון געזויגסעז דירעקםע זײ
 : פרא־ אכם נאך סת צוגאב א באדייםענדיגע. גאנץ זיינען אגרימענם

 • האבען זײ װאם פראצענם 22 די צו פרײז ארבעםם אױםן צענם
 י דאלאר פאר א נאד ארבעסער די געבעז װעם געװאימן. םריער

 . דאלאר זיבען ביז פיגף פון העכערונג א ;ענװעלאפ םעי זייער איז
 • אין אז פארהיםען, װעם מינימומס גאראגםירטע די אויף װאך א

 I צוױי די :זינקעז םיף נים שכירות די זאלען ריסעסיע םון צײםען
 ; ,וגעלשע▼ די צו צאלען װעלעז בתים בעלי די װאס מער׳ םראצענם
 עלםערען יעדען ריםײערען צו מאכען מעגלעך װעם פאניעױ,

 די אויך דמען װיכםיג דעדצי. צארעכםיגם איז װאס ארבעםער,
 קאנמראל דעם םארשטארקעז װאם אגריםענם, אין פונקטען אנדערע

 ; אויפ־ שםרענגער םעגלעכקײם די איר געבעז און ױניאז דער סון
 • זייערע גאכקוםעז פינקםלעך זאלען בתים בעלי די אז צופאסען,

; פארפליכםוגגען,
 ־ געװאדאן געשלאםען איז אגרימענם דער וואס דאס. אבער
 פאר־ זיד זאלעז פארהאגדלונגען די אנשםאם דעצעםבער׳ אנהויכ

 : פארהאנ״אנגעז אמאליגע די אין װי אפריל, אדער מערץ ביז ציען
 • באדייםדע גרעםערער פון אפשר נאד איז אפמאך, נייעם א פאר
1 ארגאניזאציאנעל. םיי און עקאנאמיש םײ דרעםמאכער, די פאר

; װאס דעם. פון געוױנען דרעםמאכער די וועלען עקאנאםיש
 - אונםערברע־ געגען געזיכערם זיץ װעם מארקעט יארקער נױ דער

 ארבעםם די און סעזאן מיטען אין פראדוקציע דער פון כונגען
 די םון אומבאשםימטקיים באשםימםע. פעסם איצט זײנען קאסםען
 - דער אין אונםערברעכוגגען םאר מורא די און קאסטען ארבעםם

 , אג־ קאלעקםױוען נײעם א פאר םארהאנדלונגען װאם פראדוקציע,
 די אויף געװירקם שלעכט װאלם זיך, מים ברענגס רימענט

 צו צוגאב אין אומזיכערקײם, די ארבעטער. די פץ פארדינםםען
 * שםאפען םעקסםיל פץ פרימען שםייגענדיגע טון שםערועען די

ם אינדוסםריע די װעלכע פון םריםינגם און ^  לעצםענם, ל
 . יארקער נױ אין גאשטעלונגען די פארקלעגערם ספק אן װאלט

 - אר־ וױיניגער נאך געהאם װאלטען דרעסמאכער די און מארקעם
 מיםעלע און ביליגע די געליםען דערפון וואלםען םפעציעל בעם.
 גא־ דינען דרעסםאכער מערהײם די װאו דרעסעס׳ לאין פרית

שעפםיגט.
_ ^T'T) אונםערגעשריבען ומרם אגרימענם דער װאס דאם

 די אז אויך. פארהים אויס, גײם אגרימענם אלםען םון מערמין דער
 ־ זאלען קאבםראל, ױניאן םון ארויםצודרײעז זיך זוכען וואם באםעס,

 ״ די םון רעזיגנירעז דורך דורכפירען עס גרינג אזוי קענען נים
 - אגריםענם אלםער דער ווען צװישען־צײם דער אין אסאסאיישאנם

 ״ אונסערגעשריבען גים נאך איז גייער דער און אױםגעגאגגען איז
^ן פלעגם דאם װי געױארען, םי  __ פאר־ די װעז מאל יעדעם פא

ר- געבען אויך װעם עם פארציען. זיד םלעגען האנדלונגען ע  ד
 ״ םיכ־ א אנצוהױבען מעגלעכקיים בעסערע א ױניאן דרעסמאכער

 - שזן־ נים־ױניאן די ױגיאניזירען צו קאמפית ארגאניזאציע מיגען
 פארשארפ־ דער תרך פארמערם לעצםענט זיך האבען װאס פער
 אומזאץ. פארקלענערםען דעם דאנק א םרייד אין קאנקורענץ םער

 די װען םאל, אלע ױך םארמערען שעםער סאב־םםאנדארד די אם
 זיך פארגרעסערם עס און צייט שװערע א דורך מאכם אינדוסטריע

 םאר־ צײם אזא אק מאנופעקםשודערם- די צװישען קאנקורענץ די
 “ עםלעכע זריגצושפארעז זיך קװאםען װאם באסעם, די זיד מערעז
 _ עםלעמ לעצטע זײ ארבעט- דער סאר וױיניגער גאלעז דדרך סענם

 בתים. בעלי די אם פאר גינפםיגע דיער געװעז דינעז סעזאנען
 V.ײניאן די אק באדיגגונגען די אדן ארבעס די באשיגעז צו בדי

 ױניאן אונםעת װערען געבראכם םשיזלערם די אם מחען שעפער׳
באװײזען. קעבען איצם ױניאן דדעספאכער די װעם דאס קאנםראל.

 * נײער דער אמ אורזאכען, אנגעגעבענע אלע די אם איבער
 ־ יד* דרעספאכעד דעד פח באארד חשאינם דעד װאס אגרימענם,

לי די םים :עשלאםען האם ניאן  ״ געודינם וױכםיגעד א בהינ^ מ
 י חױ אפ עס ןעשאצ צדםגלידער יוניאן די אז ארבעםעד. די פאר

 גוםזזײסונג ענםתאסטישע אײגשםיםיגע, די באװיזען האם געהעריג,
םינ^ םשערטאן שאם בײם אגריסענם סיז  * די באגריםעז מיד פי

 ‘ײניאן.־ דער םמ סירעד די און געוױנס זײער מים דרעסםאמד
 ~ פענעדזשעדס לאקאל די האכמאן, חשדליוס פענעדזשעד :ענןידאל

 סים־^ קאםיסע, קאנפער^ץ דעד סת סיםגלידעד אנדערע די און
 װעל־ באנדצש־ האבען זײ װאם ססראסעגיע אויסגעצײכענםער דעד

עז.אסר^זולם גוםע די גענבאבם םעגלעד האם נע
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מלסמג די אמדו«»רי*לי»»עןאין די אדן *רבע«ער די «ן ו
u* י5יײי *®*קעס די — םלזזסדדגעמר. p 'T p רי אדן ®ײמ*ן ^ן ק ע  ס

e, ®ז *®■*יסאז tro pר־ ®רבקטזןר אמ»קרנ**י¥נ*לזןר — לינ?ס״.״ אין ״*
ס«ען. די »ר8 קו פעלקעדיגע * — דען מי מם

o אלץ ים p איז שײנם
רע־ װ*ם אלע ניס גאלד.־

 אידעןך הױכע pc דען
 פון םרײהײס. pe לען׳

פרי־ איגסשרנאציאגאלען
 יאםריאםיזם, ®ז דעז׳
pe מ דעד-פעגש* *ו לי

אידזנאליםםען. מאקע זײגען — הײס
ברעגעג״ די איז גאלד םאר •ראבע די
ת .אזאם־ רופם םעז װאם !ליםיגקײס- די

 אויף דערפון םי"א*עז א ארױף גיסם זױעד״. -
אונםעד־ דער גלײך זיך זעם עם *ץ מזןסאל

שײנעז וױיםעד בלײבם גאלד עכםע ®ייר• _
גרין. װערם גןלד פאלשע *ח *

מ די א ר נוים־ א איז אידמליסםען פאר י
 זײן םקריב דארף םען װזנן קרידפ. א סאל, •

 •רײ־ מעז װאס אידעאלען די פאר עםוואס
־ װאס נים.דער איז מםריאם א דיגם. מ

אתה זיעם אח פ*ז דזיר מים כםדר כעם -
 א איץ גרײם איז װאם דער up בחחעו,

 און גוםם »ז האב זיץ צו םקריב טים־פאל
מז ןײן  דעס pc שוץ נױנױג.שאיז אױב לע

פרײ־ װעגעז ■לא»לען װןזם אלזנ גים לאגד.
 םרײ־ *ײיהײם, אםת׳ע םאקע םײנען הײמ --

 פרײ־ םײנם פאנבע בײ אי*עפעז. פאר .'.הײס
 אוגםער״ זיך שאר ®ריייזזײם די בלות הײס

הפ?רדת. — אגדעדע דת?עןו1«
 די און קריזים אינםערגאזיאנאלער דער

 אגם״ איז וואם םלחםזז־געפאר, סארשארפסע
 ?אםײ די «ז אנפאל דעם דורך שםאגעז

rw־pc* pe זםריאדעז גיםםישע p* אדן 
מ  דדום*מד pe רעיובליק דער אױף כי
« f ®ןרםײדיגעד אידן ייז ח  pe* פאר־ 

ע מיגן  נײשאנס. יוגײסעד די r* שםאםעז *
 װעד זעז גד געלעגעבחײס גזםע א אתז גים
 װעלכע יאסריזסעז. אםת׳ע די ןײןען עם

 גױסיגסםע דןאז אױמוגעבעז גרײס דינןן
ץ זיד ®אר ער יײז ם?ריב אשילו •  לעבעז יי
 װער אדן לאנד ®ץ ®)רג^ידיגונג דןר ®ןד
w ון םאגסעל דעס זשנםער זיד באהאלם® 
■n  BPWTni j מז א ך גרעסערע -דאכ פ ר  י

מז ר אױזן זיך ןוױשדד^וען אח פי  ין
םיזמ• ליסישעז

 זיך האס שראבע אזא בײ סאל אלע וױ
 ארבזױ ®רגאגיזידםע די אז ®רדיסגעודיזען,

זימען מאסעז ®אל?כ ברײםע די אץ םןד

מ אױשריכםיגע *יז םיזם  און לאגד אום לי
tx אויף איגהסיםדוױןןס ;®״ײסײסל^ג די 

 גרײם זײד{ן זײ און געבוים איץ עם ווןלכע
 איר *אר קרבנות שװןדםםע די ברענגעז אז

 יזםאסריאסי דער *)רםײדיגוגג m שזץ
ytsy די «יז i y g n זיז •*ליםישעגם »r* 

 *ו םיםעל ) בלױז איז דאגעגץ מיסידעד
שינען  רײכםום זייער שארגרעםןרען אץ מ

ק ןעסן«גןרײ> *ח ״  װ»ס העגם זײ^יע י
ר אגג די פאכש. מ מ־ קאםוגים־ ךי *ון מ

 מװיזען אױך הןזם קרידס דןם זדן םען
ר ז װןם די מ מ  נים ם1אי ביז ג«ך עס מ

 אידמלען. ®רן רעדעז זיי װען אז געדדאוסס׳
 פעלקער און דזנמאקראסיע פרײהייס, שון

 דעממסםרא־ פאמז זײ װען מרברידערוסג
ד *יןס  אוג־ קלײמז *ת ודעלגדשרידעז «

 •עםיציעם״. ־ .שלום אחי םערשריפםען
ן *ז באםת זײ םײגען  דעם לןחעז זשל מ

 זיץ אױםשפרײםעז איםמריזליזם רזםישען
 און װעלם גאגןנעד דער אויד ם6הערש«

 שקלאםערײ און דיקנמםור זײער אײנגױרעז
לעגדער. *ײיע די אין

יי * •
 •רןותלא■ ה*ם םרדמז פרעזידעגם װען

 «ד לאנד אק *ושםאנד״ .אויסגאם ירסמ
 דע־ די פון באװאםעגוגג די ®ןרשגעלערען

 אז אםעריקע׳ אין לענדער מזמראטישע
 א געגעז מרםײדינעז מגען זיד תדיעז זײ

 ארגאגי־ די האם «נמןל, מפוגיםסישזלז
 דער* גלײד גאװעגתג ארבעסער זירםע
 ױןם איז ם«ז «ו גרײם איז ײ אז קלער̂נ

 ירןד די שארגרץםעחמ *ו גױםיג זײן װעם
 שאסעז *ו לאגד דעם העלפעז *ח דימנת

 •רעזידענם םיםלעז• פארםײדיגונגס די
 דעד־ טאג זעלביגעז דעם ה*ם גרין װיליאם
 מיליאן אכם די אז ראדיש דער אויף קלערם

 ײעלעז זאשערײזדפ דזװ־ ■ז מיםגלידזנד
 דעם רורך סםרײקעז םח גוריקהאלסען זיך

 סי. n און זײ וױ ■ונקם קריד־ס׳ אישנױגען
ז בישדערהודס אײזעגבאן די אה 4 אי• מ  מ
 אר־ .די 4מל«מה^י דעד »יז געםאז עם

ם גריז •רזהידעגם wp — בעםער  — ממג
 װזג האלב וױ מער «ײז » גרײס זײגזה

 אינזזםםרין־ די םים זיד ®ןראימימז *ו
מ אלפעיװןר®  מרגרעםעחװ נו יארםער י
T די p n rr aruwrnta.*?ה*ם גרין ־ 

 ®נערקע־ װגישגם די אז דזרקלערס אסילו
 װע־ אײנמשסעלם פוזען װעם זם אז געז,
 אױף קזגםרןול רעגירוגגס געװיםער » רזז

 איײ אז מפאדערם בלױז זןאם ער שכיד^
 זװרייז־ םלז זשח• געםאן װץרם cur חװ־

 אין שכימת *וױשען סןלזגם דעם שמיעז
•רײזזנז•
 םון *רעזידענם םאביז, .m לrגדע

 גזר גלײד האם ױניאן, נױםםםעדם דער
 גע־ יוניאן דין פרן פיסגלידער די ח*רמם

 איז ער און םסרײקם אױמריזירםע גים גען
 אױפנזםא• וד וױים »זױ גזגאגגעז ז»ילו
 זװדערען זזל זי אז ■ױןן«ןפ«ו<רי די חנדזז

דיגהט. סילממר *ז גןמערשאםם איר
 אײד האם באװעגתג flrrr* םרײד די

םי געםײנשאפםלעמ א אײנגעשסעלם  מלי
 re פראגעז איז אימיג ישמדלדז *ו מםיםע

 r® משםײם קאפיםע די י;.^גילי^גמ
 ן,^פזדעדײש דער *ץ פארסרעמעי ®ינף
 אײזעגמן די פמ ײײ1 *- »י. םי. «ץ •מף
רן ריג משעיםםעז דער r® «וזײ m רס^

 איז װאס ײגיאז גרויפע אײנאיגע די ױניאן.
 די איז קןזמיםע דער אויף פארםראסעז גים

װארקערפ. 'מאין ױגײםעד
 םרעיגמעז רעילװעי אװ בו־שדערזזוד די

ליז ה*ם  אייל םדומןנ׳ס ®־עזידענם נאד ג
 פיםגלידער םםרײקענדע די אויף געוױרקם

 דער n אוריקאוגײן אייהנגבאנען די אויף
 םראנס־ דעם שםערען n ניש אוס ארבעם.

 םיליםערי* פאר •חמ־וקאיע דער אח יארם
 אויפגעגעמן האבען זײ מאםעריזלעז. שע^
 געװאוגעז גים האבעז די כאםש םםרײק דעם

 םירען די וועלכע פאר שאדעדוגנעז זײעדע
 איז דאם אם יאו־. שװײ באלד שוין קאמף א

 ארגאניזירםע די פון זאריף דער געװען
קריזים. דעם אין ארבעםער

* * *
 פמ אפרוף דעד געװען איז אגדערש גאנץ

 רעאקציא־ די און אינדיםםריאליכםעז די
 פאר אגעגםור די װען פאליםישענם. נערע

 ארויס־ האם םסאביליזאציע עקאנאמישער
 ■רייזען די צוריקצוזעצעז באשעל א געגעבעז

 אויף שםושע דער צו אויםאםאבילען אויף
 דע־ ערשםעז דעם געוועז איז עם װעלמר

 אוי־ די פון פארםרעםער האבעז צעםבער,
 דיסקרי־ אגגערושען עס קאםואניס סאםאביל
 דעם געהעכערם באלד םאקע את םינאציע

 שאדען. דעם אפצימאכעז םראקם אויף ■רײז
 האבעז םראסם םלייש פרן בתים בעלי די

 געװא־ און נעץ פאח פיש די פארכאפם
 אױף קאנםראל א איעשםעלעז אז רעגם,
 שװארצעז, דעם זוריקברענגען װעם םלײש
 םאנו־ אװ אפאסיאײשאן נעשאנעל די םארק.

 הא־ אװ םשעפבער דער אח םעקםשורערס
otto אױפגעגעבען נים אלץ גאך האבעז 
 אויף שסײערזװ הויכע געגעז קאםף זײער

 סארםרעםער זײערע און •ראםיםען מלחםה
 דורכ• גים אלז נאד האבעז קאנגרעפ אין

 דער איז דאם אם געזעץ. דעם געסירם
 אײז אין האלםעז װאס די, pc פאטריאסיזם

 די באשולדיגען איז םאז דער מים סאכען
בעלם־גײצי^ צו זײנעז די אז ארבעםער

 ײ איז ברוםאלער את שענדלעכער סיל
 *זליסי־ רעאקציזןמדרע די סה האנדלוגג

 און נאשיאנאלעז גזװTOאיצ דעם איז שעגם
 םםײם אװ םעקרעסעדי ערב קדיזיס. װעלם

 דער צד מלגיע קײז אסשליעז אםשיגסאנ׳כ
 םעיס• אױםלענדישע די re האנסערענץ

מר פארהאגדלעז צו םארעז  יאליסיס, אי
 עקזיםםזװז פאםע די אנםשייהװ װעלעז װאס
 די האבעז פעיקער. דעמאקראםישע די ®ץ

 יזאנגרעם re רעיובליקאנער רעאקציאנערע
 נים re באשלום א אנגענומעז סעגאם איז

 רעזיג* זיין געפאדערם און אים צו צוםרוי
 פאר־ פאקםיש ארום אזוי האמז זײ גאציע.

 שװערער םיל און ®־עםםידש זײן ניכםעם
 אוים־ זײן דודכצוםירעז אים םאר געסאכם

פארראם. פשום׳ער איז האנדלונג אזא גאבע.
 «ו רעױבליקאנער די rc געגנערשאפם די

 פארשײ־ איבער איז אםשיפאן םעקחןםערי
 אים צו שנאה הויפס די אוחאכען. דעגע

 פאר״ אים האלםען זײ וואס דערפאר. אמ
 א•8 אנלעריקאנער דער פאר אנםװארםלעד

זײגןגן די צװישעז םזר̂ז וױיסען אין ליסי

ר, א אנו -------------------------» m\ י
 פע- א אפגעלעקם האבעז ייאכ די׳ פאראז

 דא־ מיליאגען הונדערםער די פון ביין מעז
 געגעבען האם אפערילע װאס לאר,
 די און רעגירונג שעק קאי םשיאנג דער

 די אם האם מעז פארװאס כעם איז זײנעז
 אויך זיי צװישען םאראן איגעשנזעלפ. שסימ
 אפעריקע אז װעלען ױןזלסעז וואס אזויגע.

 פאליםיק אימפעריאליסםישע אז םירעז זאל
 קאגצע־ די פאר פארזיכערען צו אזיע איז

 זײנען עם פאר^ זקםמארם אז אח םיעס
 איזא־ אביסעל איבןױ־געבליבען גאד אדיך

 אסעדיקא־־ געגען זײגעז װאם לאציאניםםען,
 פעל־ איידאפעאישע מערב יי פאר הילף נער
 און םארשאל־פלאז דער וואפ אלץ ^ קער
 סים שסעלם איפאך גארד־אמלאבםיק דעד
 זײנען זײ re םײל גרױםער א פאר. זיך

 פאליםישענפ, רע«ובליקאנער ■שום אמר
 די און קריזים דעם אויסנוצען װילען וואם

 זיך געפינם לאנד דאס ױעלכע אין געפאר
 רעגי־ דער ^ דעה ױיער םארשםארקעו צו

 צו געלונגעז נים זײ איז עפ כאםש רונג.
ױאלעז. לעצםע די אין מערדײט א געװינעד

 אין קאלאנע׳ ,םינםםע קאגױגיםםישע די
w® אויף האס אםעריקע n v r םרוםאג׳ס 

 אין צושסאנד אויסנאם r® דערקלערתג
 פארשםארקםער א םים געענםפערם לאנד׳

 אי• צוריקגי^ זאל אסעריקע אז אגיטאציע,
 געבעז *ץ קארעא פון נוחות באוואפזןגפע רע

 םאםע־ זײנע »ון סאװעסעז־«ןרבאנד דעם
 און פארכאיעז צו האנם פרייע א ליםעז

 •רעזידענם לענדער. s'M פארשקלאפעז
 אים״ סאװעסישער דעד אז םעגה םחמאנ׳ס

 גא• אונזער געפאר אין שסעלם •עריאלמם
 קאםו־ די באצײכענם דכערקײם, ציאנאלזי
 שװינדעל״. ״גרױפעז אלם יארםײ גיסםישע
 בא־ — דערקלערומ די זאגס — ,קיינער
 אפע־ דער איז ארימצודריגגעז גים דדאעם

 איז שםעלוגג די מעריםאריע״. ריקאגער
א׳.#לאציאניםסזןן די re וױ זעלביגע די

re .זאר־ בים זיד דארף אמערייזע רעבבפ 
 גאפ זײ פאר זאל לעגדער. אנדערע פאר ג<ז

 בא־ שױן זײ .דעס םכאלין אדער זארגען.
.זארגעז . .
 די נים• עם איז אייגענםלעד נײעם קימ

 פראבם־ אירע אץ #ארםײ קאפוניפסישע
 צוריקגע־ בלות זיך האבען אדגאניזאציעש

 ציים איז re 1940 פאליפים זייערע צו קערם
re נקם אפםאד• םםאלין־היםלער דעם® 
 פרעזידענם אפאקירם דעפאלם האבעז זײ וױ

 גע־ האס ער װאס הילף דער פאר רחװעלם
מז ע  די געגזװ לענדער דעםאקראםישע די ג
 זײ אנזאהיחנז אזוי ױ:קם לעגיאנען. נאצי
צו הילף זײן פאר םרומאן פרעזידעגם איצם

* * * לעגדער. פרײע צד אץ גיישאנפ ױגייםעד די
 אז גים, נײעם קיץ קײנעם פאר איז עם

 זײער קעכעלם פארםײ קאמוניםסישע די
 און ארגאניזאציעס״ ״פראנם אירע שםארק

מז צו זײ םי גרעפסע די זיך גים שי  pc בא
.אויג גום א .  ברײ־ דער אז ױך הים זי .

 אם אז דערזעז׳ נים חלילה זאל עולם םער
 אםריאדעו םאלםיש דינען ארגאגיזאציעם ךי

r׳ e ארםײ. קאםוניםםישער דער
 גע־ נים איצם בח האם ערלם דער וואס
 גזדוען, חושד עפ האם מעז כאםש װאוסם,

 באזארגעז הגדד״ די אויפער װאם דאס. איז
 קאםוניםסישע די ארגאנמאציעם פראנם די

 יידלעך.נ? פעסע אמת׳ע מיט אויך •ארםײ
 רעקרוסעז־ װי דינעז זײ יואפ חוץ א אז

 א וױ און םיםגלידער סארםײ םאר צענםערם
 יאםקע םריםה זײער אויף שילד כשר׳ע

 םםבעה הי<שע א אריץ אויך זײ ברענגעז
 םיד האבעז דאם קאפע. •ארםײ דער אין

 דער װאם באריכם׳ א פון דערפארעז ערשם
 איג־ אװ םופעראינםענדענם ססיים יארק נױ

 ארײגגע• האס באליגחשער. חש. שירענס׳
מז ע  םארבינדרנג איז קארם םוירים איז ג

 ״אינסעדנאיױא־ דעם געגען קלאגע זײז םים
 עאדערס ער װאו ארדעז׳- ארמםער נאלעז

ז אז םשאר־ דעם אים פון אװעקנעםען זאל מ

ם ----------------------------------- י 6 ד
 אדגא־ קאכוזשיפסישע א א-ז <ס וױיל טער.

:יזאציע.
אינפפעהםאד, אן pc באריכט דעם אין

ד די אוגםערזוכם האס ודאס מ  ארדען. פון בי
 1944 פון יאר, צודי די אין אז אן, ער גיס
 אריפג־עצאלם אד־רעז דער האם ,1946 ביז

 אדדוזזד־ ®אר דאלאד םויזענם 123 איבער
־ האם דעדפון •ובליםםי. און סײזמענםס  גז

 דא־ 31651 װארקער״ .דעילי דער קראגעז
 די דאלאר• 35-140 ״פרײדזײם״ די אדן לאר

 ומד* זיעזװ דאלאר םויזענם 56 איבעריגע
 אײגעגע אין ארײעעפאדעז אײך שײנלעך

 *ו בײשםײשרדנגען חוץ א את דאס העגם.
ד אסװ קלײזלעד- אײנזיגע  ®נגץ־ «י
דאלאר. הונחנרסעד םראפעז
מ גאנץ א איז דאם י י  נױד םםבעד- ה

 פראנם אנדערע re אויד אז זיכעד זײנען
 גאגץ ארײן פארםײ די קריגם ארגאניזאציעס

 זי׳י נוצס זי װאס חוץ א ״האנאראר, גוםען
 און מעשים אידע pc צודעק א פאר אוים
 איד פארשפרײםעז צו *לאםפארםע א פאר

 אופיאדםײאישען אן אונםער •ראפאגאנדע
פאנםעל.
 גאגצעד דער r> ®ןרדדיםלעכסםע דאם

 אוגד גאנץ װאס דא̂נ איז אגגעלעגענהײם
 קרבס־ת פאלען מענשען גאאיװע שולדיגע

pe קא־ ךי שאנמאזש. קאמוגיםםישזח דעם 
 גאכ־ מװאוסםזמית זײערע איז םוניםםעז
 די ®ז פינדערודיס א זיכער זײנעז שלעפעד

 pe ארן ארדען איז םיסגלידער םויזענם 162
 אנדערע אין מיסגלידעד םויזעגםער די
®oar .סערנסויזז די אם ארגאנמאציעם 

מ שםײעז ?רבגות  צד,פאר־ געפאר אין אי
 װאס געלסעד אפגעשפאדסע זײעדע לירען

T® םשד א אין אױסגעצאלם האבען זײ  T 
 שםימ עסױאס נדם זיץ טארזימחױ «ו רען
 זײעדע פאר אדער ?ראנקזזײם pe פאל איז

 שטארבען. זײ װעז קינדעד׳ tou פרויעז
 געלינמן רעגיתגג דער זאל לי5ע אױב

 נועדפםזן די װזןלען אדדען. דעם אױםצולײזען
pe פארזיכערדנג. זײער פאדלייעז זײ

! גו. ^ ז ג ר מ װ ל י ז ג

ס א ע ד ם צ ע . ל . . ״ ל ע ד נ א ב ״
שאפ־באלאדל) (א

ײ ?א• גרײז־גרןען םים  — געכויגזך, ?ןרגעפו זיץ ג
 ס>ךשץ. די דרייפו און וןלשער, דער ׳טןך זישמ ער
 אדדרמעםלד׳ינען, את קאםןז אין לןןגןןן ?יץ
ודאודזץ. ױײם® גאש אײך ײליפ, « װי אזײ
 גיכדר אכמןלמען דעם הימנז. ער איז םיד און
.צ*ל דעפ נים דערגרײכם אדן שירועי ש*ל* ארבזןש די . . 
 אריגער, האגען אים ידנגע ײ וױ זש• ער
פ, ס׳ראכ® און ®טיל. מןר אץ אײס אים לאפען זײ יי

ײל  ;אינעזדעעז ליד איר מןשױן זיץ אײד י
 שדדער. אזרי דןמנ® ל און זיך םארדארןם אץ רײסם זי

 ידנגע, ״זינגערלעד״ די אויןז אדיך איר הײנם ®ןרדריסם
. וואס פארכ*«ען ,כאגדלןך״, די ®ליעען ױיזס . . ז ד ע מ
;געױארעז דא הײנם את וד*ם *געיעג״ דאס קרעג?® אים
פ שרעקמ עפ ®״ אזא ®רעםחןר « אי ------------״סלעמ^

j די pe הײנ® ןײ װײסען וד$ס n p r m p r r ,ין^רעז 
ט ברױ* אױף ##רדינען דן ם׳הן^® װען !געקענט ני

 — מרמאגןןן זײ גובוס ס׳וןרןן הײנםו זײ דײסען יזאס
ת און ספײיקס זײגןן דאנק א מו  ;סף א קר

 ױאגען, כײם דאם,מינסטזן רזךעל, דאס װי יןיד, און
1 זאך איבעריגע «ן װי נןזד, הײג« ױך שלןןימ זןר

 אינגער; *י עלםמד• *ז יחוס איל נייפז גײש אים
 ן a$n כלל ®*דן ®Dim *י־ :ני® פרעג® ער
 ®ימער׳", א *וגעלײג® ״ני® אםילר טןד דאם® צי

p פאר געקעםט® הא® בלום זײן םי» ער ודען p .ןן®
 םסיבה״. ״אוגדער אין ידפנים r? ײששיי

» &'&אנ® אץ  כבדד־סןלדין. קײן ®לסקר ךp ני
 ׳ליכןן און רזזםגות פױ® פדל ך*ןך אמ זײן
^ שדם ג ף ̂ם גרודער ןא ש ודז ױן׳י ידענ׳ .די,קר . .
r נאר גייי® אים 4יחי אין גי® גײ» אים ip a n p 
r כזןפמ ודײפ® צי p ,ער ׳שאצם ®י יועער —
 איכזןר, אים סאר בלײיג® ױזאם יײ-יאףירחאזל יי
? גאלדיענע די ײ I רוד ®*רגײענדיגען ®מ — ק

n אים סארגמ® p ירדשהל, גרױסע די ®ל«ער 
a^־׳p ער סד א ברכות אץ r .נאנא:אגד 

® ער אײדער באר מרכ  :כקשװל »ײז מיד ער ה$ם ®
o *ב#נדעל״, דאם p ,זײן ®ז רײס ני® לע«»ש .. .« »נ ח
 ״רײזזר׳ זיץ אוקז *הין ער וױל מיפױ״עטען דײל
p זײן מים זימס ״באנדן^ן״ ־אס ^ cעד, און י® 
ען, נאד ד*ד® ער דאר,פ—ז װ״־פם װער ®אפער, דײל ײז װ  מ

ז p הא« ער געלעגם עילעד װי װפר. וױ « *
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 עקזעקוםיװ מנעראל עד

איג־ דער סון באארד
מיס־ ד,אם םערנעשאגעל

M l m■ .דע־ םען13 דעם ײאך 
 איינגעארדעגט צעםבער.

■V I ראנםשע־ םײערלעכען א 
האפ־ ב. דד. לכבוד אז

 !וריקגזד זיד האם װעלכער (צמוס״ פאז
 ״גערעכ־ דעד פח חנדאקפאר־אםם r* *ויגעז
 די םאר באקלײדם האם ער װאס קײס״,
 דזבינםקי, פרעזידענם יאר. אכצען לזלצםע

עקזעקו־ גענעראל דעם םון נױםגלידער די
 דקמענם די םון פירער די באארד״ סיװ

 אינםערנע- דער שון לאקאלם און באארדס
 ביים האבעז געסם געלאדעגע אח שאמנל

 אנערקעגונג גרױם אױםגעדריקם לאגםשעאן
 גײםראג גרדיםע^ זײן פאר האםפאו דד. צו
םאר םיםגלידזיר די און ױניאן אונזעד צו

 אינ־ געדדעז אח ער װאם יאר, פעדציג קגאפע
 אינםערנעשאנעל דער םים שארבוגדען םים
 און פאסם״ ״גײע דער ®יז רעדאקםאר *לם

 געפאכם קלאר האם און .געדעכםיגקײם׳
שע די «אד  די פאר און בכלל לײעגער אידי

 פרןר די בפרם, ױניאן דער. ®ץ סיםגלידעד
אדגאניזאציע. דער פון פאליסיס און גלעמעז

 גרױם ם«ם האם חבינםקי •חװידענם
 גרוי־ די װעגעז געדזידם געטיל און אכסונג

 דער צו האספאן ח־. פון לײססתגען. מ
 אלגעמײגער דער זו *ח איגמדנעשאגעל

 אז דערקלעדם האם ער גאװעגוגג ארבזיםעד
 אלם צבײג׳עז םים באקענם ײד האס עד

 פעליעםאגיסם םאלאנםפולער און שרײבעד
r* HP אלםער דער אין ידגעסם פריער זײז 

jm רבי זײן אלם צבױנ׳עז באםראכם ןיד 
באװעגוגג. ארבעםער דעו־ אין ימגגוײזשר <ת

איבערגעגע־ האם דדבינסקי ■רעזידעגם
 ירע־ דעס איבערנעמענדיג האם. עד זזױ מן

 איז אינםעדמשאנעל דער איז זידעגם־אםם
 װערען זאל ער צביונ׳ען געבעסען ,1932

n aftn n ״די .גערעכםיגקײס״. דעד «ז 
 געזאגם דדבינסקי האם — איגמרמשאנעל

נאכן חרדב האלב געדדען דעםאלם איז —
 שזוע־ דעם איז קאסוניסםעז די סים קאמף

ז י  די ןמלכען אין קדיזיס ץקאגאםישעז י
 איד געפתען. דעפאלם זיץ־ האם וססריענדיא

ן ע ס מ מ ב  זײז פים זאל זיר האסמאז דד. מ
 שדײבער־םאלאנם אדן •רעםסיזש הױכעז

מן מל  זינם ײגיאן. די אױפבדימ צודיק י
eH p n דעזנשאדגד ארנז וזוישעז ײד תאס 

מ אז חבד־ נאענםע און omrenme איגםי
 השיעה גרויםע א געהאם האם װאם שאפם׳

*V דער מון ירעסםימו אח װאוקם דעם
*מגזעדנעשאנעל׳.

 ״חשאס־ ®ץ רעדאקסאד דעגי®, מעקס *
ר •י®״.  אי־נ־ דעד פין ארגאן עסנלישעד דן

על׳ שאג  «ד באסריםונג זײן אין האס מרמ
 פאל אלע איז עס אז אנגעוויזעז. אגיע״אן

זןן ר מז  אוגוער ®רן ארישםו גרויסער דן
מ האם זי װ*ס ז זיגען1ונו אר־ »יר ו

י י ז ם  עכ־לנ*ערזע און דעגקער גרויםע מ
p״uu סאאיאליס־ אץ ארבעטער דעד »ין 

ר9וד איז עס וועלכע ונווישען באװעגו^ס ן
.ooiairw f *m

^דװאלם־ ?אזזן׳ אלעקמןגדער מגאסע
HM גזד װארעם ה»ס .®*תזעדסס״, «ז

 אלס פלאץ הויכעז גבױנ׳ם װעגען רעדם
 אין הויפם־מימארבעטער און זשורנאליסט

 אוםגעהויערען דץ װעגעז און .שארװערםס״
 םויזענטער צענדליגער די אויף איינפלום
 נים דינעז װאס די, אויף אפילו לייענער,

אנזיכםען. פאליםישע דיגע מים איעשםימיג
 איצ־ ביז פאדבער- ש. אז אנאגסירענדיג

 דער פמ רעדאקםאר פארװאלםוגגם םיגער
 געװארען באשםימט איז ״גערעבםיגקיים״,

 אים ער האם רעדאקציע, די איבןרצוגעמן
 ש. װערםער. עםלעכע זאגען צו געריפעז
 אוים־ װערםער ווארעםע אין האם פארבער

 צביונ׳עז צו אכםומ גרױם זײז געדריקם
 אינםעלעקםואל שרייבער, םאלאנםםולעז אלם
 געלע־ םיל האם ער װעמען םון לערער׳ און

 האם ער וואם יארען אלע די ח־רך רענם
 מיםצז־ אים מים פארגעגיגען דעם געהאם

 באזונדערע אויםגעדריקם האם ער ארבעסען.
פריגציפעךםעסםקייס צבױנ׳ס פאר אכםוגג

 אנדערע■ פון מײנונגען צו םאלעראנץ און
 צײ־ הײגםיגע אין זעלםענהיים אזא איז װאם
 גרױם אויסגעדריקט האם פארבער סען.

 און דובינסקי פרעזידענם צו דאנקבארקײט
 דעם פאר באארד עקזעקוטיװ גענעראל דעם

 אים געבן זײ וואם צוםדוי און כבוד גרויםען
 װידמען װעט ער אז פארזיכערט האם און

 דעם אט פארדינען צו כוחות זיינע אלע
צוםרוי.
אינטערנעשא־ דער פון פרעזידענט דער

 וױים׳ ש. אז :עמאכם׳ באקאנס אויך האט :על
 אגענם ביזנעס א געװען איצט ביז איז וואס
 פארנע־ וועם ױניאן, קלאוקמאכער דער אין
 צו געהילםס־רעדאקטאר פון אםם דעם םעז
םארבער. ש.

 וױים־פרעזי־ ערשםער דער וױ נאכדעם
 לואידזשי איגמערנעשאנעל, דער פון דעגם

 עהרעךגאםם, דעם באגריסט האט אנםאניני,
 איבערגעגעבען דובינסקי פרעזידענם האם

 וואם אנערקענוגג פון רעזאלוציע א צבױג׳ען
 אנ־ האם באארד עקזעקוםיװ גענעראל דער

ױניאן• דער פמ מתגה א און גענומעז
דר• געװען איז רעדנער לעצטער דער

 רעדע קורצער א אין האם ער האפפאן. ב.
 הומאריסטישעז אייגענארםיגען זיץ אױף

 געלויגט זיך האם ״עם אז געזאגם אויפן
 ׳גערעכטיגקײם׳ דער פח רעזיגנירען צו

 מײ־ הויכע א פאר װאם אויסצדגעפינען כדי
 ױניאן״. ד^ר אין אים װעגען האם מען נוגג

 אינםערעםאגםע איבערגעגעבען האט צבידן
 אר־ לאגג־יאריגער זיין פח דעראינערונגעז

ע דער פוץ רעדאקםאר אלס בעם  פאםם״ ,ניי
 און ״גערעכםיגקײם״ דער פת גאכדעם און

 םון רעזיעירם האב ״איך :דערקלערם האם
 דער םץ ,נים אבער ׳גערעכםיגקײם׳ דעד

 האף איד וועלכער מים אינםערנעשאנעל׳
פארבינדדנג״. נאעגטער אין סארבלייבען צו

 אנעךקענוננ אױס דריקמ עסזעקוטיװע גענעראר
האפמאן דר. צו

 כאארד עקזעקוסױװ גענעראל דער
 םון סר»לוס דעם שםארק כאדדיערם

 *־ריק־ זיד (צבײז) ה*&פ#ן jj דר.
ר פון ךעדא?»ןר אלם יזך1אד  ^גזך דן

 ענ־3 דרײ װי פןןר נאד רעכםמקײם״,
רינ־ אדן גלזןמעגדע ®ז יזןזי דליג  י

לײםםמגען. י«עךפעםםע1
 די אװישען «לאץ דאפמאג׳ס דר.

ײמען כאריםםע  אי־ אץ •עחקגלעכק
 בא־ גוס rt איז זשורנאליזם דישען
־ דארסעז עם חןלען סיר אז קאכם,  מ

 זיץ כלױז קעגען םיר שםעםישען.
p םאר ךאכקכאר p גרױי־ זײן וד*ם 

^ם שער שז  ארכעםער דזןר אין איכ
ד אדנזער אין אדן ככלל גאדועגתג  אי

ש^נעל  םעגלעד האם כםר®, ®זתע
 ®ארכמ• לעבענס־לאנגע זײן געםאכס

ם דדע ^ ®ון אינשערזןסען ײ פי ע תז  א
 כאגײסמערסנדער אלס ארכעסזןר
 ®ון אנאליסם שארשער אין שרײכער
^  םזןאיאלע און אמדדסמריעלן אדנזע

•ראבלעפעז•

 איז יןר ױאם יזןרעז, םילע די דדרך
 דר. האם אמר, םיש םארברכ^ן נעדדען

ס איז ןןר אז כאדדמען, האסםאן  ני
 איגםזך יןרשמ־^לאסיכער אן בלױז

 אי !־X זיד קוקס ױ^ם ליןקנדאל,
ד ױעגוע יױ.יאן םרײד ק  םיז כא

 םרײד אפת׳ער אן איז נאר ררדיסזך,
 מוח, אץ הארץ זיץ סים ײכיאניסם

 איכערנקכענהײם אױשריכםיכזןר שיט
סארשמאנד. ?לארעז און

 דר. סים איצם גןךיןגענענדיג זיך
 איי־ם כױר דילען *שיציעל, האשמייז

 אמזער סץ נאמען איל אויסדדיקען,
 אוסרי■ םיסע זז־־נאכידאציע, גאטהןר

ײם ^ה o געהאם דאכען סאר ד p 
 איפ סים ארבעםעז צ* שארג?ניגען

 אלגעסימער רp שאר זײם בײ זײם
o אדן אױשרןלערונג p ץ װאױלזיץ» 

שם. אדנזזןר שא שנל^י־  װמשען םיר הי
f• גליקלעכע שיל נאך איפ p rגןך שון ־ 
קראשפ. גײ־םםמער און זדכם

I ד״מ ־ג* -4 ו95ו יאג״אר,

ס ׳ נ א ם ו ר ״ ם ש ח ע ס ע ס ע און ״ ש י ס א נ א ס ו ע ם נ פיטלזןן ל8ק«
 אין האם םתפאן ־עזידענם

 ראדש־םעסעדזש זײן
איבלר־ די אויסגעדריקט

גוי־ דער וועגען צייגונג
 די אנצואװענתז םיגקײם

 עקאגאמישע שםרענגע
װעל־ מיסלען׳ קאנםראל

 באדינגונגען, איצםיגע די אונםער זײנען כע
אדמפארמיידלעך. איגגאנצען מײנונג, זיין לוים

 פרעזידענט דער האם גענוםעז תוך אין
 איינצו־ רעכם דאס גדהאם איצס גיז אייד

 געזצץ א לוים מיםלען׳ קאנסראל פירןן
 ציריק חדשים לאנגע מים שוין זדז װאס

קאנגרעס. םון געײאחװ אמענומעו
 זיך האם םרומאן פרעזידענם ניט, מער

 ביז אז איבעדצײגונג, דער ביי גןהאלםען
 ן«נצואװענדלן פריצײםיג געװען איז איצט

 אפצו־ כדי מיםלען. עקאגאמישע שטדעגגע
 גראנ־ איצםיגע די םוז װירקונג די שװאכען

 לױט איז׳ -אנשםרענגונגען פינאנציעלע דיעזע
 בא־ צו גענוג געדוען איצט ביז מיעונג׳ קזי

 באפעלקערונג דער פון רעכם דאם :רענעצען
 דורכ* און קרעדים םאר סחורוה איינצוקויפען

 אבער מיםלען׳ עגלעכע אנדערע צופירעז
עז איז צר ײ מז מ ע  פרית־קא;־ אגװענדעז ג

 קרעדים מים םיסםעם, רעישאן א און םראל
 ער האם םעקסעס, העכעדע און קאגסראל

 די דעקעו צו מעגלעד זיץ װעם געדעכעגם,
 יראק־ זײ אפצושװאכען אוז םלחםזד־הוצאות

 וואס זאד׳ איינציגע די אינפלאציע. םענדיגע
 דורכ־ איצט ביז אנםשלאפען געװען איז ער

 קאנטראל־מים־ געוױסע געוועז איז צופירען.
 דער פאר ראםעריאלען קריםישע בנוגע לען

 אויף נאר דאפ אײד *־ז נולחפדרפראזזקציע-
 הײסם, דאס פרייװיליגקײם. פון ■רינצי• דעמ

 די צ־ איבערגעלאזם :ע־ואו־שן איז ןם *ז
 שאנאנדערםיילען דאס גופא איגדוססרתס

r t מאםעריאלעז• קריםישע
 אפשםעלעז נימ איצם זיד מיר יתנלען

 פאליםיק אזא װיפיל אויף פראגע׳ דער אויף
 1מל װילען מיר צװעקמעםי:. געיוען אי•
 באוואוסם, װי אשפלאציע. אז אנוױיזען, נים
 סאמע אין גראד אפצושטעלען וױכטיג איז

 וואם אינפלאציע- שםײגענדיגע א אגהויב.
 שיוע־ איז הײך געוויסער א צו דעדגרייכט׳

 וואס גופא׳ פאקם דער באקעמםען. »ו רןר
 די מאכס אפגעלייגם װערט קאבםראל פרײז

 צל סענדענץ א שאםם עס ערגער. גאד אגע‘'
 קאנםראל פרימ זי־ידער פרייזען העכערען

 באגרע־ קרעדים די אםילו אײנגעםירם. איז
 קעגען זיי שםרעגג, ײיזיר נים זימען :עצונגעז

 אבער אײנשלוס, געוױסען א אויםוױרקעז
 רעזולטאט. אנםשיידענדיגעז קיץ גים וױיס

 באגרענעצוג־ קרעדים די זיינען דעם חוץ א
 א מים פערזאנעז געגען נאר גצװעגדם ג*ן

 ארבע־ אן למשל, װען, אײנקוגםם׳ קלייגעם
 אויםאפא־ גענוצםען א קױפען דארף םער
 האבען נויסיג דארף ער אגב. וועלכען- ביל׳

 העלפם װאם און אי־בעמ דער צו פארזנז צו
 נאצשנאלע דער אין ארוים דערפאר גאר

 גיט דירכאױם אבער וועייען די •ראדוקציע.
 איינ־ העכערען א מים פערזאגעז שסערען

 אוימאמא־ לוקסעריעזע אייגצוקויפען ?וגפם
װ. א. J4 סעלעװתשען־סעטס אדער בילען

מ פען װאס און אגידןג־ דערגריימז ק

דוביצקי א. פדאמ. ■מ

 פרײװיליגקײט, פץ פרינציפ דעם דענדיג
 די אזוי װי וועדםער, אנדערע מיס אדעד

 םונקציאנירען. א*נדוסםדיעס אמעריקאנער
 דיער אויף איבערגצלאזם ווערעז זײ ײעז

 ביי־ דעם פון זען מען קען באראם, אײגענעם
 םון אמ ניאסארס* ״חשענעראל פון שפיל

 «ױי■ די געהעכצדט האבען װעלכע .פארד״■
ע אייף יצז ר ר אין אויםאנלאבילען ^  דן

 געיוענדצט זיד האט רעגירונג די װען צײם
 צייםיױײ זיך ביםע דרינגענדע א מיט ױי צו

 װצל־ העכערונג, אזא פון אפצוהאייםען ליג
 שון פרעזידענם דער ר־טער, וואלםער כע

 האם ווארקצר׳ס* אטאמאביל ״ױנײםעד דער
 און אומגערעכם .איגגאנצען איז דערקלערט

נויםיג-. נים
אינםערן־ איז דעם מיט פארבינדונג אין

רד אויף אפצושםז־^ען זיך סאנם ^  ניאטי־ ד
 גיבען די העכערונג. פרײז אזא פאר ־ועז

 *ראדוקציע־ העכערע מאםײו אזא פאר אז
 פארשםײם און.*אונטערשםרײכעז, דיוצאוה

 אויף װייחשעס. ארבדםער העכעיצ זיך״
 אפצרשםע־ זיך װיכטיג זײער איז ױנקם דעם
 בא־ דער אין האם קאנגרעס דער װייל לען,

 אייגצופירען *רעזידענם צום פולםעכםיגונג
 מים .צענױםגעכונדען עס קאנםראל, פריח

 פארבאםזוז הייסם׳ דאם — כסאביליזירען
 טרומאז פרעזידענט ידזשעס.ױו העכערען צו

 איג־ יענע אין אז אונםערשסראכען, האם
 אנ־ װערען װעם עס וועלכע אין דוסםריעם׳
 אומ־ אײך ױעם פרית־קאנםראל, געװענדעם

 דאם ומןרען אגגעװענדעם מוזען באדינגם
 גימ האם ער וױידזשעס. פון ״סארפרירען״

 רע־ רעגירונג די אזײ װי גענוי אנגעיױזעז
 פאר־ ג-ענויע פארא וואס דורכצופירען■ כענם

 צװי־ אײנגעשםעלם װערען װעם עם ביגדונג
וױידזש־קאנסראל. און פרית־קאנטראל שעז

 פונקם דאזיגער דער אזוי װי דעם פון
 פיל זייעד היינגם דילכגעפירט י־ערעז װעם
אפ•

 א גים אקם״ פראדאקשעז ,דעפענם דער
 האנ־ פילשםענדיגען א איינצוםירעז רענם
 אויך און פרייזען און װיידזשעם אײף סראל

פיסםעם. ריישאנינג א איעצופירען
 אזוינע דירכפירען פון רעזולםאמ דער

 גזױדי־ א־נםער זיך, קען ?אנםראל־גייםלען
 בא־ :ים זײער ארויםוױיזען באדינגינגען. סע

 .פאר־ בלײבען קענען וױיחשעם פרידיגענד.
 לע־ די ?עגעז צײם גלײכער צו און פרארעױ

שםײגצן. איץ אין האלםען בען־הוצאות
 פרייז־ א אײנםירען דאם למשל, אזוי.

 (גוםי) ראבער אלן שטאל אויף קאנםראל
 אײםאמאנױש געזעץ, דאזיגען דעם לוים מוז,

 שםאל די פון וױידזשעס די ״פאו־פרירען״
 א :עזזאם װאלם דאס ארבעםער. ראבער און
 עסען וואלםען ארבעםער שםאל די ווען זין,

 װאלםען ארבעםער ראבער די אמ שםאל
 גיבען ארבעםער די אבער ראבער. עסען
 קליי/ אץ שפיה אויף וױיחשעס זײעירע אויס
 הילף מעײציגישע ארן רענם שפית- דער•

 דרדכשנימלע־ א פון הויפט־הוצאה די איז
אויטגאבזמ אלע ךי פ.ץ און פאםילי^ כער

 לױם און שיײז׳ — הוצאה גרעםםע די איז
 פארם־ שדם ?ײז קעז געזעז איצסיגעז דעס

מד װעדעז פארקייפם גים פראדוקם עדי ד  :י
ד װי ר פרײז. ״פאריםי׳ דז מ  דעדדוײל א

 פאר* פארם־יראדזקשדן סך א נאך ױערעז
 •רײז. ״פאריסי* דער וױ נידעריגעד קויפם

 םארס־ ®ד א םלן פרײזען די אז הײסם, דאס
 העכעד, פיל שםייגען נאד קענעז יראדוקםען

 אפ־ מעגלעד ױיז װעם שםײגען זײער ערTאי
 פרײ־ די דאד ױעדעז נאד דערצו צ־האלםען.

 לױם װױעראכזאל, םארם־פראדדקםצן׳ פון יעז
 געהע־ אױםאמאםיש געזעץ, איצםיגצן דעם

 אויף פרײזלן די םון שםייגעז דעם מיט כערס
 » צו םירעז קען דאס אז סחור־ת. אנדעדע

 פש־ט איז לעבענס־הוצאות די פון העכערוגג
 ױעלען ציימ זעלבעד דער אין פארשםיץ. צו

ען וױידזשעס אבער ליי  אדן ״פארפרארען״. ב
 בא־ פארמער דער וואם חוץ א נאך. דערצו
 דער צו קרמם פראדוקםען, דינע פאר קומם

 בארעכטיגם אויד איז וואס .פראםעםאר׳,
 ■ראםיטדן. ״יושרדיגע״ די פון חלק דץ צד

 װעגןן פראגע די ווערטןיר, אנדערע מים
 גארנים איז קאנםראל־םיסלדז עקאגאמישע

 קאנ־ עם װער זיך װענדעם עס פשוםע. אזא
 אינםע־ װעםענפ עיקר׳ דער אוץ, ם^לירם

 זיבעז אין ה־יפםזעכלעך. האט. רען רעסעז
 קאגסראל־ פארשיידענע די אנװענדעז בײם

ריםלען.
 ארבעסער־ ארעריקאנער די םוז דאם

 ער־ דעד אין ארגאניזאציעס. דינע און שאפם
 שסארל ־אבען םרעיד־ױניאנס, די ריי שםער

עןן אין באםעגם. איצםיגען דעם אין ז
 זין קען ארבעםערשאפם ארעריקאנער די
 פארלאזען װײניג הינזיכם דער אין זיכער
 קאג* דערװיילמן וואם גאר נײעם דעם אויף

 פאר־ איגגאגצען אבער זיך קען מען :רעס.
 גע־ װי װעלען- לאבים מעכםיגע די אז לאזען,

 אײגםלוט גאנצעז זייער אויסנוצען •ױינלעך,
 דער־ נים אח געזעצגעבער אונזעדע אויף

 רגע, איק אויף אםילו םארגעסען זײ לאזען
 מיפ דעד- די האם מאה די האם װאס דער אז

 נים אפילו זיך װעם קאנגרעם :ײעם דעם
 אין אנשפרענגוגג גרדיסע צו קײן פאדערען

ד,ינזיכם. דער
ארגומעגםעז, ױיכםיגכסע די םון איינע

 ראל גרויסע א שפילען םםק אן וועט לואס
 קאנ־ עקאנאםישע קאגקרעם פאררולירעז אין

 דער פים פארבונדען איז םראל־םיםלען,
 װאוקס דעס ודעגעז אפשאצונג גע־עריקער

 פאר־ אין ארבעם־פראדוקםױויםעם דער פון
וױיחשעט. פון װאוקס דעם םים גלייך

 אפעריקאגער די האגזןן איצם ביז אויך
 און םארשםײעד זײערזנ אינדוםםריאליםםען.

 עקאנאמיסםען זײערע פארםיידיגעד. דייערע
 יעדען בײ סארװאיצפער׳ םעכגישע זײערע את

 ארבע־ די מצד פארזיך יעדעז בײ פםרײק,
 אויס־ וױידזשעס זייערע העכערען צו סער

 ארגו־ אנגעװיזעגעם רדאם נאר דעם גענוצם
 שפעגדינ זײנען פאלען אזױנע אין םענם.
 דערלאזעז נים קזח־ מען אז םענות, זי^רע

 דעד װי העבעד שפײגען ז«לעז װײדזשעס אז
 פראזזקסיװיםעפ. ארכעפ דער םץ ,ױאוקם

 בארמםיגפ פראדדקםיױיםעם העכערע נאר
 פראדוקסיװי־ העכערע ^עוױידזש ־עכערע

i־* אײגציגעך דזנר איז סעם r r י דעקעז צד ג
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 װײ־ אויב װײדזשעם. העכערע פון זמםיה
 •ראדוק־ װי זזעכער שםײגען ז*לען רזשעם

 םיגאנציצל םוף כל םדף ד*ם םרז םיוזיםעם״
 װי *זוי אזן איגדוססדיעפ. זײ רסמירען

 הע־ שםײגעז םײגת^ זײער לוים ̂געװײחש
ד  אײנצי־ דער איז •רןװזקםיװיסעם. וזי מ
ר  יע־ גאך *רײזען יממדזנן *ו אױסװעג מ
װײדזע*ד.עמרונס דןר

 װען אוםשםענדעז. איצםיגצ די אועזעו־
 •ריח־ אייגםירען װעגען ױך מנדעלם ןס

 *רגומעגם דןחיגעד חנר װעם קאנםדאל׳
 יע־ בײ װערעז *גגעװענדעם דאס־גײ אייף
 אימ־ גאנצען דעם םים געלעגעגהײם חגר
 די פעאיג זײגעז עם וחנלכען אױף פעם,

מלם-םאגגאםען. גרויםע די םון ■ארםײדיוגןד
 זױיגמאל n*tnp װיכםיג זײער איז עס

 םאלשקײם די מאכען צו קלאו־ אלעםאל פאר
 קלינגם יואס *רגוסעגם׳ דאזיגעז דעם «ץ
 דער װײל ל*גיש. *זוי אויבעז־אויף פון

 לא־ זײער קליגגעז םאקע םעג *רנוםעגס
 איץ גים אינגאגצען אב&ר עד־ שםימם גיש.
 לאגע אםת׳ע די םאקםען. אמת׳ע די םים
 געםעז, לאמיר פארקערם. איגגאנאען איז

 פון — יאר פיר לעצםע די פאר ציפעחת
 צו ביז 1946 יאר דעם *יז מלפם דןד
n p די פון סשך אין .1950 יאר פון העלפם 

געשסי־ וױידזשעס זײגעז up פיד דאזיגע
ם קבאפע אויף מז מ גע־ — •רןמענם )6( ז
מם די אבער — •ראשענם 5.9 גױ  פרא־ אר

 גאנצע אױף משםיגען איז דזשםיוױסעם
o( 1ל1 p  .w w *  (u אג־ מים הײסם׳ 

 וױי־ פון חאוקס דער אז װצדםעד. חנרע
 TW אן װי םער גיס סבײגרד^ר האס דזשעם

n *ץ װאוקס דעם r« העלפס » p ארבעם־ 
o •ראדדקםיזזיסעם. p אין שוין הײסם 

 סון העלפס * נםעם *ז רײד, פשזסע גאר
ד  האבעז •ראדוקםױױםעם געדזשבעדסעד מ

 אױםגעגוצם גים דודכאוים ארמםעד די
 א םיז אז וױידושעם׳ יייעדע הענעוען פאר

 פרןר געדיעכערםער דער *ץ ®ײל גרזיסען
 איגגאג־ אדבעסער די האכעז ױקםיװיםןט

m שדין אױך• הײסם ד^ס יראפיםירם, גיס 
 די דעקען אד כדי אז גערעדנ^ פױלד יייעד

 איז וױידזשעס געד-עבערםע פאד הדגאות
 העבערעז זו געװען גויםיג גים איגגאנאען

 גע־ פון באהױפסונג דאױגע די אז פו־ײזעז.
 זײערע פון און ט«ןרי«ליססדוסניא וױםע

 נים שםימם פאדםײדיגער געשוזארעגע
 לאגע. פאקסישער דער מים איגגאטלעז

V וראי W• אינדוס־ אאל גרױסע א 
 א נאך באשםײז געקעגם ודאלםען םריץס

 ארבעםערם דײערע פדן העבעדתג גרזנסערע
 בשום דעם פרן ודאלםען זײ און חיייחשחןס

געווארען• רדאמידס גים און
ך פרןגם  יראדרקםײ די אױב אבער, זי

ס איז וױסעס ר כן הן  «ו כפעם געודארען מ
 געזזע־ פאר און וױידזשעם די װי סאפאלס

 אינדוסםריא־ די האבאן װײדזשעס בערטע
מז םי ד לי  קאםפעגםירם שםעבדיג כפעם זי

 אהינ־ איז וחא םא פרײזען, געזזעכעדםע וױס
 דא־ דער ®ץ רעזולםאם דער ג$קו&ען

ly דגזװ־ oTyaw w ר ? ױסעסויסדוקאי
ח סוד דעם  געהײםגיס• גערראזי דער י

אגגזילעקען. *ו גריע איז רענחנגיש *לץד
)4םיר( זעלבימ די פאר יראפישען די

 און דדײ גאגאע אױף געשסיגען זײמן יאד
•ראאמם. )43( יערזױג

 •ר^םיםען די בכלל ען” מרמדסס
ym מד די מ רי םן r א s r wאין ס 

w m  p r e r e  ■ P* י ן אאגסםן נ י י

 שטאסען. פאראייניגםע די םון געשינםע דער
 בא־ 1939 אין האבען פראסיטען דאזיגע די

 םעקםעס םאר דאלאר ביליאן 6.5 םראפעז
 םעקםעם װי דעס נאד דאלאר ביליןןן 5 אמ

 פראפיםעז די אױםגעשאלם. געװען זיינעז
 דעד־ האבען זיי ביז געשםיגען בסדר זײגזמ

 דאלאר ביליאן 37 גו 1950 אין גרײכם
 םעקסעם. גאך ביליאן 22 איז םעקסעס םאר
 אויס־ איז 1951 יאר קומענדיגען דעם פאר

 וועלען פראפיםען דאזיגע די אז גערעכעגט,
 םאר דאלאר מיליאן 45 ארום באםרעפען

םעקסעס.
 זײ דארפען געזעץ איצטיגען דער לוים

 טעקסעם אין דאלאר ביליאן 20 אייטנאלעז
 פראפי; זײערע וועלען דעםאלם אפילו און
דאלאר. ביליאן 25 באםרעפען אלץ נאך םען

 רעגירונג דער פון םארשלאג דער װען
 מוזען זאלען ױי און ווערען אנגעגומען זאל

 אן און■ דאלאר ביליאן 4 נאך איינצאלען
 אלץ נאך די װעלען םעקם, םראםים״ ״עקסעס

 פרא־ דאלאר ביליאן 21 מים פארבלײבען
 העכסםע די װי הױך, אזוי הייסט דאס — פים
.1948 יאר דעם פאר

 אביערײ די פון פראפיסעז זעיכע אזוינע
 רעזול* דער דינען קארפאראציעס קאנער

 אורזאכען. פארשיידענע את מערערע פון םאם
 א אז אנעװיזען׳ םריער האבען פיר װען

 איז װאם פראדוקטױױ^ט ארבעם הויכע
 יױי־ םון װאוקס דער װי גרויס אזדי םאפעלם

 הוי־ איצםיגע די םון אורזאך די איז דזשעס
 געהאם נים מיר האבען פראםיסעז, כע
 ארבעם־ אז אונםערשםרײבען, צו זינען אין

 סײ קוואל הויפם דער איז פראדוקםיװיםעם
 גערװ. ל?גענס הויפם דער סײ פראםיםען. פון
 אגםוױקלונגס פראגרעסױוען גאנצען דעם פון

 עקאגא־ אלע םעגלעד םאכם װאס פראצעס,
מז דעם דערגרײבונגען, מישע הוי  לע־ .
 היינ־ די בכלל וױ סטאנדארד, בעגס
 ציװי־ אינדוסםריעלע מאדערגע םיגע

 װאוקס דעם אין אפשםיק דאס ליזאציע.
 אלגעמײגעם דעם םון ױיידזשעס פון

 אר־ דער פון וואוקם דורכשניםלעבעז
 אויםדרוק אז איז .בעם־פראדדקםױױםעם

 דערפאר אומגערעבםיגקײם. סאציאלער םון
 ווזין אז דערקלערם, וואם געזעץ, דער איז
 אין פרליז־קאנםראל איינגעשםעלם װערם עס
 אויטאםאםיש םח אינדוסטריע געװיסער א

 וױיחשעם םון ״פאדפרירעך דעם צו פירען
 איגגאנצען אינדופסריע. זעלבער דער אין

 און ארגומענםען פאלשע אויף באגרינדעס
 זאלען קאנםראל־םיסלען עקאנאפישע װעז

 בריי־ א אן מעכאניש װערעז אנגעװענהגם
 פראב־ קאמפליצירםע די צו צוגאנג םערעז
 זיינען פלעןער אזוינע װעלכע םים לעסעץ,

 זאל װאם םלאן, בדייםעז א אן סארבונדזמ.
 װיכםיגע איע אינסעגרירען און ארוםנעפען

 רע־ דאס אויך ארײננעמענדיג איגדוםםריעם,
 פראדוק־ אגריקולםורעלער דער פון גילירען

 געגען קאפף גאנצער דער קען דעפאלם ציע,
דורכסאל. פולשםענדיגער א זײן אינסלאציע

 אז ארגוםעגם, דעם אן געפם פען װען
 אפ־ פח ױײדזשעס ®ץ .פארפרירעד דאס

 אץ מעז נעפם שםײגען. סון פרײזען האלםעז
 העכערע גאר אז שםאנדפװקם, פאלשען דעם

 םמ אוחאך אײגציגע די זײנען װײחשעס
 אינ־ איז שטאנדפונקם אזא פריתעץ. העכערע
 אז אכם, אין געפם מעז װען פאלש, גאגצזח
 הױכע זיינעז באדיגנוגגעז אונזערע אוגםער

 פון רעזולםאם דער דויפםזעכלעד יהעןפר
פאכיגאציע^ סאגאפאליסםישזנ גאװיסע

געױעכפדגהךט -----------—
 אין איז סקרעב׳) (.סםיל שםאל אלםע

 וועלם־םלחמד. צװייםער דער פון צײם דער
 1950 ױני אין םאן. א דאלאר 18,75 געווען

 דא־ 37.50 — קארעא םים םלזזםד. דער פאר
 דאלאד 40 — 1950 אקםאבער אין און לאר

םאז• א
 גע״ זײגען דאטעס זןןלבע די םאר צינק

און סענם 15.7םינם׳ א סענם 8 7 ווען:
יארד. א סענס 9,9 — קאםען סענם. 18.2
םענט. 21.8 און סענם 15.2

פונם״ א סענמ 22,5 — (גומי) ראגער
סעגט• 64,5 און סענט 28.2

 העכערע םון רעזולםאט דער דאם איז
 םא־ און םפעקולאציע םון אדער יױידזשעס

1? מאנופילאציעס גאפאליסםישע
 די אונטער וועס אינםלאציע באקעמםען

 שםרענג־ די סיט און אופשטענדען בעסםע
 אזוי זיין נים גאר קאנםראל^םיםלען סטע

 50 ארום םון םלחמה־הוצאות פים פשוט
 םון בידזשעם םלוכד־. א און דאלאר ביליאן

 וואר־ װעם װאס דאלאר, ביליאן 70 ארום
 הוג־ א דערגרייכען גיכען אין גאר שײנלעך

יאר. א דאלאר ביליאן דערם
 עקא־ אז זיך, פארשםיים האלםען׳ םיר
 אבםאלוט זײנען קאגםראל־םיםלעז נאמישע

 פריער אז אבעד, רעבענען פיר נױםווענדיג•
 סיסםעםא־ א אין זיך םיר נויםיגען אלץ פון

 ארופגעםען זאל װאס פלאן׳ ברײםען םישען
 גאנצען םון אקםיװיםעםען עקאנאמישע די

 אינםעגרירעז זאל וואם פלאן, א אין — לאנד
 לאנד• םון לעבען ןקאנאםישע גאגצע דאם

 אויבערםלזעכלעכע און צוםעליגע אייעעלנע״
 װירטשאםם־ א שאםען גאר קעגעז םיםלען.

כאאס• לעכען
 .דזשענעראל די םים פאל דעם געםם

 דער געװען איז דאם .םארד׳, אח םאםאר׳ס״
 שםרעמען אנצואווענדען ביישפיל ערשםער
 םון װאוקס דעם אפצוזזאלםען כדי קאגםראל
 רעגוליײ .סילינג געדוען איז דאס פרייזען.

 םםא־ ״עקאנאםיק דער פץ אייגם׳ גוםער שאן
 באפױלען האם װאס אייחשענסי׳, ביליזײשאן

 צד־ קאפפאניעס אויםאםאביל אנגעװיזזננע די
 פון פרײזעז פון העכערונג זײ ריקצורוםען

ע ^ י  װאל־ זעלבער דער אױםאםאבילען. ז
 ,T אז דערקלערם, האס װאס רוםער. םער

 פרײ־ אױםאפאביל די פון העכערונג סאמע
 און ״אינגאנצען'אופגערעכם געווען איז זען
 אטנױ געצױאוגגען געדוען איז נױםיג*, נים

 הע־ אזא צוריקצורופעזי באםעל דעם רופען
שפילקעס״. םים שםעכען «דאס כערונג:
 םץ ״םארפרירעז׳ אױםאפאםישע דאס

 קאנ־ םאר כאראקםעריסםיש איז װײחשעס
 אנבא־ אין נים נענלעז וואם םראל־םיסלען

 אםעריקא־ דער פון איגםערעםען די םראבם
 איג־ די איגגארירען צו ארבעםערשאםמ. נער

 ארבעםער־ אניעריקאנער דער פון םערעסעז
 אינםעדעםען די איגנארירען םימם שאסם

 אויפצוהאלטען םאלק. אפעריקאנער דעם פון
 אםעריקא־ די םון לעבענס־סםאנדארד דעם
 געוױסער א אויף מאםען ארבעםענדיגע נער

 דער פון אינםערעסען די אין איז פדרגה
 דעםאלם נאר נאניע. אמעריקאנער גאגצער

 ארבעםם־ די אפצוהיםען מעגלעך זײן װעם
 האראפאשנץ אמעריקאנער די פון קראםם
 אין הויכע די אויםצוהאלםען אח םאסעז

 ארבעט־פראדוקםיװי־ וואקםעגדיגע שטענדיג
 װאם ארבעםער, אםעריקאנער דעם םון םעם
 אײנציגע די און קװאל אײנציגער דער איז

 עקא־ מעכסיגע ארעריקעס פוץ םרײב־קראםם
אגםװיקלונס גא&יש;

ן ךיש  y __________________________ _______________________4 אנואר', 1951 .

ר ע ה מ  n ם  כ א ר ב ע ג  asn ו ע נ ע ל ט י א ו ״ ע ג ר א ם
 צוסראכטעז נים ?עז

r ?  j l j כאצייכע• געםערע 
S . N U f[ םעג 365 די םאר נונג

פאי* װאס :אר דעם פון
 דאס -אר ענדיגםען

ESBPTaHI אז ווערטעל, אידיש אלם
 מארגען ״איםלעכער

זארגע!'. נייע ברענגט
 פ*ל יאר א געווען קודם־בל איז 1950

 גע־ װאקסענדיגע אלץ פין יאר א זארג■ מיט
 םלחמה קאלםע די אז סכנות, און םארעז

 איז װאם םזרח, דעם און מערב דעם צװישען
 נאד־מלחרה׳• דער דאנק א אויטגעבראכען

 פרן םאליםיק אימפעריאליסםישער דיגער
 בעסער שימעם, איץ אין ניס׳ זאל מאסקווע
 פרי־ טראגישען שווארצען, אײן אין נעזאגם.
 בלו־ ױיער א אין םארוואנדלען זיד מארגען,

 כאראקטעריס־ ם־איז װצלם־םלחםה. םיגער
 אומפאראנםװארטלעכצ בלו׳יז נים וואס טיש.

 דןים אונםער לענדער די .םץ עמיגראנםען
 אײנםליסרײכע נאר פארהאנג• אײזערנעם

 אמעריקע אין און ױאשינגטאן םון קרייזעז
 פון העלםם צװײםער דער אין האבען בבלל׳
 אפענע אז פירצז צי אנגעהויבעז .1950

 נולוזמה פרעװענםױוער א םאר פראפאגאנדע
 בא־ זאל ױאם םטאלידרעזשים, דעם געגעז
 סכנד- פאםקווער דער פון װעלם די םרײעז

 גליק צום האם װאס פראפאגאגדע. דאזיגע די
 שםארק באזונדןידס איז אויסגענופןין, נים

 פראװא- באװאסענםער דער גאך געװאתמ
 דמער קארעא, אין סאװעםעז די פמ קאציע

 מלחםה דער םראץ וואס םאקם, דער .1950
i און קארעא איז p םאר־ אדער אסןינער 

 דאס װאם הילא מיליםזרישער פאסקידםןיר
 גע־ האבען כינע און רוםלאנד קאפוניסםישע

 אין פשרתיפ קאםוניסםישע זײערע געבען
 אויםצופײדעז געלונגען פארם איז קארעא.

 דרי־ א םץ ?אםאסםראפע שרעקלעכםםע די
 גאםיר־ פארגרעסערם, ױעלם-מלחפד״ םער
 ביםערער דאזיגער רp אז שאגסען׳ די לעך,

 מענש* רp וועם בצכערס ביםערע אלע םון
 געשעענישען די װערען. פארשפארט הײם

d בםשך p נאך אבער האבען 1950 יאר 
 וועלם־ באגערםער רp אז געמאכם. קלארער

 פרית םארן װערעז געקויפט נים קען שלום
 טא־ דעם םו, אפעםיםעז די באפרידיגען םון

 םארשאנצם זיד האמ ײאס רעזשים- םאליםארן
 פון פאליםיק די וױ פונקס קרעמעל. אין

 דערםירם האם היםלער׳ן לגבי ״אפיזפענם״
 חאלם אזױ װעלם-פלחמד״ צוױיטער דער צו

 חוצםה׳• בלױז בםאלינעז לגבי פאליםיק אזא
 פאר* קאמוניסםישצ צ1יע געמאכם דיגער
 נים זשאלעװען װאם גענעראאה. איץ שאלעז

o p און סעלקער. אייגענע זײערע פון בלום 
o ש&ארעו צו בדעה גארנים האבעז p בלום 

 םרײ. געבליבעז זיינען װאב םעלקער• די פין
 ניט אלץ נאך זיד האם װאם װעלם, א אבער

 װירםשאםט קאפינזאליסטישע םץ באפרייט
 עקספלואםאציע צקאנאפישער פון אופגינ^

 פאר־ נים קײנמאל קען אומנלײכהײם, אץ
ען מר  װעלם■ סםאבילען א םענשחײס רp זי

 אינםערנא־ דער אין נים פעלם בכלל שלום.
 די אוץ פולװער קײן אטמאספערע ציאגאלער

גרויס. אלז גאד איז אויםרײם אן פון סכגד.

נאוואגרודסלך עמנואל םיז

 אלץ, טאן פ־ז לאגער םאציאליםטישער דער
 פארהיםען צו כדי איכלשםאנד, .איז ער װאם
 װעל־ אין װעלם־שלים דעם אויםרייסען םון
 זיך נױםיגם פיש א וױ זיך נויםיגם ער כעז
 דאך איז אידען, אונז, װעגען וואםער. אין

 ביםע- לאנגער ס־ן װײסען מיר אפגערןידט.
 װעלט־שרפה יעדער פון אז דערפארונג. רער

 פעלקער. אנדערע װי מער מיר לײדען
• • •

יאי■ ד־לר אייד וזאט באדױערץ צים
 בע־ צים ענדערינג קײן געסראכט נים 1950

 םארברעכערי־ אגרעסיװער, דער אין סערען
 זינם סאװעם־רוסלאנד. םין פאליטיק שער
 ױעלם־מלחםה צוױיטער דער פון סיף דעם
 האמוניסםעז די פון האלםונג דאזיגע די איז
 דריקענדיגער שווארצער, א מאםקװע אין

 װעלם־כאאפע־ פיז הימעל אויפ׳ן וואלקעז
ע צי  במשך ארת• װעלט־שלים. פיז אין ^

d p אדורכ־ סאויעטען די האבען 1950 יאר 
 שלום־ שםאקהאלמער די.באריםםע״ געפירם

 זיד• בארירעז קאריניטסען די אםענסיװע.
 םץ בירגער מיליאנען הונדערטער םד א אז

 אינםער* האבעז װעלם דער פון עהעז אלע
ר דער פץ בייגענם די געשריבען ע ג ^ 

 ױאס םויב, א פץ בילד א מים שלום־פעטיציע
 אייל־ אן פין צװײגעל. א 4שגאבעי אין האלט
 םץ ,סימבאי דורית־אלםען דעם ביים. בערם
 קאמדניס־ די אבער װעלם. דער אויף של־ם

̂ p געזארגם אליץ לאנג שײן האבען מעז
 זײ־ אדער וױילער מיליאנען זײערע אז פאר,
 ■p זאלען אונםערשריפטען פיליאנען ערע
 װעלם פ־־ײער דער פין אויגען די אין בען

 םיליאנען די אראל װי ױערם אזא פונקם
 פוי־ רpא ניארקען דײטשע דעוואיראירםע

 געװען ס׳איז ר^יכע פאר זלאםעס. לישע
 שווע• קעסמעל א אפילו קויפען צ־ שדועד

בעלעד•
 — גענעראל פרײטישער איםער דער

 פים גע־טריבצז האט קלאוזעײיםץ. פאן קארל
 פא־ זימ אין ציריק. רטpיארהונ קנאפען א

 פי־ פון קונסם דער װעגען װערק נומענםאל
 היינט נאד ווערט װאם בוך, א מלחמה, א דעז

 אז ביבעל״, -מיליםערישע א םאר באםראכם
 האס און מלחמה די געװינט װאס צד, ״דער

 מורא׳־ שטענדיג איז געגנער זײנע באהערשט
 צינישע א ם׳איז פרידעןי. אין פארליבמ דיג

 אויף גארישע. קייז ניט אבער באםערקוגג
 כא־ די א״ד זײגען אופן. חחק׳עוואםען אזא

 וועלט־ צוױיםער דער פון זיגער די װעטען׳
ע א הײנט באהערשען װאם פייחמה.  פעל־ רי

 .פאר־ פזרח־אייראפצ פון רpלענ אמ קער
 געדענהם ױער זעלםען שלום״• אין ליבם
 באריםםען פ־ן ײערםער ציםירטע די הײנם

 פילעז פענשען אבער גענעראל. פרײםישען
 יושר״ .קאזאצקער באמת א פאר וואס בחוש,

 שלום־ סםאלינ׳ס אונסער באהאלםען איז
 צווײםער דער נאך יארצז די ױיד. בית׳דיגע

 אין אריין םפק בלי װעלען װעלם־םלחםה
 די װי מענשהיים״ דער פון הזכרון ספר דעם

זיינען פצלכצר קאלאניאלע די ױען צײט.

ך - געװאדעז׳ באפרײש ד י  *ין ןמהײב װ
^i די צו ם־ף n p iinקאלא־ אלםע יארצז ־ 

 אײדאיע־ רײצ א וואס איםפצריעם. גיאלע
ס האבצן םלדכית אישע ^ ע  איז אזיע אין ג

n בפשך אפריקע. אין p זײנעז 1950 יאר 
 אמ םרים װייםערדיגע גצװארצז געמאכם

pםון אקטאבער איז ריכםונג. זעלביגער ר 
ף די דורך איז לפשל. יאר׳ יצם ע ײ־  ענד־ ,
 אוםאפהעג־ די געױארען םראקלאםירם לצך

 רעשם־ אמת, אסריקע. אין ליביע׳ פת גיקײט
 הצרשאםס קאלאניאלדר אלםער דער םמ לעד

o און דא נאד ד־נצז ip •םונ־ םארבלימז 
מ םאר אז קלאר״ איז דעםםװעגעז ע  אונז

 לװיד, היםםארישע די פאר קוםם אויגען
 עקספלואםא* קאלאניאלעד אלםער דער םון

 איפ־ און קאלאניאליזם אלםער דער אז ציע,
 קבודה. צו גצברענגם װצרען פצריאליזם

 און אזיע פץ מיליאנען הונדערםער םיל די
to ענדלעד האבען אפריקע פון p n p א צי 

 און — עקזיםםענץ. זעלבססשםענדיגע םצר
 רײסען אדצר קדיש זאגעז נים וועם קײנער
d נאד קריעה p נעבםעז• פארהאסםעז 

 געםירט װערם בר־פינן דער בעת אבער
 אזיע איז — אופעםוס בית־עולס דעס צו

 פלדצ־ דך ער באח־ײזס — אפריקצ אין און
 7אםו גופא. אײראפע אין לצבעדיגער א לונג
 s געשםאלם אפשםױםצנדיגער פער גאד א אין
 אין און טזחז אין סאליטעםען-מלוכװז די

 און באלקאנען די ■אויף צענםראל־אייראפע,
o סאװטנדרוסלאנד װעלכע אזיע. אין ru 

 דער ותנילכע אױס, אונזברחמנװדדיג אחי
 און גייסםיג פארגוואלסיגם סטאליךרעזשים

 פון קאל^ניעס פאקםישע דינען — נזאואליש
מ די אימפטרי^ םםאליניסכױשטר דטר א  ל
 איז■ רלקעפע קאלאניאלע אמאליגע די פון
 אײ־ בטסטר. געװען הינזיכסען, געװיסע אין

 אר־ פױלישען א םץ לאגע היינםיגע די דצר
 ח־ממישעז א ם,ץ אינםעליגצנם. און בעםער

 שפאכםעז װאס פויער, אונגארישעז אדצר
d אונםעד p פיז יאד קאלאניאלעז גײצם 

 אזיע פון פעלקער די :םאױצם־רוסלאנד
 נים לכל־הפזזות זײנען אפריקע פון איצר

n צו יאר פאר יעדע געצװאונגען גצווען p 
ד קלע^ן  װעלכער איז אפשטיםונג אז דוי

 װי װײגיגעד נים באםײלימז זיד סתעז צם
 װײלער. אלע סון פראצענט נײנציג און נײן
 רp אז איז פרײהײם איז שקלאםעריי אז

 בעס־ זײער איז סטאלין שקלאפען־זזערשער
 אפילו װעם וואס חבר, געטרײסמעד און טער

שעסעז... נים פליג א ם

 אױפסערה־ די איז 1950 יאר דעס בםשך
ר םון זאמקײם  צוגעשםידם געװען וועלם ת

 לענ־ אזיאםישצ די אין געשעעגישען די צו
n צי און דצד p פון ציקינפם o p אזיאםי־ 
 ראא־םצע־םדנג זינם בכלי. קאנטינענם שצז
 כאזיגט האם — לענין כינצזישער דער —

 פראקלא־ 1949 סוף און טשאז־קאי־םשעק׳ז
ײנג די מירט  כעצזישער דער פון גרינ

 פראב־ אזיאםישד זײנען םאלהם־רעםובליק,
 שפאל־ די פת אראפגעגאעען גים פעד לצמען

n םון םצז p .אין װעלם-פרעסע d p זינען 
^ באצײכצנם װירקלעד 1950 קצן צ  וױ װ
nאזיאםישע אן p  n•
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 מען ״גיי׳כי׳, געבוירעז אקארשם *ז ײעז5*
ר װדז «לם גיס גאד איז ז  גאנצעו קײז גן

 סארנומען געװעז װעלם די שוין איז ייוז־ש,
 כינע צוליב איז 1950 יאנואר איז אזיצ. סיס

 שארפססצ די פון אײנער אויסמבראכעז
 מאסקװד װעלם־םיכםוכים. גיםערסםע איז

 קאםוניםסישע גײע די אז פארלאנגם האם
 כינע־ אלםע די אגשטאם כיגע. פון תערשער

 אין פארםראםעז דץ זאלען רעגירינג, ױשע
 דער• דערפירם האם קאנסליקם דער ״יױעז״.

 האבען םאםעליםען אירע איז רזסלאגד וןז צו׳
 פאראײניגםע די פון ראם דעם ארדאזם9

 ם׳רעדם קאמיסיעם. זימע אלע און פעלקעד
 קאםוניםםען די ״פארלאזם-. — אזוי זיך

 םיט זיד הינםער געגעבעז קלאא אזא האבעז
 דןיר אין א«געהילכם ם׳האס אז םיר, דער

 םאראײניג־ די םון בנין דער װעלם. גאנצער
 םכנות׳פולען א אײף זיד האם פעלקעי םע

 פא־ געוױםעז א איז געםאז• װאקעל א אופן
ם  ער אז געפאר, די געדראם א*ילו האם מנ

אײנםאלעז• בבלל זאל
 ביז 1950 יאגואר דערםאגםעז דעם זינם

 אויפ• נים װעלם די האם םאג היינםיגען יזים
 אזיא־ פיס םארנופען כםדר זײן *ו געזזערם

 גלגענ־ פון אפמאד דער •ראבלעמען. םישע
 איז גואם הילף, און פרײנדשאסם זײםיגער

 צװי־ געװארעז געשלאםען 1950 אגהױב איז
 קאמוניס־ דער און סאװעם-רוםלאגד שזת

 באדייםעגדיג גומעריש האם כינע■ םישער
 און לאגער םאגזאליםארעז דעם *ןדשםארקם
 זיך םעלקער דעםאקראםישד די מצװײנגעז

 דער אזיע. אין האלםעז זײ װאו ארדנמוקוקען
 הונדער־ םיל די און קאגםינעגם אולאטישזר

 באסעלקערען וואם סעגשעז- מיליאבית םער
 אביעקם אן געװארען אםאל מ׳ים זײמז אים׳
 צד א װעלם־פאליםיק, גרויסער דער פון
 סא־ דעם צװישעז פלחםה קאלםער דער ייז

 דעמאקראסישען דעם און םזרח װעסיזירםען
נועדב.
י  אזיע אין געשעענישעז יראםאםישע י
מז א  װעלם־געשיכם־ אגדערע נאך געהאם ה
מ ע װיכ־ סון זרינע קאנםעקודענצעז• ל  די״

 ורואװ אינדיעם םן־הםתם איז די פוץ םיקםםע
ען צו  דעם צוױשעז װעג דריםען א מפיג

 םח וואקלענישען די מערבג דעם אוץ סזדזז
 אינ־ פון םירער *ײנפלוםרײכעז דעם געדו•

י  באהאנדעלט איז קארעא ענין דעם בעת ■7י
ױ־עז״, געײורעז  דעם אין געװזנן זײנען אין.

a״r a  c װיציגער א כאראקםעריסםיש. גאר 
 אינדיעס סים שײכווז איז האם יססזשודנאל
 גע־ איז נערו אז באפערקם, ^,ישוראקל^
 װעלמר האמלעם׳ אזיאסישער דער װןפידן

 אדער .זיץ, — םראגע די אליץ דיך שםעלם
״. נים  באקאנט איז בואסקװע — אבער יין
 פעאיגקײם אויםערגעוױעלעכעד איר &ים

 אומ־ ערלעכע. אלע זיד פיז ••נזשסײסזװ
 אנ־ םיליםעדישער דער םןגשען. אשהענגיגע

 א םיבעם. אייף קאםיגיםםען די פרן גדיז•
ץ רג  א ײרך רעגירם וזערם יואם גד■לא גן

 און לאםא ײד רי*ם װאם גאם־ סנגשלעכזז
 איגדיע םים גרזמעץ דער יױץ• ליגם װ*ס
מז שמל יז*ם ל א ה  האם־ סישעזאױא דעם מ
 *ו ז״ים װעלמר אויף דעאידידען *ו יעם
דעז *י יײזי שמפקי  אגו־עםאד. אםח׳ז דעם י

 קאמו־ די אז געשוײבדן. האכען *ײסממז די
ם. איז או־ײז איז װאס ארםײ■ גיםסישן מ  םי

 אײגעמם אן זיד נױם םימנעבדעגגס האם
אמ־׳• אן אדודך מיבעס אין פירם װאס .י

 װיםענשאפס* חעכםסן די אגראר־רעפארם.
 מן• האם םאםקװע אין אקאדעמיע לעכ«
 קאגווגיםמישעד אזא אז גןף*םקנ׳ם, הסתם

 «יקרים די מים הםכם אין איז םעגש־גאם
םארקסיזם־לעגיגיזם־םטאליגיזם. פון

 און קוריאזען צורו לאזען אבער לאמיר
 מענשלע־ םמ װיגעלד דאס — אזיט װיצעז.

 קאנ־ דער ציװיליזאציע, און קולםור כער
 װעלם־ גרױםע אלע װעלכעז אויף םינענם

 דער געווארען, געבוירעז זיינען רעליגיעם
 אין רײכסםער ארן מענשעז אץ געדיכטסםער

 םון קאנםינענם לײדען און צרות םענשלןיכע
 אינדוסםריאליזירם. ניט איז — װעלם דער

 דורך באוואוינם זײנען לענדער אזיאםישע די
 מער־ איבעתועגענדיגע די אגראר־םעלקער,

 דעריבער ס׳איז פײערים. דינעז אזיאםען הײט
 אגראר־רעפארם, די וואס נים. וואונדער קײן

 איז אגראר־רעײאליציע, די ריכסיגער. אדער
 אדער דערםאלג צו שליםעל אםת׳ער דער

 םאר• וואלםען קרבנות סך א אזיע• אין מ«לה
 אםע־ אםיציעלע די װען געװארעז ש*ארם

 א«• גים ווערם אזיצ איז יאליםיק ריקאגער
 םאלקם־מאםען אזיאםישע די דורך געשאצם

 םארביסענםטע די םאר שטיצע און הילף וױ
אגראר־רעפארם. אזא טון געגגער

• • •

 פע• אין .1950 יאר םון אנהויב אין גלייד
 פארגעקוםען עגגלאנד אין זיינעו ברואר.

 אר־ סאציאליםםישע די וואלען. אלגעםײגע
 געװאונען װידעראפאל ד.אם בעםער-פאדםײ

 און פארלאמענם ענגלישען אין םערהײם א
 מער־ איר — אםת םאכט. ד״לר בײ געגליבען

 1945 — אין אײדער קלענער סך א איז הײם
 איצסיגען דעם צי םםק גרויסער א ס׳איז און

 זיי■ אײסצולעבען כאשערט איז •ארלאםענם
 םער־ קלימע א אבער יאר. יpםי סולע נע

 בעםער אוס&ארגלײבלעך פארם איז ײים
 די איז אגב- מינדערהײס. גרעסטע די אײדער

 משויר־ םים ■ארטיי קאגםערוואםיװע ענגלישצ
 פעברואר־ די צו געגאנגען בראש. םשיל׳ן
•ראגרא^ ראדיקאלער זייער א םיט ויאלען

 די אבער האם 1950 יאר דעם פון במשד
 אנ־ דעד אונםער ענגלאנז־■ םון װירסשאמם

 רעגירוגג, סאציאליסםישער דער םון פירונג
 םארשריטען, באדײםענדיגע זייער געפאכס

 פריערדיגע, אלע אין װי םער אויסגעװאקםעז
 — קריפס םםאטארד יארען. נאד־מלחםה׳דיגע

 םון םינאגם־םיניםםער םאציאליסםישער דער
 דער אין און געױארען קראנק איז — עגגלאנד
 א ױינער ד.אם 1950 יאר םון העלםם לעצםער

 פארגו־ םאציאליסם. א אייד תלםיד. ױנגער
 ענג* םון םינאגסען די אבער ארם. זייז מען

 פון וראלוםע די פונם. ענגלישען דעם יאנד,
 ארום נעמם וואם םםערלינג־בלאק, ג. א. דעם

 גע• באוויזען קריפם האם װעלם, האלבע א
 דעס זינם פאל ערשמעז צום מאכען. צו זונם

 װצלט־םלחםה צווײםער דער פון אױםבריד
 יאד אין ענגיאגד םאציאליםםישע דאס האם

 האנדעלס־ אקםיװען אן דערגרײכס 19«
 יאר דעם פ.ץ בםשך האס זי ה. ד. באלאגם•

 זי איידער פער אײםלאנד אין פאדקויםם
 לאנד, א פאר באדײם דאס װאס געקויפם. האס
 לעמנם־םיםעל אייף אנגעדויזעז איז װאס
ע א אויף איז  אויסלאנד, םון רױשסאםען ײ
 אי־ שװער איז עקזיםםירעז. קענזװ צד כדי

 יוערם י־־אס ענגלאנד. אין בערצוםרײבעז.
ד געפירט  דעםאקראםיש־םאציאלים* א דיי

וױרםשאפסלע־ אזא באדײס רעגירוג^ םישע

גערעכפױגקײט ?ן----------------
 תיכפ׳דיג * בלויז וױ םער אױפשוואוגג כעד
 לעבענס־ דעם םון שםײגען יגTױשר און

 םאלקם־ *רבעםענדיגע אירע םון םםאנדארד
 צקא־ זיכערער און געזיגטערער א מאםען.

 באדייט יס9 די אונםער באדעז נאםישער
 סאציאליםםײ ליכםיגען םער א ענגלאנד אין

 «ון װאוקם דער קאפ. איבער׳ן היםעל שעז
 19« יאר אין ױירםשאפט ענגלישער דער
 ןגג• די פון װילען דעם םארשםארקם האם

 ארבעםער־ געשטימםע םאציאליםםיש לישע
 םי־ סאציאליםטישע ױיערע פון און מאםען

 רא־ די סוף ביזץ דערפירען צו ניסטארען
 סון רעקאנסטרוקציע םאציאליםםישע דיקאלע
 ארבעםער־ בריםישע די װאס לעבען׳ גאנצעז
 אין אדורכצופירען צוגעזאגט האט *ארםיי

 װאל*זיג. היםטארישען איר בעת ,1945 יאר
 איז פונם ענגלישער דער ױאם דעם דאנק א

 אוים־ ונגTרעג םאציאליםםישער דער דורך
 געסעדלעכןר. דץ םון געווארען געד-ײלט

 איז זײנצז קראנקהײם, נאך־מלחםה׳דיגער
 לא:ג• עגגלאנד אין געװארען רעאל 19«

 בא־ ■לענער, װירםשאפםלעכע טערםיניגע
 צוױי־ םאציאליזירםע שוין די אין זונדערס

 תאם לםשל, אזוי, װירםשאםם. דער םון געז
 אין רעגירוגג סאציאליסםישע גלישעaע די

 סענםא־ א ארויסגערוםען 19« גאוועםבער
 «לאו לאנגיאריגען איר דורך לאנד אין ציע
 ?וילען־אינדום־ דער אין אינװעםםירען צו

ר םריע מ ע  רענירוגג זײ דאלאר. ביליאן א ד
 םארוײרקלע־ די אז בארעכענם, אבער האט
 םאכעז מעגלעד װעם •לאן דאזיגען פין כוגג

 מיליאן פערציג יאר יעדעז •ראדוצירען צו
 באשעפטיגען דערבײ און נזעו קוילען םאן

 פאג־ וױיױגעו־! ארבעטער םויזענם אכציג
 ענג־ דער פאר בלויז נים אז האלםען, מענער
 מערב-אײדא־ פאר אלײז׳ װירטשאםם לישער

 באדיים דערגרײכוגג אזא וואלם בכלל, *ע
רןוואלוציע. ױירםשאםםלעכע א כפעט

ר פון צושםאנד בליענדיגער דער  דן
 איז 19« יאר אין װירםשאפס בריםישער

 םאציאליס־ די אין אז סיםן, קיץ נים אבער
 שלום־ושלוד- איז עמלאנד םון קרייזעז םישע

 דיגען — דאגות אלטע מער ניםא ם׳זיינען
 לאגד־ דער זארגען• םרישע געקוסעז אגער

 םחדד-ױניאגס. בריםישע די םון צוזאםענפאר
 ברײםאן, אין געװארעז אפגעהאלםען איז וואס

 דער ארים אז געזאגם, עדות האם ענגלאנד,
 זיי־ ארבעטער־םארדינםםעז די פון פראבלעם

 אפילו ם׳איז חלוקײדעות. גרויםע פאראן נען
 םרעיד־ ענגלישע די צװישען שיםה א פאראן

 יע־ אז אלז׳ גאד האלסען וואם ױגיאניםםעז,
 רעגי־ םאציאליסםישער דער םין ורואוו דער
 לוין־פאלי■ אייגענע אן אדורכצופירעז וײנג
 מא־ זייז םאר באליידיגונג א בכלל איז םיק

 רײנעם אין אוכיבאגרענעצםען דעם יעםםעם,
 װערס שיםה דאזיגע די םרײד־ױניאניזם.

 עס V* םיגדערהײמ א פין פארסראםען
 װאקסעז• זאל זי אז אויס, נים זעס

 ענגלײ פערהייס דער צ־ױשעז אבער
 םאציא־ דער און םדײד־ידניאניסםעז שע

 װעזעגם־ פאראן זיינען רעגירימ ליסםישער
 א אר9 חאס דעט וועגען חליקי־דעות לעבע

 דא םירעז• זאל פלוכה די לויךפאליטיק גזין
 ארײנצו־ ײד ארם דער נים איז,גאסירלעד,

מי דער םח ■רםים די איז לאזעז אזי  ד
 דערםא־ בלױז גענוג דיז װעם דא ילוגת*

 שסוײיס א דא איז גענומעז, בכלל אז נען.
 פון םעגדענץ םאציאליסםישער דער צװישעז

םרעיד- דעם און גל״נהײם עקאנאמישטד

ר, א ו נ א --------------------------4 195ו י
 םאר לױן דער אז פאריאנג, ױניאניםטישען

 בא־ זאל ארבעם, פאכמענערישע געשולטע׳
 די נאר װי װערען. געהעכעךט דײםענדיג

 די איז פריןיר װי מער פראדוצירט װירטשאםט
 גענויגט קודם־כל רעגירונג םאציאליסטישע

 לעבענם־ אלגעמײנעם דעם העכערען צו
 צו אדער באפעלקערונג, דער פון סםאנדארד

 אר־ :ידעריגםטע די פון לוין דעם העכערען
 גע־ א דערגרײכען צו כדי בעטער־שיכטען,

 ס׳איז הױת גלײכהײם. עקאנאמישע םערע
 באפרידיגען צו מעגלעך ניט דערװײלע נאך

 אויך מאס געניגענדיגער א אין גלײכצײםיג
 הע־ די פון פאדערונגען בארעכטיגטע די

 — ארבעםער־שינםען געשולטע םער כערע,
 אין מחלוקות באדען, דעם ̂אויף פאר, קוםען

ארבעםער־משפחה. דער
 אינצרלעכע דאזיגע די אז קלאר, ס׳איז

 לאגער סאציאליםםישען דעם אין אמפערײעז
 םאציאלים־ דער פאר ספנה קנאפע א זײנען

 שטאנד־ געװיסען א פון רעגירונג. טישער
 גע־ א לפון באוױיז א אפילו זײ זיינען פונקם
 אבער קערפער. געזונםען א אין גײםם זונםצז

 סאציא־ דער פון דערפאלגען כםדר׳דיגע די
 האבען ענגלאנד אין װירטשאפם ליםםישער

 קאנסערװא־ די דערשראקען אםת אן אויף
 פון אינהאלט דער און םאן דער םיסםעז.

 דער אויף איבערפאלען און אםאקעס דיערע
 װערט רעגירונג םאציאליסטישער עגנלישער

 טאג. צו טאג םון צעלאזענער אוץ שארפער
 וועלכע ענגלאנד, אין וואלען נאענםסםע די

 נאד װערען אפגעהאלםעז מן־הסתם וועלעז
 זייער זײן װעלען ,1951 יאר דעם במשך^פת

 ארבעטער־ דער םון זיג נייער א פארביסענע.
 אויפ׳ן ארויפפירען ענםגילםיג װעט פארםיי

 און סאציאליזם דעמאקראםישען ®ץ װעג
 די אז מאס, באדײטענדיגער א אין העלפען

 םלוזםה־קא־ נײע א אויסמיידעז זאל װעלם
םאסטראפע.

• • •

 סא־ באקאנטער דער ערענבירג, איליא
 דער אין האט שריפםשטעלער, װעטישער
 עגג־ באזוכט 1950 יאר פרן העלפם צוױיטער

 טאםאליטאר־ די אױסצודריקען כדי לאנד.
 ״צעפױל־ דעם צו פאראכםונג קאמוניםטישע

 היינם איז װאם פערב, דעמאקראטישעז טען׳
 אויף ער האם מאדע, םאםקװעד לעצטע די
 געזאגם׳ לאנדאן אין פרעסע־קאנפערענץ א

 פראנקרייך צוױשען אונטערשייד .דער אז
 פראנק־ װאס בלויז, הוינם איז ענגלאנד און

 מער פעאיג ניט איז זי אז שוין, וױיס ריין
 זיך רעדט ענגלאגד אגער שלאגען, צו זיך
קעך. זי אז איץ, גאך

 דעם פון אפאריזם ציטירטען דעם אין
 הערז א פאראן איז שרייבןר סאװעםישען

 געשיכםע מענשלעכעי דעד בגלשך אטת. פק
 בארבאר־לז אז געםראםען. אײנמאל נים האם

 חויד־ציװילי־ צעשםערעז איז באזיגעז זאלעז
 זיינעז הײנם אויך קולםור־פעאקער. זירסע,
 די אז האלםען, װאס פעסימיםםען׳ פאראן

 גע־ בײ קען, קאמוניזם פון געפאר אזיאםישע
 דעמאקרא־ דעם באזיגען באדינגונגען, וױסע

 האם ערעגכורג מערב. אייראפעאישזז םישעז
 דייטשען אױך אז פארתפען, זיך געקענם
 חשק קײן ארױסגעװתעז ניט 19« אין האבען

 דער־ אזױ זעלנער. ױידעראטאל װערען צו
 אנ־ ױיגעז װאס באריכםען. אלע אונז צײלען

 גע־ אץ ג־טע פון דייטשלאנד םון געקוכעז
 טפק קיץ ס׳איז קארעספאגדמסען. עיםנ

װירקט פאטיװען פאליטישע חוץ א אז גים,

 פםי־ טיפע און עכטע אן אײד פרט דעם אין
 היםלעריםסישע די געגען רעאקציע כישע

 דערמאגם ערענבורג װען אכער צייטען.
 גע־ אימיצער אפשר זיד װאלט דײםשלאנד,

 איז שלאגען״ זיך ״קענען אויב אז כאפט,
 קולטור־ הויכער א פון צייבעז א װירקלעד

 מערדער נאציםםישע די מעז דארף מדרגה,
 ׳קולטור־טרע־ גרעסטע די פאר אנערקעגען

ט... האם אײראפע וואס גער, פארמאג
 איבערםאל סאװעםישען א פון סכנה די

 יענער געװען 1950 יאר דעם במשך אויך איז
 צוזאמען ד,אם װאס בײטש, געשיכטלעכער

 געטריגען נויםען, װירטשאפטלעכע די מים
 ריכ־ דער אין אײראפע דעמאקראטישע דאס
 פעדעראציע, פון קאנסאלידאציע, םון טונג
 שטאטען, םאראײניגטע אײראפעאישע םון

 אומדער־ דעם צו מאכען םוף א װעלען וואם
 צע־ מלוכהשער פון צושטאנד טרעגלעכען

 שוואכ־ מיליטערישער פון שפליטערטקײם,
 דער שװינחוכם. װירםשאפטלעכער םון קיים,

 שטראס־ אין פארלאםענט אייראפעאישער
 סדר־ אויפן אװעקגעשםעלם האט וואם בורג,
 אײרא־ פאראײניגטער א פון עױן דעם הױם

 פון שוראן-פלאז ג. א. דער ארמײ, פעאישער
 קוילעךאינ־ די און שםאל די םאראײניגען

 און דייםשלאנד םראנקריז, סון דוסםריעס
 פעלקער׳ אײראפעאישע אגדערע אלע פון

גײם• אייראפע װאוהין אונז באווייזעז
וואשינגטאן, פון פאליטיק אפיציעלע די

 קאנסע־ אדורכגעפירם װערט זי וויםיל אויף
 זאל אײרא&ע אז דערצו, שםרעבט קװענם,

 פאליטישע איר דערגרייכען שנעלער וואם
 אבער קאנכאלידאציע. װירמשאפטלעכע און
 די איז פאליםיק דאזיגע די איידער מער נאך

 פעלקער אײראפעאישע די םון װיזיע
 דעם דורך געפאגגען פארשטאנד זייער און

 עשירות אויסערגעוױינלעכע דער פון ביישפיל
 קאנסאלידאציע אזא וואס װאוילשםאנד, און

 שםאטען פארא'יניגםע די אין געברענגם האט
אמעריקע. פון

 די פון צוױי האבען 19« יאר עגדע
 זשורנאלען, אםעריקאנער פארשפרייטםסע

 פארזיפענםלעכם ״פארםשץ״, און ״לייף״
 חשבון אויםערגעװײנלעכען אן גלײכצײטיג

 וואס דערגרײכונגען, װירטשאפטלעכע די פמ
 לעצ־ די פאר בלויז געמאכם האט אמעריקע

 אט .19« ביז 1945 פון — יאר פינף טע
 פאנטאס־ באמת די פון עטלעכע בלויז דינען
 זומער פון :ציפערען און צאלען טישע
 אונטערגעגעבען זיך האט יאפאן ווען 1945

 אויםגעבראכען ס׳איז װען 19« זו«ער ביז
 אמעריקאנער האבען קארעא, אין מלחמה די

 ״קאנ־ מיליאז 4 קנאפע זיך םאר אויסגעבוים
 מ׳פלעגט וײ 'דאםשעס״ אדער טרי־הײזער״

 זוסעד הײם! אלםער דעד אין רופען זיי
 פאראיי־ די אין װ־־רםשאפם די האט 19«

 פראדוצירם אפעדיקע םון שטאםען ניגסע
 םױ־ הונדערם זעקס מיליאן אימ — יערלעד

 900 מים מיליאן זעקס הימער, נייע זעגס
 500 םים מיליאז 6 פרידזשידערס, םויזענס
 װאש־• םיליאן 5 םעלעװיזשען־סעםם, םױזענם

 קארס םויזענם 300 מיט מיליאן io מאשינעז׳
 פאר־ האם לאנד דאם !לאסם־אויםאס און

 סמ כדיל םויזענס 327 בד־ם םיליאן 3 מאנם
 זזאלםעז װעגען. אץ שאסײען ערשםקלאסיגע

 געקאסם האם רעמאנט און ארדעגונג אין די
 ססד מיס םיליארד איץ 19« יאר אין בלויז

!דאלאר פילי,אן
פראדוקם יעדלעכער נאציאנאלער דער

װ דיט ►(---------------------—
 מאל צוױי כמעט געײעז איז 19« יאר אין

 אויס• האם און 1940 יאר אין וױ גרויס אזוי
 יעדע יזען דאלאר. מיליארד 269 מםאכם
 וואלם שםאםען פאראײניגםע די אין משפחה

 דאזיגעו דעם פון חלק גלייכען א באקומען
 בא־ פאלק דאם וואם איינקונפם, יערלעכען

 װיינעער ניט אויסגעמאכט ער וואלט שאפט,
 םויזטנס זעקם װי העכער אםילו אפשר און

יאר! א דאלאר
 א אדער באווײז בעסערעז א מען דארף

 וואם ארדענונג, אן בײ ראיד״,אז שטארקערע
 גע־ אױף ױשר, םאציאלען אויף באזירם איז

 גלייכ• עקאנאמישע און םרײהײט רעכםיגקײט,
 — אפעריקע םאציאליסטישע א אז — היים

 יעדען פארזיכערעז צו בכוח הײנט שוין איז
 װאוילםאג אין לעבען א אײנװאוינער אירעז

גליק? אין און
װירטשאפט־ איז אמעריקע אויב אבער

 פאו־ רײף הײנס שױן אביעקםיװ, ה. ד. לעך,
 אמעריקא־ דאס איז סדר, םאציאליסטישען א

 אר־ אמעריקאגער דער און בכלל פאלק נער
 פמ װיים אלץ נאך בפרם, פאלק בעטענדיגער

 אלגצ־ די באוואוסםזיין. סאציאליםטישען א
 גע־ אדורכגעפירט דינען וואס וואלען, מיינע

 .19« נאװעמבער םען7 דעם לאגד אין רוארען
 םון נאך דינען מיר װײם װי באװיזען האבען

 פאר־ די אין װאל־זיג סאציאליםסישעז א
 ווא־ די פון אויםגאנג דער שטאטען. אייניגםע

 אױף קער געװיסען א װעגען עז־ות זאגט לען
 אמעיי־ מיליאן פערציג די צווישען רעכםס
 נא־י סען7 דעם האבען װאס וױילער, קאנןר

 וואלרעכם. זײער מים באנוצם זיך װעמבער
 בא־ ער בעת גערעכם זיין דובינסקי דוד מעג

 פרײםאג פון ״טײמס״ נױ־יארקער אין ווײזם
 בעת מאל אלןי אז גאוועפבער, טען17 דעם

 קאג־ דעם בלױז וױילט באפעלקערונג די
 פרעזי־ א אויך גלײכצייםיג ניט און גרעס
 • פארמײ. אפאזיציאנעלע די געװינם דענט,

 דע־ די האבען 1938 אן אז אונז, םרייסם ער
 קאג־ אין ערםעד 71 פארלארען מאקראםען

 און 55 — 1946 אין 45 — 1942 אין גרעם,
 פארלןד דעמאקראםעז די האבען 19« אין
 ציפעדען די קאנגרעס־לײט! 28 בלויז רען

 ניט פארם מ׳קען אבער ריכםיגע, דינען
 פארשםאר־ דער אױף אויגען ךי פארמאכען

 אין רעאקציע רעפובליקאנער דער פון קונג
 פון םיהבאל א שםאםעז. פאראײגיגטע די

 םרי־ דער געװען איז פארשמארקונג אזא
 — אהייא אין םעפם םענאםאר פץ אומף
 אר־ ארגאניזירםע גאנצע די וועלכען געגען

 אויר געקעמפם. אקםיװ האם בעםערשאפם
 מיילעז אנדעחג אלע אין און איידאפע אין
 די פון אױסגאמ דער איז װעלט דער פח

 אפ־ אזוי אמעריקע אין װאלען :אװעסבער
 בא־ א אחיםגערופען און געווארען געשאצם

אומרו• דייסענדיגע

 איגפאנבױיל פאר זאמלונגען
שא:ר פא־אלידש

 דזןר פון םעקרעםאר עקזעקוסיװ דעד
 האם אפהעי, פ• פרעדריק אינםערנעשאנדל׳

 זאכעל־ליסמעס די פאנאנדערגעשיקס שוץ
 צו פןמד פאראליזים איגפאנםייל דעם פון

 דער פון באארדס חשאינם »ת לאקאלם אלע
ױניאז•

 צו געבעםעז װערעז פיםגלידזיד אונזערע
 װיכ־ דעם אט צו ביישםײערדנג זייער מאכעז
 אוי)* פארװענדעם װעדם װעלכעד פאנד, םיגעז

קינדער־פאראליז. פמ קרבנות די העלפען צו

!
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nan מ ײ מ ל ו BoroHt o מי n  part t• 
 לץ8 מוזידיז יײמו ריימ די ײזייזסי

ז יי׳ימד trap n יי י n a לז ר י  מ
Jrrorai ייו זום• »יז מימימו

ר8 opt לימ]8דיססדיגי» *in — מ
מז ח  זײס nyma ו8 גאי זיך סים מג

o *'■מװוקם apt «ד *ײד» n רעײסלם 
מבדזבם tap ra מו8לקס*ם8י n «ן
on יײמ לעמז* m an can ,lioortp 

m a n הסקרות. ליםםישע8ידם8? יי מםעז 
sirtP  n  m m גי׳יו ?m e n ריד וױ* 

מז מ pa isirnra* n •ילנ יי י m a 
art ן *ןדלדיז• «יז ל«מז ר̂נ*מדיקס» 

n ד סמניג *חײסע  19« *זדשיןן — ק
19« f t — י^תדילס סייסר o n  n t 

*רםימ׳ל. »ימרמז

פ «ון דרוק אתסהןרן .4 אי עוו דר ע ס מ
n די סץ מיי r  nyiroa סרי־ ■ון* 

tap onrua n r  m ל*נד »ימדן זיד 
m a p כװזלמ » ייירייםעז »ra rm  r 

ism  irtfm i דדלקיילװ דןר  ומסר־ ^
מד גײיםע מסױ׳ילמ יי «ז 0ססי ײוןנ  ס

Jraow סין p -ynap יױסרנגמג די rit
p p ן ■— מזמדערם p r o מר־ די 
c m ח  סיסעל־■ דער «ן «זל uyu״V י

o'apnm w n am joph מ ד  » *יז יי
r * P• יםלעמר װעלמד »יז* o p זײ 
מ ל ip «י םעגלמקײסעז מ t^ r m זיך

 סײעגמר. *י׳ל מהןם tap גלי^ י״יז «י
י« יינד ip מםזי ם<ו«רסי3ו p ד׳י taro-

op r  m ם 48« »יז מז־ליד■ סיז רויג מ ח
מז ײו מ מ  »״oas .שעדממ ivuoamia סי

p מ*י׳רם סיז מדסםם־סקם׳׳. p p ־  מ
םעגשע- קלײנע די דדרד המנױג tnnr״

o* יזװ־ n  r « קל * מל מר פי  זעלבםס• *
m  up ז רזװדסלם» of

ד םעגשעלעד קלײגע די ם זי מן גי ײ ל ג ד  מ
o מיס n  « n עס ta p ד  אױף גץסןזן זי
ר8 די זױן זא־מםער־סןס דעד ע און כזיג

T ?יגײ»יג n r• ם8י  איםלעמד איז י
!י־ער ײנייז 8 ןרמגידדעז ױז •רי«ד

בארונאװ י. «ח

 מרבוגדען מװעז םסרײק 8 *רויםיזמז
 ®יןרביםערונס די בלום־מרגיםוגג. סים

tap opt םערי־ די !װישעז געהעדשם* 
ער  tap יןןרעז׳ יענע אין *רבעםער מנ
 שוידערלמע די און דך. xx גלײמן וױיגיג

 *tp *רמםעד די װעלמ *יז מוײעוגנעז-
ס בען מל m געלזגבם, חנ an װײניג אויד 

 ־6«ײ ענדלעד האם otp rat זיד, « גליימו
מז otp געדדןקס  *םעדיקא־ חנם r* גןח׳י

 np *מעדיקןנער םיליסגען די פןזל̂י נ«ר
 ױן ס־יגעז זײערע מעסענס מיל8 םים בען

*זוי װײםער װעם פען אויב *ז דערזען.
r 18* לען88רונםער8 סעז זחנס ןסגײז׳

m an vat .ojvupi גװישען מװיזעז זיך 
 גמײלסע ליםנזעז8«ים8ק נער8םעריק8 די

m ס8ײ יחחײ̂נ an ר8ס דערשחמען זיד 
a גדקתפם .pa ל8ז רבעםער8 דער װעלכער 

 דערדריקם, און געז8דערשל זױ8 בלײבעז
n»4 גיז געודעז r׳a עד וױ

 גרײםע a רויסגעײ«עזoan 8 לז8 08י
 םײ־ נ»סלענעד8געזעלש דער אק זגדערמג

 די פון פארלױף איז מריקעr 8« גדנג
 ר־8י יגסםען1נ8«װ T* י8י פומעז עדזיםזן

 גע־ זײעד איז ל8מ עדשםען on הונדעים.
m 8 שיכםע anער9םערי« m a p םראכ־ 

 ס8ײ זןץד׳ a איז סס8לש9געז ױ ןז סןן,
 געז8םר זײ oar nae r* ia זײ רידס

m ןם *והןנסווארםלעכקייס. an גן• ױך
 לי־ r* «־$גרעסיסםעז בורזשיזןוע הןםעלם

 דל־ דעם רחװעלם. nanan orta לעז8בעי
 ױילמון. 8װאדדי pa לעם8® 8ל טערען

m קירכעם די »ין an ״םיניםםערם״ די 
o שםעלעז געספען n םןד דער אײף ■8םי 

 ״םזדזעל נגעלײםם.8עײ די ®ץ זײם לעד8«י
8 ל8® רעז8געײ נעיקענם8 זויז ^«דעלו

m tp  m o 'oaapy .rosana t n xiTaa
on נםדעקם8 זןםעדיקע זדץ פזל ערססעז 
o n ף די  הכגםה׳ .סמיאנזןלער סון מנ
 אײנ־ איינמלגע פיז םיסע אלגעםײנע (זײ

 ארע־ דעד8 רײכער כם8ם ס8ײ קונססען.
o םןר n איז שםזןם yaap^ עגי  און מרנ

m סעלעד9ק8י an גרױםע אדועקגןישעגקש 
 אדן זװןיקען. ומזילםעסיגע אױף סוםעס
n הןגרי a t8 ־ rnזײן םים רײסגדקוםעז 

 אינדדםםריזן- ױיעם a r« באגריף זיײגעגעם
ם oar לחסי  פון שכיתת די סרײװיליג ײיג

די פון סרײזען די שנײדס pa ארבעסעד די
 זײער ײד otp oar באגריף׳ a — םמודזח׳

 *ון עסאכע גייער דער n סם8גע« גום
 ־8ע* דער n ליז»8ינדזססרי8 נער8םערי?8

מי8ד*ר508מ *ון כע ״  װיקעלם oar ,5ז
 לץ8 אויגען אונזערע ®ןר פאנאנדעד זיד

םיסער. לץ8 און ברײםער
 לע8 די אם לנזעז8װ םונדעםסװעגעז

 פײ־ כער5סםל8געזעלש דץר pa זמדערונגמ
 18 פארבליבען םםתמא אםעריהע po גתג

n  a פאקםישען דעם אויף װירקוגג גרויםער 
 1אי אנםװיקלונג ס^ציאיער דער pc גאנג
־סמי!). 1900; י8י פופציג גייע די p* םשך

 ,nnaorafi אביעקםיװע גרויסע די נים װעז
m יואם tp 05דערנ80 דעם צוגעש*ילם 

 כס8גע& pa אינדוססריאליזם נער8כועריק8
*p אים otp, אי*סי איז ער װ*ם a סיס־ 

 ריזיגע םים ,px?ntp*'i5oao p* םעם
 םעכ־ פים ,osnanantp *יסזןליסםישע8ק

 חיישצן a םים pa גס8םעד*ײגי5רב8 5םײ
 איג־ די איבער ס8שס דעם P* ל8נםר8?

o® סערעסזח n  P צד פעג — אײגזעלנעםי 
 די 4סעכםי אױ piaoo און רײך זי׳ץ

 יע־8 15זײנ maopa* ןביעקםײדע גרזיסע
oa m נם8באק > oan ער־ דעד זײנצןו 

 15רוינעערז*HP oar* 8 װעלם־קרי^ שםער
a ארבעם־קס»ס אויף ג*כ»־עג 1לזײגע8גײ 

מ r» ynyrap■ הויכער םים ם-8 ד׳י מ  ר
 ערשםע די *ון ס*עריםעם8•ר די שפיתתו

 די p* קריזים דער ,rnt' נציגער8ײ1
 דרײסיגןד עדשםע pa סציגער8צװ לצצםע

'm a נױ־דיל־געועצעז, רחװעלם׳ם נױם 
m an oar גים דעם איבערגעאנדזרשם* 

8 po5מעריק< o ra׳m a w  r a גים כםעס
ײצלם־קריג צודײםער דעד ו דערקענעז צו

p בסרעג8ג אוםגעהערסע! on םים n• 
 אוכד an םים pa mpriar■ pa םחודות

 *י• רעגירתג דער po ל8ק$גםר געזצעגעם
 — 085גול i 15סם5ש5ג 5ם8*ריײ די ר5ב
.1945 נאד po ם5ריס5ם*8■ר די

pa 08ײלם5ר po 5ל8 די *ם pnaopao 
masiisoartx איז flwaoooia סיס• די 

 שםרנבם oar דוקציע׳8־«ר15סאס po םעם
n גים סעזי«ר$פ די קריגמ *p הױ־ 
 ־8•־ ל8* ר5נער5קל a אייף *רײזעז מ

m p n, ,1סי רם-5פארק גאר a ר•8דס508מ 
 *רײ־ 5ריג5ניד לוים *ראדוקסעז po קױף

די1זע  n גממזאומימ pa םיסםעם זיגע8ד .
ansosn m a o r כדי ארמםער יי שכירות 

 n סם׳8קויף־קר ד5זײ ײיבעז n דעדמים
 ם־5רב8 5ר5זינם5ג און 5י505ב די 15ב5ג
m צו דעם דורך כדי 1דינגונגע8ב ’vt זײער 

 ־8כ די 15כער5ה n איגקײם-50דדציר־8•ר
on  no p m m tn דזרכשנים־סענשמ 

 נ*כ־ a 1רױםצורוםע8 05י דררד כדי בכלל
 15ײקם8•ר רםיגע8נ5רשייד80 אױף פרעג

pa 15םומ5רב80אוי.
 כומםעךסרןזדוק־ פון םיםטעם די װי &

ל»נד pe ב^םעלקערונג די נױועלירם ציע
 אױף סיל ר5זײ בײם ?לזװ םרעדריק

ײ גיװעלירעז n :דע!ץ5ם ר5י מוגלי  (איי
8 -mטן־ די הייד) איץ בת 15רונםערפיר 

 ײאױנודײ5ג געשמאק. osn .15גיש5דערפ
 ?ם5שס oar רומ-5לק5באם ר5י פיז םזװ
pa סון סיססעם ד5י jrn?ntn»T5oao 

 po r״rao a ס5כס os איז 15נ׳5ל8 שאי־
c לימ8 מסיםאליזם וױ דעם׳ s r ר5י מים 
 ר־80 די צװישזװ פזזיצה די ז50*שא8 צײם
 נןך סס.8לש5ז5ג ר5ד pa ז50קלא 5נ5שײי
 מחײב נים קײנער רמים5ד איז ד,5םירל

 ־ao po 05םיםם די אז אבער ן.5איינצושטימ
 פוסציג 5צם5ל די פאד האם 5י5־פראדזק15ס

 ־5באדערם די אויסגעהויבען גוואלדיג יאר
 אין באפעלקערונג־םאסע דער םון נישען

n דעריז אמעריקע. p נייט צוױיםעל ק־ין

•Jו

ר, ^ גו ^ -------------------------4 ו95ו י
 05י pa isoan זאכעז םשיקא-וע םד 8 זית•
ריקע.pa 508 סירם8« *רם

 *רןןדוק־ סכים רןד איז ימ05לג8 איז
m׳ oar מז איץ  גןףפוםי־ רברויכם.80 *עי
80 isiצחיי אויף י8י פופציג 5צם5ל די י 

a pa תרכ־ די ת5ב סיל. אזײ מאל לב8ה 
r ארבעם־צײם 5כ5שניםל a 58 15«¥ל5ג po 

 oan 1805ל5ם ם5י ײוד• a שעיי ס♦ אײף
m 1876 15םונ5אויםג pa1900 ו pa איז 

an םך־ד.בל a  is rs i ו8םילי א pa דרײ
 ו נד8ל pa סעיעפאנצז נם5םײז דינדערם

־50 פאר&*גס אסעריקע oan 19« נהויב8  י
a pa in 15ג8סעלע* ס־־־יאו האלב• pa 

1900 pa r a נד8ל is rs i 5 בלױז onaם־ 
ן ג ן o ל is r n &ל808איי  ®ןר־ ודמס .15ני
 אײ״ 18סילי רציג50 ר5איב 5דיק508 סאגם

אי■ געז5ײ 5סםעדם8ל05ג םים סאםאבילעז
is»aa r m ר5י נד.8ל oar j r m צים 

 זיד געסינם .1920 סון ערשם oaooaa זײז
 ־5oa איז שםוב ר5כ5איםל pa osoo זדיגם

o םזדעיײזיע־אפאראס׳ ד5ד אױך .5רי? n
i n סוםעל ona אים oan זיד m ’wnaa 

p װערם ■i9«7 pa ?רשם n ר־8ס איצם 
 -nsno’n פאר ל5רםיקla 8 וױ גים שירײס
 חדכשנים־ •דאס ■iter a וױ ־hp ויילםע.

ma? m m אייד n  onon a man 
 n ר5ריב8 זיד רוקעז סיר ra pa 4דענ
 בילדעג. po בים5ג צום ביס,5ג ר5ני8 18

pnr 8 *יל* onיגלייד«80 15גד5לג pa 
1900 oan קױם דורכשגיםלעד a״Vsu'a i 

pn nsna אײף ל5םײד is* snstia בא־ 
 הײנם ו (״האי־םקול־) ל*שול50םי a זוכם

mrao סיר po די ר5קיגד סיגף 5כ5איםל 
n צאל די ל־שול.5םים  pa 15015T100 

 אוני־ pa 15ר8םיג5ר*ם5ר5ל ס,עשלעדי8?
pa ra msonrsr ־5ג י8י םוםציג די 

סןל• Boa *ויף שםימװ
e פיר8ל r a נעסזװ osn ^אויםערלדכ 
 in 15נש5ם ז5כ5:יםלIמTn osn po מילד

r ל5רםיקisrnao pa 8 ^.8ל a שיל-5ג 
nm m si o n n, אזוי װי iso האם pa 

spnsoa מים onsnnn יאר o isrs i ?,nn 
o צװישזת אונםערשײדען מײל a סאר s m 

nynsosn nyn pe און לשאסם5ז5נ o s m 
sm sn 'i n  pe קליי־ דער לוים קלאסזח 

5 ,n t» n5רשם vt m an םײלם5אויסג 
pa n (פאר ר5לאנדןמ osn מיש s m יא־ 

תי (םאר ריזער  ם5לים8קװ pa שנים 05פ
po ״5?? ײn pa nsn, ־י מים — 5צם5ל? 

 זײ םיט pa ד5קל5י נע5צײג5שטײזי־אײנג
 ׳,*n m זער5נ 5נ5ל8שוי5אויפג 5ילב־רוט8ה
?ptnoa. הײנם רם.5פארק r a ר5זײ גים 

 שמאל־ a 15צװיש ז5רצושײד5אונם גרינג
 לױם קמאר5פאבריק־ױר a pa טער5ארב

 15צוקוק גום ייד חןרף m קלײז־יגג: ר5זײ
ײ  1אי אונטערשײז־ oyn 1פינע5וג1אויס כ
nsn קװאליםעם oyn p t -אזא אויב שםאף 
r a נים זיד װארםט וז־ינם פאראן• גראד 
 רשײד5אונט nsn *ױגעז די pa שסזןרק אײי

is trm פון י5כלייד זײ nsosna nsn 
nsim םוװי  nsn pa. םופ־ םים װי 
 או^אי 4צורײ na’ ציג5זיב nsna ציג

תי יײיכע די אויך הײנם האם i פ ’o«nn
^ ?r־nsosna nsn isispoia ns שה־י׳ם
nn,״ pa ם אלע זײנעז דדייםיג דיso p־ 

isnso שםאף׳ nsn nsna נױוsלירsנnינעn 
 ־anD־isoao nsiap’nsoa nsn po שניס

s ’lpin םאכט ia rtta 1 0503 גאס איןSST 
a *נים״. איין pe וױ אוים ױנים לע8,

 po — ל5קל׳ײז־ ns״o a nsna ביליג
oan ora osoo os ost oma oanp זעל־ 

pa m 15דז»ק8יל8ג nn oiano■ ץ35איסל 
 pa na* nsi’Vnm eiaonat ױ צי סתין

8 •soon n  poד  a nao קױסם זי ין
8 — oaoaora pa na* 8 ni^an5ל 

tsmpo .5 אסת׳ נאילאן* osn pa■לץ 
n *8 מאנםדל n  pa paל pa גרױם *P 

n, די אױןי 1נםע8בדילי '•ra  nsu מזך 
nsn גוזישזח אוגסצרשײד *pa osn דײד 

t״ns גדױס• . •
n n ױװ«לידתג־«יאצעס **ao nsn p 

m  osr s'lpinana'iso אויך גאך ra סיל 
p* ispunora ynsma םאג־םזגלערעז 

n למעז• n רײנןר nsosna n n  pa רדײ 
prm םיגאדיןטען. זשלמ די isnran זיד 

o םים n זץלבזן jnyoju n'tan.') מן  ני
o n ווןלןווןן. וו3ז?ל srt) n sirra ro v*

r n r orp־oana*a. י זעלגע י
כםוגג8ב  הייזער. זײ pa קןהייצדנג pa ל̂י

 nsn זיד זס8ל 15נױל8ס8יײײ די pa »ייד
o אדנסץדשײד n  po irrao n n  isv m 

o n  po prao n n  pa isnjona רײ־ 
isns3 גים pnaoa rra בל סוף *ילזמי 

n סוף n  oraps® n n  ra די ר.5לב5ז 
n  oso3 — uioaeoera ssj^ vint 

 ברדמל! pa isna* 5לpa — 8 5זעלנ
o n ת סים באלעבאס prntrn ׳5םילי8* י
iso .דארף ra  oar ש״ד nyrr 83 זײ* 
 — אינעדױעיג שסוב 1אי 15למידיס05?ײ
 ?אנא־ ,lai pa 5קסרי5ל5 .1ר*לײסונ508ײ

n(. דזש pa siar ליזאציע׳ sm^״ — 
ra 8 דאד oanוױרקלזד לץ a isnarsi 
n זאד n  po די אין אסילו ו !עװאויגהײם 

m פארם־הײזע׳ר 5װײססס s r איצם oa די
 rOn'osii*״ ל5שנ 1כקײםע5םל5קװ83 5ל8
 גד8שארם*ל pe ןלעקטריסיקאציע די רים8ײ

n סײיפס nsn שויז האס a וױיס׳ pa ia 
isorno אשילו osn pe iso האם 1900

 osn po 1פארש«רײסת .די oiapsi נים
 שיףיײ1סוײד5(ר Tsooaprnt קסר'שען5ל5

nao(״ lsnai Piss’a לaנoar n 1בלוי נים 
כ־5םל5באקװ 51גװאלײ a כט8בר51אײינ
אויך האם נאו־ הויז׳ ך5איםל 1אי קייס

nsomsi pa onsosonao pnaoo ns” t 
 ר5מנדליג זײ po sorn זײ אפס05ג

m 1518מילי iso י nsiap’nsoa גים ז5לײז־
זײ װי רגונג.8ז־פארד5סאג pe סיל אזײ

 4i־u״onsn a גאז־ ♦15לייד אםאל 1515סל
oar ניװדל^ם s ism n a o  pnaoo שיכ־ 

nsiap’nsoa nsn po iso לקעז־ונג5באם! 
nyn לזןס? po טם8רש5־דינ1הוי osoo ra 

nyn pc isnarsi isniiaronao n אױ־ 
 nsn (אויסער שיכסזח לעpa 8 בערסלאד

ns3,a ortasi m ar arnmsni’o n sm* 
osn v אויף נעפעז t ד8י po 1װאשע *s i 

is i'm  .n'osi pa oso די isopsr .inn 
n, 15דיל pa אייד arשls •סאר־ י1 סצש 

pa iao a isnsn3 זש805ד״5ל5ק a po 
3Si*omona*a nsorm״sn ש־8ײ די בײ 

pa ?18? 15שינ8ז־ם5«ײ a pn באלsnsנ־ 
 נױועל״ה־גג־ זײ שםודירצ! בײם ל50*י8? דיג

m ao po osoo'o nsn po risrnso־ 
*•S’lPinan

smsnao ,n בילnsn̂שו *nנaלs,קי־ זײ ז 
 ־ano־avnan ,n pa (״מואװים׳) נא־פילםןז

m an isoani אייד ns”i ל•8מיטגעה סיל 
 ־si n !•לשמאק. osn isn’Vsiri is פעו

oyn pc isn’iao זײ pa װאוינהייט^

.13 דיט ►(------------------------
 sns־לlBאe ,n .nsiap’nsoa lsכsכשניםלnת

lsn a n p ra i’P קלnaקדרי■ ל.5יב51 ק 
ns*ip ,nsi .oism, זזאספרי ; nsna ona«q 

a nao oar — ?s* n a isn i 5ל8ר n 
 שטיק־ א po 5האל ,n ו שסילעז גים 1זאלע

n nsna i s m, אז םון 5ראל o :^ y־sna־ 
iso- אײנם אלץ isro 1גײ די, m15־. 

isn^pm ostn. אײףאזאאוען.! מעז5באנ זיך
os ia 1יײ זאל ism an o n  oisai דזו•5י סת

 זיי׳ 15ל5װ אניס ^5נ8ײק5דח־כשגיט־אס
 7ײז onsn .cso’na?'6aB דיער ן5רליר8פ

 ד•535סל151ײ nsiap’nsoa ia וױ ־.a גום
opip ,onsn וױ צו, זיד in  on’c ns '^אדין 

isi o sr n’K pa- אז n sr אם *o is ir  nsn 
ד1 ד׳ם5נ8פילי a זײן׳ נים ל8ז י5כ5ל  ל-5ו:

a PO n r?  a nsna ר5ם8־ש8לאסם־אױם 
.)n siran n  ?ano,( באגרצט ns םיס זיד 

osn ^זשאדגאז זעלב uaioia pn r a;־ 
m 5לב5ז ,n oan ש«ראך. i ’iao 1555 בײם 

on'iasn pa 5סארשיידעג יף1א n p”־ 
180 r r  is a aלעבעז ן535ל15־ם ?oso 
o אײז אױף n  pa 15לב5ז -r a  oan •icia 

iso oar ,os אז: תשם ^n nsiap’ns ̂
iro םינג su p  nsna• קינא oan אפילו 

s די פח ס*ארם 1ליגע8נלosn 8 לף,8ג m. - 
na .onaB5*isoao a pa oVsmaiinao,. 

osr אויס די אױסnsלsכs דים pc אםע־ 
nyjap’n ג .1950 אין בזמ5ל

װײםער? װאם .6
nsna ra געװיזעז איז isnaryi די 

iansn:s so rn i, װאס pa isiaoro ia r a 
nsia?’nsoa אינדזסםײעלעז pa 15כאציאל 

 onsnnn לעצםע ,n po פארלויף pa ן535ל
o אי־ז יאוי• isnt os אליין* זיד פיז װי זיך 

in so ’r i oar וױ soa pa p r  os o sr'־ 
n pa s? n, פופצײ נאענםסטע nsna 
m a ' onsnrn

riyncאיז ן5אל ?,־ pn pa ?אויכבלי
oo אױף rpn  nsiap’nsoa nsosoisai nsn 

isxiai pa !םיט איעשםיםי osn באקאנ־ 
8?5 iso.נאםיסם nsioao naosoanc .*שליט 

nso, אז פאז־אױסגעזאגם, האט װאם oma 
1980 n o sr, 5?אמערי אין 5פראדדקצי 
 אויטאז־־ דאיאר 6ססס. ?או־גע ביז ען1סםיי

 ״nRmna’S’nocni'x יעזען אדיף םונג5ב
 ם־5ארב 1א בײ na’ א po ®ארלײף איז

ls( װאך א ה5ש 30 םון צײס is r שליכ־ 
 pa mשריsג n’o האבעז נביאומ מעז־׳ם

nsn ״m i ’o m s i.(* נאך nso15ל8 ״ 
p 1װעלע מיר אז האלם. r ווײנהױ־ נאך pa 

m ” nanyn m s r  n’o נאך iso,אױב ־. . . 
51 o sr ilia51 151לינ iso ip rraװיסע 

.tra  isann oar •isnaosi
yom די y געפזא־ r a, הנלבסםפאוי־ 

4’n? -nsnniyoo לעד■1מ דאד איז עס ia 
ao aסaלi’v  ns. עי׳ סיט . pa ״עיםש״ 

n sm  iscarroern  nsn n  os3oa3• ל8ז 
iso3’inao גאגצ־ל די nyum po nyoo’o

n sira  pa ocatponm 5צי8ציװיליז. ns3a 
lia nsi’S. די אין — אלעז זאגם — iars 

n  ,n r a־״nsi’o יאתװ m an פיל ר5זיי 
m m ,150צװײ א אין אז פאראײסגדראגם 

o לם־?ריג51ו sr 5!»ני7צױױלי גאנצצ די.
snsnia שאדםיליגם is r  •isnsr, ־ ת מ א

nyo”r i  nsn װעלל־קריג .TSOipyi r a 
ns oan װידםשאפם די צדטםעז־ם נים— 
ױך נאד געפירס na> oan ny און סיםםעם

)2צ דיט אױף. גשלוס
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n מ  י  *Jnpo שע מנלי  

n o ש . «זי עזלי
היסכמן spr דד. ■ז

 ממדזם BBP ודןילס
מו  שס״מל » «ר*»לינ

r«  ora ודעלט־ דןד
. , *or* *T ם *מישם מנ n מ m 

ju ^  w גיאייגן ji a w n n c מנעז 
r« rw -יזד p * w rn a דעד BMpwnm 
ד ייזי ora די «נגל*נד. »יז י ןםע־ ז

ף ל ײי  «ימד ®גנלישןד ד*ד *י ד
r לי׳יסז ftr jr n ir. ד װ׳ןדם מ  •י

i95i n דןם ו m r iyoi. דער נדם 
pa •muon רעגירומ. טננליעזטר חנד

cm מז »ץ מיל• צחײשעז סי מ  בזד־ ז
ןן סיל|ף m וןדיןדו זלזו®!

עד־ or* ■זעזדײ־עג עזסגסדיהשבי* -«גנל*ני
ל «סע  דןד «ז םיזי era מוזעז oy »יז מ

n רןגידמג לײמיי די װןן •ל״םיי■ . r  rx 
*o r ו םעןגזקו» *oax® nr• מלם  ןײ־ יזנ

iynr !■משסעלם orr** מז *yi י  גרוי־ י
»j הילף־םו־שגסססדסען. *o r עגגלןנד 

W •לזןגם i l l ־י*ן פלזזסה דעד מזעת« 
ם *זדי or* pe םסד מ מ ײ  ״לעבד־ליסי־ מ

מודען׳ קלאי״ יעדעז n*e ם׳»יז ־מזעין•
rnr* or* m די nr spnyox ד מ  מיי

ן *לסm< ליםםיז מ ל  עגגליש׳ע *ײ׳זדע מ
ס יי ל ״י  די *)רלזמבהײס x ייז י

ד״ג מז יי רןגי רי ״  *יױ״ע P• ײ
1| ■ v w T̂ f r a4עסך,ו

p r o r x  or* ד ם*ל מ ר יי *ייז ז מ י
ם ייי׳לף יי״הימד מל * מ «  ir* מוזזידעז- *

ma>*apr t  X בײד׳ן *ז אדיסד׳עמגתג 
px ar m ד ז י ס י  «ז הסכסה «לעד *

*nr םים רןגיחזגס א׳יבןר ynynax װעד־ 
or* o «ל« p ן^ײן רזגנידתג לייימד די 

lycnr* t o  < om r̂ n שדץ o ra פעד 
 די *ז *דדיס ד׳ימן םיד י**ד«^

t גזיסען. o יתזעד סײין *וןלען 
מג _ _  jnrra *יײממ םים ו

o 8* «»ל*ני - rמז דן ם מ ד מ  גדעם־ די די
 שסיק * םלחסד- דעד •ץ שםודמו ניע

o n י ז ן י מ י מ  מגען r+m *יײמ מ
י ססיליסעד־ מודסלדימד די  ךי pc ^ג

מז *יי» ־מ*יםי  גרעס־ דןס *ןדסןים ה*
ז  מװען *ייגעז *יױ *יי׳ייייע pc סייל מ

^זז מ *ר oor*m ־ *ייז • cםסװעס־ מים ־ 
ס יייסס; ^ד.־<־וס( מ פ  מדניכ־ הזזבעז מ
מז םויזעגםעד מוגדעדסעד םעם  *ון היי

 איז סלןאז pc העלסם ? װי סעד סגזי׳ילעז.
 װען ינד^ די *ייז מיוידעז דןדסדונמיז

ךי o* םלחפה . r זיד * דיג מנ  דעד־ ז״ימן ג
ד ־סז מ מ ױי  *זר־ *ילע *יימדגעדיםען ג

ז גמדדגמז  די ל.ר«גוע*ס*זזל מגלי׳יזװ •
 ייודזלען יי מױזןירעז׳ סדיי ייימז מלסניעם

ר ס«ו«ןס רײן «ז  זויגדזססדײע דעד מ
שססים זי׳ימז ?יי״חר זלםע די מװיעז. מר

ם »ין r ז nר די *ייז סיסיןמיע ־ מ ײ ל

 זי *ז כמכס דעד «ז געקומען רנגידזגג
*o r ודידעד־ דעם *ירןן מניםעז תיגף *יד 

 ידעג *ויפן *וירםסזמס דעד רןס סױסרי«
o* *י סןמיז^יים• *רן r די *יימדגעט־סען 

 T* ל*נד pc ומדדססריעס ודיכםיגסםע
 אין בזיױץ יריװןםען pc וןדימדמסידם *י׳י

 מלק. עבגלישעז pc םלוזכהי דעד pc םיױץ
שע  — מנקדסם־װירסשאסם׳ .מניזליםםי

*rw r ר ימיינמליססען׳ יי געשריעז מ * 
 מלבער דעד דעדסירס עס יהייײיז סם

pc rVugrcp לײמד־זזדםיניססרזתיע: 
pe o* עגגלזני r מקוםען נישס זםעדיקע

•V w m p r נדזןרע די וױ םעדער? 
 בסך — *ײדןאע po םלחםה״געליםענע

 חילזןר. נדלימ 825 םים ביליזו 1 יזכל
ד מ ס שסײס עגגלןןנד ז מ  װידזד שויז ז

*T שוין זיך נדיסיגם זי פיס׳ *יײגעגע 
 רײכזיד דעד ®ץ הילזי דער *ייז נישם סעד

^גןעזײקןס
 nr* מלער8י1נ* דעד pc אינדעקם דעד

 מסרעפם ׳1938 לגבי עבגלזונד׳ po דו׳מיע
 מ־ r* סחיזײקציע די ד- ד. ,147 ש*מ

 אין סחמעבם 47 םיס ^רעןװעג ה^כעדס
מ דעם םיש מייגלײד  דעד ®ןר pc מ

סלחסי^
 דער ®ץ דןדגרײכדנגעז מוה^זי״־מ די

 םרײ * זי׳ינען מלקס־װירסשזןסם ענגלישןד
 ®ןרסי לײמר דער ®ןר בלדיז נישס אוםז•

ר נ»ר עגגלזןנד. *ייז  דער איבער לײמד מ
װעל̂ג

ז קײלעו  א״ז עלזמ»רי*י»זן® *
עקאג^סיזן עגגלישזןר

 סיסעל וױכםיגססע or* *ײמז קוילעו
pc 9י1קירסדו■ c ״סליםעל־אינדוםסרין״

*n t o r זדנדדסםדיע ערשסל די געײעז px 
o* עגגלאנד׳ r רעגױײסנ לײבאר די *or מך 

*or* px o tp5w מבליבען אײך־ *דז
 ממיזגאליזירסע די pc וױכנױגססע די

 גע־ װעדס עם עדafn 0 *מםעדגעגמגען.
 לץ8 לאנד׳ pc סראדומיע זײ העבערם

 קוילען. pc מנסום דער װערם שסארקזיר
ע די מי מי ל ^ז מ ^ דער pc מ ?T־X־:' 

o* דוססריע r גע£ירם x *x שםארקעד 
 הוילעז־פרארוקודע. דעד pc העמרומ

 «-nc די *’X יים1 זעלבער דעד r׳x ?בער
 ^דוססריע־צװיעעז r?x rx דוקסיע
 לם8ה עס px געיואדעז געהעכערם שסאדק

 דעם *װישעז דיפ־פרןזסארןױע x בײ שײז
 דער px קײלעז־סראדומױע דער pc ווזסקם

 ^סװיק־ *ײ זסיב סדסדוקזיע. *לגעםי׳ינעד
 דעלבען דעם px גית וױיםעד װעם לדנג

o* סעססאי r נוען xro׳ x* זימ װעם עס 
px p*r ער דער םכס ^  חזקות x ײם1 נ

px .ר מסיסיע זײ קױלעץ  קוילען־ דער מ
ש — *יגדדססוײע nw קאול נעל8די.גע p־״

— *or װיסעד׳ געלאזם X* י״ז ודעס זי 
 ^עדיקע pc דסירעןxיפ■x ןנד געצװאונגעץ

קוילעז. םזװ סילי^ 2 ז»ײם
 ^דיסגערוסעז האם סעלדינג דאזיגע די
 ~tx דעד pc קרײזען די px זזס־ג גרויס

 בזך געםימם װאלם חײל בעסעדשז?פס.
 פים װירםשאסס די ז3סםזxלxב דײסעגדיג

 *־״X ]X םארק *ױיסלענדישעז tc'ix קויפען
 נד.xל px ®ראדוזנירם װערם oxrt םיקעל׳

^ot האבעז ײניאגם די bx ד נו n x 
 כחזד̂ו זייערע px לץx סאן *X בעסער

 קױלען־ r® txcj: די סארהיםעז *X כדי
 האבען רבעםער8 םויזענסעד םיל פאנגעל•

 *r״x px ילBx דעם זדיף סגערופעז8 *יד
 ®ץ רבעםx־xןיקסםר פרײװיליגע x געםירם

 •רן־ די העכערעז *x כדי װאד׳ x שעה 6
דוקסיע.
px די װאס ז8ק*ילעדיל נייעם דעם 

oxn פאר־ װעעס *־יסגעארבעם׳
 px דוק*יע׳8«יי דעד pc העכעררנג x געזעז
 pc — פרןסממם 20 פיס ר,8י pc 15 םשד
 X TXO סילי^ 240 זדף םןך מליאן 200
 װעדען דעדגרײכם ל8* העכערונג די יאר.
 דער־ םזושינעדיע׳ דעדנע8מ prrcr'x ײרך

ם ארבעסער צאיי די לxז בײ מד ע קל ר  מ
פרןמענם. io מים כמעם װערען

x װיכםיגע זױוײםע pc m ocrr:’x 
 עלעלסריסיםעס pc יע1ייק8פר די ענגלאנד׳

o rx  nx מים ^יסגעקופען x דעי־מ־ײעג־ 
rvx באריכס דיגען  pc .עם דערגרײם־במן 
 *ודיישע ס8י סארענדיגס ox** נאר זיך האס
 םך px סםxקר עלעקםרישע זינם ®ז י^י

 יססרס־מרסא די px געװארעז למירס8נ8י1
 רעגימנגם־מר־ x pc נזיפירס װערם «יע

 די *x חײזס׳ באריכם דער *ערשאםם.
 pc געדו׳ינס x ם8גע*ז האם פארװאלםומ

7 onx בער ®־נס׳ טדיזעגם 163 פיליזך׳* 
 ־opx װערם געלס־באריכס px װי םער נאד

 px «ר*גרעס דערגרי^םער דער געדריעז
 px yrprnne די :rnpt’x ®ודגענדע די

 גאל די T*x רען.8גזױו c''vcx־nxc וױ מער
^ עלעקםרישער pc סארברוימר  px 01ק

 px פריער׳ i *־יסגעװאקסען רקxשם זײזיד
 זימען פרױחיס־אײגענםום׳ pc גײם דער

 האלב X םים 12 רום8 נדxענגל px געדועז
מדxc פרזמענם תי  עלעקםרישער pc רב

 זימען S’xx^xix’xic דער זינם ם,cxקר
 nsc’ncnxc סויזעגם 918 נאד צוגעקומען

pc הראסס. עלעקםרישער
ף  עלעקם־ pc לציעיראד8 ^דער px זיי
 גע־ y,sx*P'KOK'xx: די איז קראשס רישער

 ר^ים80 שרים x ברכה׳ גרויהע x י*עז
 לעמנס* העכערע n נםװיקלדגגx דער פין׳
xc.רסעז

שין אינםןרכאשיאכאלזן די  ק^גסןןדןןרא
 px ײנסןנס םרײד פרײע ®ץ

זןיײע דררם־סזרח
 דער װעגנן באריכםעם p*r בען8ה מיר

ױני»ן םרײד נײעם דעם pc דעלעגאציע

I\

------------------4 1951 ׳י#נו*ר
 לפ8נ8אינטעתן)צי די — »יגסערמן«יסנ«ל

 — ױני^נס םרײד רײע9 ון9 ק^עעדעראציע
n צוריק צייס % סיס px װ*ס r r c w n x 
px כדי »יע׳ דדום־םזרח «־ז לעגדעד די 
 יע־ px ארבעסער־לאגע די «ןסרשד«10אוי
r ל«דער px בסדען דעם !וסיגרײסעז 

 ײנקמס. םרײד פר׳ײע pc זיויסבוי ס*דן
*or* o r פ־סגזמערם קסםיסיע די *יד* 

pc אפגעגע־ האם זי םיסיע. גרדימר «יר 
ן  pe עקזעקדםיװע דער פ?ר באריכם x מ
 װעל־ px ברימל׳ px rxxryrjwx? דער
ז  סעןײעלהעציא *נגעגעבעז װעדזה «ם «

 סרגאגמאציע־ pc באדינגונגעז די װצגץן
 ox — לענדעד בשױדכםע די px «רמם

px 4 פאקיססאז׳ זדנדת׳ װעלמוpT a 
סיליפײ די נד,8םײל הסנקזסנ׳

 םילסן׳ םינגאפור׳ פאלזךע. אינדןנזױיע׳ גיז׳
•ixtx px אינחדכימ

n עפאנם האם דעלעגאצ־ז: X רײע
י cס—יײ r T רסיןקסעז׳ פאי• *o r

w ro r װערען אויסמפירם px נס־ דער 
 די oxo אנדערע גז־־שען *ײס. עגססםער,

שגעז׳ ד«ל«ג**יע של  גע־ מל עס *x מרמ
 px עגםערxציע*xרמxcינx ]X װערעז ש*סען

 װײסען דעם px אזיע גאנץ nxc סינגאפור
jn n ג«יח» די* po םער דעם ל מג  מ

'*x pn r*  p g p srcp* פשרשםײער pc
 דער ציע.xנםעדערxק י־נישו םרײד דעד

הענם דינע x Ts:’r'xnxc'7 יף8י מנסץד
ם ל«8 די » pc ע אצי ^יז רג װײ־ pnra’x ז

ן pc n מ o r .רױ כער זד־ז דאם אזיע X 
 דעלע־ די .oyanx nxc שKארBX ישערננסז

or* r*X i סגגעמערקם *ייד ywx* X רײע
 װערען׳ דודכגעפירש דאריעז סxװ אהציעם

 צוקוםען ם׳זאל אז םאכעז׳ צו םעגלעך כדי
י  ציע־8ני*8רג8 פיס *רבעםערשאשם דער ז

מםיגקײס.
 אינםעג* זיך שאדערם איץ PC פריער

o* דעלעגאציע די »janx*־no7?* שיװע r 
שלאגען׳ i מרמ r r * by *x געשזר תינף 

prom we ײ  איײ לייבאר־קאײעדזשעס׳ ןזז
ר ײמר דyד םינג**וד. px ננ  םילזז. px צח
px מלעז שולזןו דאױגע *ײ xײoגyבילדyם 

x ir*yr.רבyםעד־נy t.שאר פו:הצי*:ערען ר 
nr* סרײד .ij-aynxa hwp

 nyax דארף סרגאניזאצת־ארמס די
קאסף Tycnxr x pc pn באגלײס אייד

nynyix'SPxyn n* גצגמ r ײניןן־פיינד־
 pc on’cy; cnr* ox** יסליםיק׳ -עכער
yomy; נאפפאניס גרויסע c'nxo’cxp pc* 
yo’c לyנדpx ny םיײעז ®*רשיידענע pc 
V'*X• אייד y n r 'r םני געזעצלעכעyדת 

nx*nyoyanx pc i** איז t* שםעלעז r
:.y’xxnx די אין nymyn y r’ox'Tx. די 

y’xxnynycjxp פון p 'nc■ ױניאנס סדייד 
pnrr םיטל איע אנווצנחװyבאזײםי־ צ־ ז 

iy; די ^ ל צ הן צ oy'cyncyn• ג
iyaxnocy7nyorx onrn onynrixa 

px די nxeשלxגyן y’x r y ^  nyn PC 
 האנפע־עי־אציןי די tx נויםיועגייגקײס. די

m e  pc באםײ־ זיך זאל י־ניז»ס םוײיד 
nxc y ־ײגעז '0'»xo nyr’ex:xry nr* px 

nyn pc y’Tx ניישסנס י־נײםעד nxגxני־ 
^ y'O'ex? nyn ],x זמױע n m  nx* px 

nc x pc oo* די rynyo'nxc צו r׳־n r 
.nr*:yn *1אי די איז באיתגוגג ייניזז טוײיד

nyn אםיםעט עקזעקוםיװ? nr* pc איג־ 
nc pc y'xmynywi? nynxJX'tXinyo״y 

£אײ די אנגע״רען האס ױניאנט םוײיד

 px r*x px 1מסױ1*מל Pr* pc שלאג*ח
ott txorw m  •pT rn מדפיירנז x

י p« סייל י
t* «ם  n x x « r  nr* px o r״x v״j-

oprnxy; ודעדעז njnxnem  x אפים
.nrxapc px n m u p  nr* pe 

px  nyoiys or* pc oxna דעשננשסולם*• 
nr* pc פירזױי nyeixpca nyn געײסרעז

r' פעוײםײם x  pc i r r־*rװתגאל. ד. ׳ « 
?pe piynycjx ילגיאגס סוײיד T'x דה־ם־ 

 זדן װעיעז ^•געחסלסען והנם ypx םזדח
_ .1951 יxם

yM P nj5xax»mmroPX nyn nxc■ 
r n c  pc n r * r* ײגק*ס סײיד *o r 

ם orx זיד ^ ס מ ל נײץר x ג מ סי  nx* מ
x px oya םײל nr* pc װץלס׳ **px ox 

woxnoyax o rx  ra גזױחװ r*xc גע־ 
 ורױ px rxxnixanx*nyoyanx pe דאנה

irony.n oy די ooyanx yooiyixory^x* 
באדמגונמן.

px מ די מ nr* n ל r  m r םלחםה 
םמז די האבץן מז קאםתי ױ ח » » ן rx ו ג ז  י

'x n ruy1 רעײזליציזמצחד. rixp:x*nx־ 
oyanx׳ i’*x* ײץר* oo״nyi׳ nyn .px 

m« — *דקר m  m  m• י  yax* י
ox’x ir*rn  ox** lyanroxa yeuynoo 
m e  pc rxxnynycjxo nr* pc oaxoy: 

ם פוײיד ^נ  nyoyanx* די ג*װ*ימז צי ײ
y m orrxo r*  m e  nxc y**x re  Tyoxt 

ײמז י^חמס׳  nxc צושסיישד nyaTam x ז
ncxa n r*״XP Pc nypnyC y i r  pe aj*x־ 

**ox? px ypRtomcopy nym jo'nxo'c 
jpcxnpm xc nyr'oo 'i

שסןןרכען ײדער, «יסער גע n יד p 'i פץ 
npn ײכ^ד סי ל ר זיל«גד :יו px מ

 x nyrne nyo'• pc lywp,* פיםז
or* iru*anxc קאפיםעל שעגססע pc 

 nxa'P nr*iirt>n נױ nyn pc *■יפשסײג
iyoi2 or* lyanxooya rx  ny .'onxc 

.ypxox fnxn x Pc nyaoyxr*
nc״rx  nyr גזודעו ix ױסיגסןגם* px 

^c .,גהױלעאססק x •nax^’* גי* xxc pn־ 
n תאס טעםיגקײם טישע r  *yarnyxix ny 

ר אין *ir הײם׳ 1אלטע ת  .1908 n r  px 
or* ny זיך «n*oxnoy:a אז *n r ״r*j*x־ 
o:yn:ye **לײנ pc ' ,onxc .ענגלאנד px 

 קיק onynixr®xo’*x ny האם 1910 -אר
 װי oyanxy: wonr* or* px זייאנד נױ

n?־r* א r a  nyn px .nyoyanx הײס *o r 
ny גנעשלאםעז תיכף ױך* T W  nyn IX 

 שפע־ nx’ דזײי פיט px םײ1פא -יסםישזװ־
nyo איז pe nxoynpyo nyn tynx**yi ny 

nxc nyn.טיי
 yorny די [yaxnayxo’*x ס׳האס וױלן

 :־x IX on’ey: nypnc האם *מלם־מלחמד״
 T* px ynix;xcxne םאױסםײטע;יט'־ר'־

cxגyזxגם pe מיליםעדישyדינםם ז px 
nyn •ימלכע פלחבוו־י yר *nxc ocaypxa o r 

yn’x ע ש סי ם לי ^ פ ם י צילעז• אי o* י r 
oyiyi«x o* געהאס r װי גװ־ל *'.p p m 

*px ypnyox px o a r םrמrליםכישע 
?ynynjx T’x nycay .*לענדעז nxc px ny־ 

תפיסד- px prnxnyi שיקם
pn *t־nyoyanx די צװישעז  iyoxn 

o* אט ■pm :אםעז r זדז־ס״ל n r מעד־ 
n שאפולער r ’o px .סוף פײם גע־וזפ־עז pe 

nyn איז םלחמה ny געוױילס px Tmx**yi 
ײ אין פאײאמענם. דnנyג איז nנxזיל נ סyי:

i s מ  ײ ---------------------------------►( ז
.'onx» >1919 ײמ די ל  n r  px * rv m r 
״*ny שיװ ne יז פארלאסענס«  px oxowyn x
pn ח ?חי צ*ם י  r׳a  * rc r מז לי ב מ

מז א •ל
nsnxc *^ לײב די  rx  1935 n r  px 
U  nr* « x o  :o:a*Tayn nyn tx iyo*py־
*n  px  nym e nyoyanrwr* nyayrr* 
r* ילדונג3סלקס*  * nxc דעיססנסי  x Trcr*־ 
ny rx  imo n r  px jw rax?־n x a^  
nr* r •  nyoo'ro-nroyn• nr* lr cpiy: 
oanya nym* or* ox** רעגיר״גג nxa״־t

• װאלען זײ בײ
מז ײי ג  x *yam* or* גדx ױל גױ  
די  jibiob צוױיםער nr* *x ny״ oo*x 
יע1ןפ*«נתס nyn pc urr>c px סלחסה־  
pc וזעגם די  px װ איז מוח  ymxixpy 
nyny; n  nyn לײס^* px armuyn אויך 
arm rx־  oyanx ײ* *x ׳lyaypnyax TT*o 

•lnx lyooya ־יפן*  irw rya on'eya 
לײ־ די האם סלחסה  nr* כשעיג שוק  

X irrcam n גצגוםזה זיך  :arrayn nxa 
r*c y rrm  pc or*axne־y’x r ̂׳־ w ’xx: 

*nxc oyanx די האם זי  .wa״ nx*rxp*n 
י בײ י  nyax םלזזםד״ nyn n r  oxy*y: 

י י  px 1949 nx’ px לאםעלם־ױאיעזnxc 
x Pc 3 :עװארען אזיגם  ’onx* nxa’p  
yTןליסםיtס cxי ק ציוײ  pc ןו־אײניגונג®

.*yrn;
•nyava x נדx זיל גװ  px rx  איצם 
•caxt nr* בײ u m r r r r W  לעכע 
wm 9oo?nxoo די rx n פאי־טי  x m  די 

T* אילס לאנד  Px .יידלאמעגם px r r *  
nyn סים o 'n u rrn rao ix  y?nxco x 
o’oryn •נײעו nyn ־ ׳ ariTiyn איצםיגעד 
יקח־ת גתיסען oy px *ײ־  x oaxnaya גאס 
3 די ײ  *x ■סזיכמז אוי  yo*: TXnxt כעז 

מז װיתי• װעם *^לעז רפענזײגע די זי ?
onxc nxa’r,.

nyn pc nr*a px nyn’c nr* nyax 
onxe.״ ne nyo'c״p*o or* <nyr גישם 

waxn חל? קית yanayoi? px •זיגען 
:? :r*4x n  n*aa

ק ע םי ם מי אנ ^ *#,e p a n r s a r e r r i r

nx7־oo o םויהןנם Tyoayoooyanx׳ 
pp*nc px nyiyc, סעז3שטא px די nx־ 

 זײ .rpxrah’oxayro pc זynyגxסס־לyב
yocnyno די םאז *x 7yaa*x**xya זימען

o*׳?Tycx־px ,iyoyanx נס73קױלעדגדד
3 *yp’naxc px pxאוםסז^שלעמנ ײ xa־ 

 px צדואגגס־שרבעם דאזיגע זײ דיגגתמז•
 פענ־ מגעו לyף־םיםxnשם א חלילה נישם
or* n פעשים׳ yjyoxanxc nxc שעז r 

 לyעציcם px oyanrouxm pc טיםמם
Tynr*5a on’eyarnt װי x םיםyל nr*. *i־ 

 px ײד נײסיגעז or* מ«נשעז• ציעד
enn'ea onr* or* .u*x’r*yn מױאגס px 

oyn 5 געזלץ pc1948 יםעז nyaxo?x. םיס 
 די *ynx**ya on,cyir,x זײגען c& ןyלנyװ
 cxn px oyanroaar*! nxc *ynyax־׳

n*x prrr px p«r*ooyanyoi*x onr** 
 rr* סמשען װעלסעז פים .nrrprxa םײל
Tyn יארזװ א*יף פאו־שיקם PX יארעז 

.oyanrT ycrpr
1 ױניא םרײד פרי ,אינםעתעשאנעל די  
*O’*x־nyaoyiyn איר איז  oaayna נױס״ 
nyn ox pe תנג ^ ל שי  yvaya x yax: 
px j *oyanx־ca:*K'ynyn. nyr'oc־:־ax?

\
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t n r זיײנגעאד־ איז ע׳ייז־זזױיסשמאם 
ם א «י*גם  ױאם סיםגלידער. דדײ *יז מדיג

ײג «*רע «ל«ר b'b ארנזס ײדפממנז * 
ר סן דןו  פאר אידןרם הונדץרםןר שץ וזנ

.im n״ »r K TyggB~oowT לא־ די 
מז מדזװ• ײ א  א איז פארשיקעז פאר מ
מז. *ז שזמר נים יײמז ל*מר »י  םיר װי ג
p ה*מז m a i■ז װערם ׳  דעם לױם מ

 א פאר נישם *ר׳םשפם® געזלץ ישױגצז
JBBtTOtm  WH M PW איז גלאם גאר 

a m e n t דיםציפלין מפוגיםםישער «ון 
ח אדדצגוגנ. י

פא־ דעם חוץ א יײנצז שםראף־גצזעמז
 מעגשען םים שםדענגע. גאנץ — r* רןן
 קא־ א נעגעז םאקזנ ײד *ארזיגד׳־געז װאם

 זיד םעז איז שםילאף־געזזוץ. *ניפסישזח
 װאם אוםן• אנדערעז גאנץ א אױף גוהג
ז ז*ל ד מ מ  װאם מענשעז א פים םאז א

 פוץ אויגעז די אין חז קײז גישם משיגם
 ער הגם נאםשאלגיקעס׳ קאסוגיםנױשע די

 און קארעקם גאנץ פידונגצז זימע איץ איז
מו  איז באשולדיגעז ױשם פארם אים גנ׳

t« פארבא־ אדער שעדלעכער באשנדמםער 
 באשא־ דצדױף זײנעז ז תאגדלינג ®עמנר

 צוואנגס־ פאר לאגערעז די גצײארעז מז
מענשען. אזעלכע ״דצרציעז״ ני ארמם

 ױניאז םרייד ״םרי איז בארינם דער
 פולען דעם בײשפיל, א וױ ברענגם. גײס״

 איז װאם אורםייל םיפישעז א פון םעקםס
 ארבעמער אן געגעז געװארזװ *דױםגעגזנמז

 אורםייל דעם סים ברין. שםאם דעד איז
ד װץדס  צװיי אויף שארשיקס ארבעםער דן

 וױםיװ, אים ם׳לאזם *ון צודאנגס־ארבצס יאר
n ם נ*ד קאן עם מנלעד  צײם די װערןיז ג

 ״לוים — לאגער אין יײז דארף ער וױפיל
ם  אויפםירען זיד װעם ער װי אופז דן

 גאד np גזפא לאגער *יז ד- ד. דארסער׳
 פון צײם די װערעז פארלעגגערם ח׳ײםעד

צזדאגנם־ארבעם.
 װערם אורםײל דצם פאי־ םאםיוד דער

 אלי־9 ון9 זענם .איר אזײ! •ארםילירם
^ א טםאנדגונקם 1סימ»  ארדינסo<fn 9 ממנ
 גע־ א איז װאם ס^נש א צוםרוי, קיין ניעזם

 ?)לקס־9 דער ון9 רעזשים דפם אר9 אר9
 קלימם עס *לץ! איז wn דעסן)קראםי«׳

 אורםייל דער ווען חוזי^ ביםערער א וױ
u *ולעצם «ד גים p פאר םדײסם םיז א 
ס ז  דא־ .דער הלשוןן בזה אוםגליקלעמז י

 בא־ נישם דןןרף אוגזערער אורםײל זיג*ר
o שםדאף׳ א װי װערזלן םראכם rt גאר איז 

 געהע־ א אויף אײד דעחניעז צו מיםעל א
 םשעמסלא־ דער פון דז *יז *יפזי רימז

״ װאקישעד ע... תי ם סי ם מנ
 צװאגגם־אר־ דער «ון רעזשים װןגאן

ס  אײניגע נאד איבעדגעגעבעז װערזח מ
 קוילעז־ דעד איז ארמים די ־ אײעןלהייסען

 אונםער םאג א שעה 8 דױעדם ^יציראדוק
ר ז מ ש ־ ח  גרובעגס די אײסעד שעוז 3 ן
 זײעד את עסען דאם סאג TTT «זיי —

שעז די שלעבם. *־ז ארעם  אין שלאשעז מג
 װינ־ גןיהייצם בישם װערען װאס באראקעז׳

מז זײ םער־צימ^ א  םעגלעכ־ קײן נישם ה
 שעלעז בכלל אשען.יו «ו ריכםיג זיך קײס

רז מ ען. ®ןני תג מג מי
 א נם4פארסן האם םשעכאסלזװאקיע

 םןמ׳יא־ איז ױגיאניסםישע םרײד ארלעשש
 קאםונים־ דער צו בת באװעגתג לישסישע

בא־ גישס דא •rnn איגעדקעדעגיש• יי״ישר

מ• דעתײלם זינדערם ח  עס װאנעז *מ מ
מן סז יי ןו ס ר  מםתיס־ «ן קחמות ת

 גישש1דיגען ךס אכאד ,דערפיאמג*. םישןד
 ידניןףסםעז ■רייד פרײן און ®ןמיאליםםעז

rn װאם «לײן. m לא־ יי איז פארשמרם 
 צודישעז ,דערציאומס־צזועקדז׳. פאר גןרען

 םויזענםער פיל פאראז ד׳עען קרגנות די
 רעחוים, דעם איז אנםוישםע קאםתיםמז׳

 םאלעז ױאס מענשעז• אוםשולדיגע גלאם איז
מםירור^ און זדגםדיגעם צוליב אריץ

 דעםאקראםישע א געװען אםאל ם׳אמ
 װעלכער איז םשעכאסלאװאקיע. רעפובליק

 אין פרייהײט, אין פאלק א געלעבם האם עם
 ארבע־ אן ציװיליזאציע, פמ באדינגונגעז
 א אויף ארגאגיזירםע, גום א םערשאםם,

 קאמוניםטען די האבען םםאנדארד. הויכען
 און — ארימ העגם די אין גענוםעז זי

שקלאםעךלאגערעז. אין — זי דערציען

are עפשרײד אץ ארכעטם־םארה
 װערם וואס עםםרײד. רעפובליק קלימע די

 אקו־ מיליםערישער דער אונםער געהאלםעז
 םא־ םון און םערב־םלוכות די פח פאציע

 ציים גאנצער דער םאר לעכם װעם־רוםלאנד,
 אומ־ אץ אוסזימרהיים םון צושםאנד א אין
 אקופאצין• די צוױשען באציאוגגען די רו.

 אויף םערב־םלוכדת די םון רעגירוגגעז׳
 צוױי־ דער אויף רוםלאנד פת און זיים איין
 נישם םארם עסםרײד איז דעען זיים, םער
 אין אױך דײםשלאגד׳ אין װי געשפאנם אזוי

 שםענדיגען אין אבעד םעז לעבם עסםריװ
 סאוועםי־ דער ױאם נישם מ׳װייסם שרעק׳

 דער װאס זינעז׳ איז האם קאםאנדאגם שער
ברענגען. ?אז םאג םארגענדיגער

 טרייד עםםדײכישע די ם.ץ גולעםין דער
 ארבעםם־ *ון *יפערען איבער גים יוניאנם

 םון מאנאםעז אײעעלנע זיי פאר לאזיגקייס
 צאלעז די םים פארגלײד אין יאר. יעצםעז

 דדדכשנים איז ארבעםער. באשעםםעםע
 אין דערגרײכם ארבעםםלאזיגקיים די ד.אם

 ארבעםער. םויזענם 200 ביז יאר לעצםעז
 בא־ האם ארבעםער באשעםםיגםע צאל די

 סוי־ 800 םים םיליאז 1 אריבער םראפען
 ארבעמסלא־ אן םייגם דאס ארבעםער. זענם

פראצענם. io העכער פון זיגקיים
 אז ווערען• באמערקם דערבײ דארף עט

 זיד געפינם 'ארבעםסלאזע צאל גרעסםע די
 יעגער הגם זא:ע, סאוועםישער דער אין

 צאל קלענערע א פארמאגם לאנד םון טייל
 קליײ איץ איז ארבעםער• אינדוםםריעלע

 זאנע, םאוועםישער דער םץ פראײינץ נער
 ארבעםם־ צאל די באםרעפם בורגענלאנד״

 זיך, םארשםיים פראצעגם. 50 כםעס לאזע
 אין דװקא װאם צוםאל, קיץ נישם איז עס

 ארבעםסלא־ די איז זאנע םאװעםישער דער
שםארקערע. א זיגקײם
 עסשרײכישע די פיז זארג גרעסםע ײ

 ארבעםסלא• װאקםענדיגע די איז ױגיאנם
 ׳זו־ די אין ױגענם. דער צוױשעז זיגקיים

 צױי־ ױגענםלעכע צאל די האם םער־חדשים
 10 ארום באםראםען ארגעםםלאזע די שען

*ראצזיגם.
סעדערא־ ױניאז םרײד עםםרייכישע די

 קאםפימ א ציים שטיק א זיגם פירם ציע
 ד<ם פארם־ארבעמער. די ארגאנמירען צו

 א געווארעו געםירם איז זוסער לעצםעז
ארופגעגוםען האם װאס !*ייךבאװעגוסג

געדענטיגסײםנ ►ן---------------
 פיז םײלעז לאנדװירםשאפםלעמ איע כםעם
 קא־ געװאיתז געשלאסען זײנעז עם לאגד.

 גע־ באדײםענדיגע פים אאפאכען לעקםײוץ
•רא־ *ייז איו ארבעםער• די פאר וױנםען

 פאר־ גרױםע די װאו שנדיערמארק, װינץ,
 דעם נאכגעבעז געוואלם נישם האבעז םערס

 גע־ געפירם איז ױניאן. דער םון פארלאנג
 אנגעהאלםען האם װאס םםרײק, א ווארען

 געענ־ זיד האם אװ צייס װאכען םערערע
 לאנד* דער םאר זיג םולען א םים דיגט

ױניאן. ארבעםער
 אלםע אן האבען ױניאנם עםםרייכישע די

 געשיכ־ רומדייכע א ארבעם. פץ טראדיציע
 אויך שםייעז זיי קאםפען. זיגרייכע פון םע

 די םיסיע. זײער םון הויד דער אויף איצם
 אגשסרענ־ גרעםםע די מאבעז קאמוניםםצן

 ױניאז־בא־ דער אין ארישצודרינגען גונגצז
 דער פיז כוח דער נישט אבער װעגונג.

 גישם און אקחפאציע־מאכם םאװעםישער
 זײנען מאכינאציעם דעמאגאגישע זײערע

 געשלאסןגקיים די ברעכען צו איםשםאנד
 נאך דינעז קאמוניםםען די ױניאנם. די פון

ײניאנם אין מינאריםעם נישטינע א אלץ  דיי
 אויפ נישם איינפלוס שום קיין האבען אץ
ארבעםער. די

 ?אסמייס■ דער שץ דוראצעס8צעפאלמג
ײ טיעעי עגגלזןנד אץ מרם

איבצי־ גים פארת םון שםימע״ ״אוגזער
 אר־ אינםערעםאנםעז אן םון אינהאלם דעם

 םײםם•. ״םאנדעי לאנדאנער דער אין םיקעל
 געוועזענער א .T'n דאגלאס פון געשריבען

 םםאלי־ ענגלישצז םונם שעף־רעדאקםאר
 װאר־ ,דעילי צענםראל־ארגאן ניםםיש־לן

קער׳.
 דעד וועגעז האנדעלם ארםיקעל דער

 קאפוניסםישער ענגלישער דער אין לאגע
פארםײ.
םארשםײזױ־ אנגצזעענםטע די פיז דרײ

 אפגעזאגט זיך האבען קאמוניסםען די פץ
יואלצז• קופענדיגע די בעת קאנדידירען צו

 דער פת ■רעזידענם גאלאגער, װיליאם
 די איז דעפוםאש געװעזענער און פארםײ
 םים ארויסגעםראטען איז ,1950־1935 יארעז

 נישט מער וױל ער אז דערקלערונג, א
 גענעראל־ דער װאלען. די בעת קאנדידירעז
 פאלים. העדי פארםיי. דער פת סעקרעשאר

 לעצטער דער פיט אנגעםירם האם וועלכער
 אפגעזאגט אויד זיך האם װאל־קאמפאגיע,

פארלאמענט. צום קאנדידירעז צו
 וױל וועלכער קאמוניםם. דריםער דער

 קאםוניםסישע די םארםרעםען םער גישם
 דער איז וואלען, קוםענדיגע בעת פארטײ

 םו־ דעפוםאם םםאליניםםישער געװעזענער
 האם באקאנם. װי איסם־ענד. םון רעםין

 םארלוי־ װאלעז לעצטצ די בעת פירעשין
פאנדאט. זײן רען

 די אז פאקם, דער א־־ז איגשערעסאנט
 די געײען זײנען קאםיניסטען דרײ דאזיגע

 װעל־ קאנדידאםצז, קאםוניסטישע אײגציגע
 גרע־ א װאלעז די ביי באקוםען האבעז כע

שםיפען. צאל סערע
 םענםאציא• א איבער גים הײד דאגלאם

 ענגלישער באקאנמער דער :ידיעה נעלע
 ארדיס־ איז האלדען דזשייםס װיסענשאפםלער

 קאםוגיססי־ ענגלישער דער שון געםראםען
פארטיי. שער
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אפע־ די םץ קאמף ער
אנצו־ ױגיאנס ריקאגער
 לעבענם דעם האלםעז

אר־ די פון םםאנדארד
 אגגעזיכם אין בעסער

 שםײ- כסדר דעם םרן
דורך' יקרות גענײגען

 האם העכערונגען. לוין זיי פאר געװינען
 פאר־ װידער פאנאם םארגאנגענעם דעם איז

 1שטא־ די דערגרייכונגען. װיכטיגע צייכענם
 םון ארבעםער אויםאמאניל די ארבעםער.
 ארבעםער גרופען אין קאםפאני קריתלער

 אנדערע םון פאבײקעז פארשיידענע אין
 אויף הוספות געקראנצז האבעז ארשיקלען.

 אלץ איז.נאר אבער דעם שראץ שכירות. די
 זיץ װעלען העכןרונגלן לוין די אויב םםק א

 ארבעםער די אנטשעדיגען צו געגוג גרויס
 איי:־ רעאלען זײער אין םארלוםםען די פאר

 די דורך געליטען האבען זײ וואס קונםם׳
 לעבענס־םיםלען. אויף פריתעז געהעכעדסע

ם די שוין זײנען דאם או־ן  אר־ בעםםען ןו
 פעכ־ םים לאנה אין ארבעםער גאניזירםע

 לעבענם זײעדע באשיצזז צו ױגיאנס םיגע
^םע שװאכע די סםאגדארדם. אני  און ארג

 ארבעםער אומארגאדזירםןי גאגצעז אין די
 ליײ נאד זיינען וועלכע אנגעשםעלםע, אמ

 באםעלקע־ דער םת פערהייס די אלץ דער
 דע־ אזא אפילו קעבען אםעריקע, אק רומ

 זיינען זײ דערװארםען. נים אויד כעתגג
 לאגע שדוערער א איז הפקר. גאנצעז אין

 איז עס װעלכע ארבעםער, די אויד זײנעז
 קריגען צו איצם ביז געלונגען נים גאד

 וואם דעם צוליב העכערונגעז לױן זייערע
 הא־ בתים בעלי די םים םארהאנדלועען די

 אויםגעזעצט זיינעז זיי םאדצויגעז• זיך בען
 םאר־ זאל רעגירונג די אז געםאר דער צו

 דעם אונםער שכירות ארבעשער פרירען
 מאכט די פרעזידענם דעם גיט וואם געזעץ

 אבער שכירות. און פרייזען קאנטראלירען צו
 גלײכ־ ווערעז קאנטראלירט מוזען בײדע

 פאר־ איז ער ווי געזעץ- דער אט צײטיג.
 אינ־ די •רעםױם א פאקםיש גים מולירט.

 פריחען די העכערען צו דוםשריאליסםצן
 גע־ זיינען זײ װןין סחורות, זייערע אייף

 זייע• םון שכירות די העכערען צו צוואונגען
 פרימען די העכןרען דאם ארבעםער. רע

 ענטװעדער זײםען: ביידע םץ די באשיצם
 אפגעמען פאסםען העכערע די וועלען זײ

 םארברויכער, די םץ פראצענט מים נאד
 לאזען נים װעם רעגירונג די אויב אדער,

 םו־ אייד ײ יזעש פריתעז. די העכערעז זײ
שכיח־ת. די העכערעז םארבאםען זעז

ױמןןן ארכעטער שםאל ױנג לוין גע ע עכ  ד
 שעה א סענמ 18 ביז 16 «ץ

ץ ט א מי רבז דו
געיואו־ האם ױניאז ארבעםער שםאל די

 אין אז םרעפעז וואם העכערונגעז׳ לוין גען
 פאר שעה א ענש6 18 ביז 16 פון דורכשנים

 שטאל גרעסםע דרײ די אין ארבעמער די
ײםען ?י — קאםפאגים םםילי, םםײסש ,יונ

JB ש. םמ איבסתיכם

 ״רעפאבליק די אין םטיל״ ״בעטז?לעד,עם די
 בא־ קאמפאניס דרײ די קאמפאני״. םשיל

 םים־ אלע פון העלפט א כמעט שעפשיגען
ױניאו• דער םון גלידעד

 אונטערצושרייבען קאמפא:י ערשטע די
 איז ױניאז דער מיט אגרימענט נײעם דעם

 קאמפאני. םטיל סטייםם ױנײםעד די געװען
 הוםפה א פארלאנגט אריגינעל האם ױניאן די

 םארהאנדלונגען די פראצענש. םופצען פון
 זיך האט מען און געצייגעז לאנג זיד האבעז

 אומגעפער פין העכערוגג א אויף געאײניגט
 צום די שכירות. די אויף פראצענט צען

 האבען װאם ארבעשער, באצאלטע בעסשען
 געקראגעז אגרימענם אלםעז דעם אונםער

 א געקראגעז האבען שעה, א דאלאר 2.58
 װעם לײז זײער און סענש 28 פון העכערונג

 ארבע־ מערפטע די דאלאר: 2.86 זיץ איצס
 1.72 געקראגען איצט ביז האבען וואס םער.

 םון העכערינג א ?ריגען שעד״ א דאייאר
 םאר־ דעם מיט צוזאמען אץ סענט זעכצען

 פאנד פענסיע צום 1אפצא־ גרעםערםען
 די םענט; 20 העכערונג זייער אז טרעפם
 באצאלםע נידעדיגסםעז צום די פון שכירית

 ביז געקראגען האבען װעלכע ארבעםער,
 םענט, האלב א אכצען מיט דאלאר א איצט

 כצנט האלב א 12 םים געהעכערט ווערען
 א דאלאר 1.31 קריגעז איצט וועלען זיי און

שטונדע.
 העכע־ אלגעמיינער דער צו צוגאב אין

 דער פון ארבעםער 6.000 די וועלען רונג
 קרי־ קאמפאױ״ אייז־אן עגד קאול ״טענעסי

 פארקלע־ צו מער ;סענס האלב א פיר גען
 צװי־ געהאלט אין אונטערשײד דעם נערען

 דער אין מילען די אין ארבעםער די שען
 אױך םטייםם. צפון די פון די און םאוטה

 מי־ אין גרובען אײזען די אין מאינערם די
 זעלביגער דער צו געהערצז װאם נעםאשא,

 פון העכערינג עקסטרא אן קריגען קאםפאני,
שעה. א םענם האלב א אכט

 די האש העכערונגען לוין זעליביגע די
 ארבעטער די פאר געוואונען אויך ױניאן

 ״רעפאב־ און סטיל״ ״בעטהלעהעם דער פון
 געשאפען האם דאס קאמפאגיס. םםיל׳ ליק
 פאב־ שםאל אנדערע די פאר פעטערץ דעם

 משך אין אז דעררוארם, מ<ן און ריקען
 מיליאן גאנצער דער װעט חודש דעם םון

 נײצ די געדיאונען האבען ארבעטער שםאל
באדינגינגעז.
עי ל ײ רי מ י,אדפא:* א*יצא ^ ב ד״  ש

אי5 אמנוער  אןריטעכש 'י
סארבעסערונגען פים

 האט ױניאן ארבעםער אויטאמאביל די
 מיט אגרימענט נייעם א א־נטערגעשריבעז

 אײנשמע־ קאמפאני, אוימא קרייזלער דער
 די פאר באדינגונגען זעלביגע די לענדיג

 האבען עס װי פירמע דער פון ארבעטער
דזשע־ אהן פארך דער אין ארבעטער וײ

 אג־ נײעד דער קאפמניש. פאםאדס נעראל
םארנעכש און יאר םינף אויף איז ריםענם

 די װאפ אגרימענם, דעם פון פלאץ דעם
 דזיר פיט אונטערגעשריבען האם האפפאױ

םאי. לעצםען ױגיאן
 ״עס* אן עגטהאלט אפמאד נייער דער

 אר־ דער הײםם דאס פונקם״. קעלייםאר
 אויף םריתען די :אך םאלנש לוק בעםס

 אדער געהעכערמ װןירם און לענענס־פיםלען
 שםיי־ פרייזען די װי דעם לויט פארקלענערם

 אײד קריגעז ארבעםער די םאלען. אדער גען
 שםונדע א םענם פיר םון העכערונג א

 םארגרע־ דער אין חלק ױיער אלס יןירלעד
 אנם־ טעכנישער און פראדוקציע םערטער
 םיר פון העכערונג ערשטע די װיקלונג.

 קומענדיגען קריגען די װעלען שעה א סענם
יוני. ערשטען

 די ירערם פונקטצן נייע די אט חוץ א
 זיינען וואס ארבעטער פאר פענםיע עלםער

 םון געהעכערם ריםייערען צו בארעכטיגם
 חודש. א דאלאר 125 צו דאלאר הונדערם

 בצנע־ סעקױריטי םאשעל די איינגעשלאסען
 אויך װערען עס רעגירונג דער םון פיםם

 די און צאלונגעז וואקאציע די געהעכערם
 אר־ די װאם פאליסיס פארזיכערונג לעבענם
םירמע. דער פץ חשבון אויפן האבען בעםער

 העכערוגג לױן דריםע די שוין איז דאס
 קאמ״ קריתלער דער את ארבעםער די װאם
 לעצ* יאר• הײנםיגם געװאונען האבען פאני
 א געוואונען ארבעטער די האבען מאי טען

 א גאד שעה א םענם עלף פמ העכערונג
 פיר קנאפע געדויערט האם וואם םםרייק

 כע־ ױניאן די האם אויגוסט םוף מאנאםען.
 םיר־ דער מים םארהאנדלונגען דורך ו,יאונען

 םופצען און צען פון העכערונג דריטע א מע
 צוזא• םלאכות. בעל די פאר שעה א סענט

 די האבען הוםפג איצטיגער דער מים מען
 און העכעדונגען לוין געקראגען ארבעםער
 דרײ־ אומגעפער אן םרעפט װאם בענעפיטם

שעה. א םענם סיג
געוואדגען האכען ױאס ײניאנפ אכדערע
 לרץ סאי פארדאגדלעז װאס״ אץ

העכערדנגעו
 געוואונען האבען וואם ױניאגם אנדערע

זײנעןן םאנאם היינםיגען העכערונגען לוין
 זיינען װאס ארבעטער הינדערם צוועלף

 אינסםרו* ״חשענעראל דער בײ באשעםםיגם
 נײ עליזאנעטה. אין קארפאריישאך מענם

 פין העכערונגעד געוואינען האבען דזשוירזי,
 פירפע די שעה. א פענט עלף ביז זעקס

 אנדעדע און סעטם טעלעװיזשאן מאכט
 בא־ ארבעםער די אפאראטען. עלעקטרישע

 עלעקםרײ אינסערנעשאנעל דער צו יאגגען
א. אי. םי. פח ױגיאן װארקערם קעל

 םעיסי׳ש אין אנגעשםעלםע 8.500 די
 הע־ א געוואונען האבען םםאר דעפארםמענם

 א םענם 25 מים דאלאר דריי פון כערוגג
 פער וואך א דאלאר דעם צו צוגאב אין וואך
!י ««♦’ לעצטז* געוואוגען האבען די וואם
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 ױגײסןי די װאם גידאדלאגא. דץר ®ח 8סא
 קא■ זיז געליםדז חאמז ארםימז נײשאנם

 רזנגירוע אוגזעד גקמזאממז האבעז רעא.
ix אלע פיז פאביליזאצין די *ארשגעלערדז 

 פארםײדי* דער פאר לאגד איץ רעסוו^ען
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מגד׳ ש  זיײג־ לערנװארפײ װעם עס איז גו
 װאו שכירוו^ אדבעם װערעז גע*רױרען
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 גאםינעל באםרײבם װעלכן 4רןגידוג דער
 איבער־ זײ האס זי 81זי אײזעגבאנדז די

מז גו אױגוסס זגםלז can גזדמעז הי ר  מ
 דזד *־יפגעפאדזרם s«n םםרײק׳ » «ז

ױמזמבעז ארמםער די דין ײגיפו  דןם *
 !ײסודײ־ t *רױפגןגוםזז apt ארן יײק8ם

מן p לי v p p p n n t• פבעד ארבעםער זײ 
מז  «ון מרןרדענועעז יי איגנאדידם הפ

^ נ רי גן
ם «ןר «ולד די ם םפרײק ת ל ף «  «י

מן ײ ײזזג  זיד אגםזאגעז װאם ק*ם«*גיס. י
עבןן עקשנות׳דיג מוג i םעםיגע די נן t 

 זײ אז ארמםער זוײזזמבאז די *יז דןרוסנ
מ מלזנז  *ו אדבעטם־װאד די מרקיר״

ג מי  און אכם די «נשםאט שםונדעז מ
 די ארבעםעז. זײ װןןם שםונדען, פעמיג
 געזעץ דער איצם איז װן<ך שםוגדץן פעושיג

 ןרבזר אינדוםםריעלע אלע פאר לאגד »ת
 די פון אויםגאם אײנאיגער דער סיט םער.

 פאלען וועלמ אגגןשםעלםע. אײועגמן
 עקם. לײבאר רעילװעי אוגםצח *רוגמר

 האבעז ױגיאנס ארבעםער אימענבאן די
 פים גאד פאדערונג די 8» *רויםגעשטעלם

 פארהאגדלוגגען די *וריק. י*ר גװײ איבער
 זײ־ ױניאנם די םאנאםען. 21 שױן זיו איען
 ■רזמע־ גאנאע די דורסנעגאגגען שוין נעז

 אן ,אבער פאדעדם ו*זעץ דער ױאם דורע.
 האם קאםיסיע רעגירונגם א רעזולםאםעז.

 אר־ שןזז׳יגע פערגיג די אגגעבאםען זײ
 שםוגדען־ אױפן העכעדונג א םים װאד בעטעם

 גע־ האם דאם םעגם• אנאעז בלויז פון לױן
 און שכירות די אין שגים םיםער א םײגם

 די יועז צודיקגעוױזעז. עם האם ױניאן ךי
 האם ססרײק, א געקינדיגם האבען ײניאנס

 אײזענבאנען די איבערגעטםען רעגיתמ די
 סםרײ־ rt אוםמעגלעד געםאכם אמ נאםינעל

 בײ געבליבען דיגען קןןמפאניס די קען.
 האם עם און פראםיטעז און אײגענסים זײער

 רעגי־ די וואס געקיםערם ניס דעריבער זײ
 בא־ ײ אימרגעטםעז כלוםרשם האט רונג
 אײגפרירען בײם האלם ;ס װעז איצם נצן.

 ארבעםעי־ די פון געדזלד דער ה*ט שכירד̂ו
סםרײק. אין ארוים זימען זײ אמ 81גז»לא

ר r« םײל א  דער אױף אויך ם*לם שולד ת
 איתענ־ די דערלאזם האם װאם רעגירדגט

 אר־ די פון אויםלאמז זיך פאגנאהעז באז
אוױי סנסוך דעם פארשלעפען און בעסער

*HT
פון מאסערםען איז סוױסשםעז די אױך

גערעכםיגקײם ►ן---------------
 אין רזדלוחױ״ מאנהעםצז און ״האדםאז דאר
ד־ חנם איגעשםעלםי האבעז *־?r גײ  מ

ל א װזז שעד- דדײ *־יף קער  *רמסער מ
.קראגק געםאלדצז ■לושלעג זיד האבען . . 
 גענופעז זיך האס אויס, זעם קרץגק. זײער

 איג־ כםדד האם קאמפאגי די װאס דערפון,
ר די *וץ קלאגעז אלע גאדירט מ מ ר מ *  י

n א אנגעקליבעז זיך האמז עס i p רײע 
 Tpi ר»צח|לורפ« די װעלכע פת םכסוכי^

 די אויך װימנדיג• ניפ געפאכס זיך בעז
^  •אר־ רעגירונגם אונטעד גאפינעל איז לי

 זיד האבזח מענעדדטערפ די און ײאלטונג
 ארבעסער די אז זיכער, געסילם דץדיבער

p באגעז די װען סםרײקען. 8ני *ועלען i* 
m שגעל זײ האכעז *•געשםצלם. אבער זיד 
 אוז ידני* דער׳ פים cTyiyaiyo»mx זיך
זודי^גמוםעז. ^ילעז ארבעסער די

געד״אל־ שױן אויד עס opi פאנאס דץם
ז 8 •י־יװאםע די אויף סםדייק א ביי מ f* 

^ גיבום מ די am גװ ייז ל
א װארקערס רפ888םראנ מי  א פןדעדם י
 ןך זאמז קאםמגיס די אמ העבעדומ לײן

 ix דערלויבעגיש קדיגען פריןר «סוועז זיי
 ו1 פאםאזשידשז פון §רייז דעם העבערזז

 דץר איז שיגום למםער דער איז •6םענ מז
 pa געדדארעז וװריקגערומז ארדער םטרייק

•W גײזװ מרהאנדלדנגעז די
 הערשט אדםרדאינקייס באדײםענדיגע א
 דןר אץ ארבעםעד די גיײשןן אויך

 איז איגדיםסריע סמרגעםונג פלײש
 ־W עלזףןסרישער דער איז און שיקאגא
 גװײ די לאנד. איבעת אינדוםטריע ראסזת

oariv די איגדדםםדין. פלײש דעד־ איז 
 םי. פון װארקערם״ פןקיגגהויז .ימײםעז־

 מ מיעם ״אםאלגאםייסעד די אח א• אי•
 האבעז ל. אװ ם. א. דער פון ױניאז״ םערם

 זיײגענ־ די אױפגעפאדערם געםײנשאפםלעד
 וױיטערןר א םאר פארהאנדלעז ix םיםעד

 הוםפה דער ix זװגאב איז הןכערונג לויז
 אויגוםם, לעגםען געקראגען זזאבען זײ װאם
 גע• איז אגריפענם קאלעקםיװער דער וחװ

געווארעז• שלאסעז
 אינ־ אפאראסען דלעקטרישער דער אין

 אן ױניאז א• אי• םי• די םאדערם דוםםריע
 אויםאוגלײכען דעכערונג לוין אלגעמײגע

 ע:* אין ארבעםער די מים שכירות זייערע
ס, לעכע ױז  גע־ שוין האבעז װעלכע ס

איצם. בױ הוספות קראגעז

מען אינדזסםרתוליסםען רעד  •*טריא־ י
חױ« די שינדען אץ םיזם

 װעם אמעוױזען, פריער האגען מיר װי
 אויפצוהאלטען ארבעטער די פאר שװער זיץ

 איצ־ דעם אונסער םטאגדארד לעבענס זייער
 העכערוגנען. ליק די טראץ יקרוח׳ םיגען

 פרײזען די וױיל געוואונען. האגען זיי װאס
 װי שנעלער שםײגען לעבענס־פיטלען אויף

 פץ גאריכםעז די שכירוו^ ארכעטער די
 ודינ־ סטאטיפםיקם 'ינאר1■ אװ בױרא דער

עס• באשטעםיגען פאנאט םיגען
 פאר־ בױרא די װאם באריכם דעם לוים

 אויף *רײזעז ריםײל די זיינעז עפנעםלעבם,
 נים־פארמעגלעכצ די דואס ארםיקלען.

 פמ לױף איז געשםיגען קויפען. םשפחות
 םי־ אין ביז סעפסעסבעד מיסען םון חודש

 פון זעקס־צעגםעל םים א?מאגער םען
 װי העכער שוין זײנען און פראצענט אייגם

m אויגוםס אין s דער־ האבען די ווען 
שםופע. העכסםע דעמאלם ביז די גרייכם

«ו יאנואר, -----------------4 ו
 איז מלזזםה דער ז□־ אויסבריד דעם זינט

 לעבענס־ אייף פרײזעז די זײנעז קארעז^
 קגאפע פים געװארעז געהעכערם פיסלען

 םעז װעז .1946 יינם ארן פראצענם דרײ
 די זײנעז קאנםראל, פרימ אפגעשאפס האט

 *ראצענם. 31 נאגצע אױף געשםיגען •רײזעז
 די ארײי«ערעכמם ניס נאד איז דעם איז

 דגם איז װאס דירה־געלם אויף העכערונג
געײארעז• געפאבם דצםאלם

 יעדעס פארשסענדלעד. איז אורואך די
 גע־ זײגעז אינדוסםריאליסםעז די װען םאל

 שכיתת די עםװאס העכערען ix צזזאוסנעז
 אנגעשםעלסע, אמ ארבעםער זײערע פון

 סחז־רה זייעד אויף *ײיזזןן די זײ זמכערעז
 פרא־ פים נאד גאר פיל• אזײ םים נאר ניפ

 שםאל די האבעז בײשפיל. nix אױי. פיסען.
 שםאל פון *ײיז דעם געהעכעדם קאם«אניס

 דח־כשנים, איז כזאז א דאלאר פינף פים
 העכערינג איז די געגעבזױ האבעז זײ װען

 קאם־ אױםאפאביל די ארבעםעו־; שםאל די
 העכע־ חײםערע א אנאנסירט האכעז «אגיס

 א*ןװםאכעז קארס rc *רײז אײפן וײנג
 זעל־ דאם ארבעםער. זײערע פאד הי־םפה די

 םאברי־ אנדערע אלע געםאן האבען ביגע
 פאירי־ די אז איז רעזולםאם דער קאנםען.
 דאלאר. פאר די האבעז סוחרים אח קאנםען

 אין אדבעםער זײ צדגעלימם האבעז זײ װאם
י  פים זײ פון צוריהגעגומזװ עטדעלאפ מ

 האבען זײ 1װא קראפעז די אמ *ראמנם
 זײער פאר •ראז־וקםען די אײנגעקויפם

געסײיד.
 די איז דעם אין שענדלעכססע דאם איץ

 פרעדי־ זײ װעיכער םים היפאקריםםםדדז^
 צוריקגעהאלסענקיים און פאםריאםיזם געז
ix קרבנװ^ זײערע

 געװעזענער דער תאם בײשפיל, oix ײ.1א
 אסאסיאיישאן נעשאנעל דעד פון פרעזידענם

 גע־ םאשער׳ איירא פאטםעקםשורעדס, אװ
 דעם בײ רעדע פאםריאטישע א האלםעז

 פאבריקאנםעךארנא־ דער םו־ן חאפענפאר1
 העל־ םתען די אז געזאגם זײ אח ניזאאיע

 אין לאנד אתזער און רעגירונג דער םעז
 אכ־ נים קרתיס. שװערען איצםיגען דעם

 אינםע־ פערזענלעכע זײערע אויף םענדיג
 קאנ־ צו געקומעז אבער איז ער װען רעםען.
 םארלאמם. ער האם פארשלאגען, קרעםע

 צױ נים זיך זאל רעגירוגג די אז ערשםענם,
 אמ ביזנעם פריוואםע די איז םישעז סיל

 דעם קאנםראלירען זװםיל גים וזלילה זאל זי
 פרײ־ די אדער פאםעריאלען םח םארברויד

זעז•
געהאל־ אויך האם רעדע פאםריאטישע א
 פרעזידענם מוײםער, דער פארד הענרי םזנז
 דער ביי קאםפאני״. םאטאר ״םארד דער םח

 בױ• פארם -אםעריקעז דער פץ קאנװענשאן
 אז גע׳דרשנ׳ם תאם ער םעדעריישאן״. רא

 לוקסום דעם םארגינען נים זיד קענעז םיר
 געדױינ* וױ פז^ייםיק אמ .געשעפםען םװ

 פמ גרופעז פארשײדענע אז אדער לעד״
 פאר פאנעװרירען זאלצז באםעלקערדנג דער

 אבער װעז זיך. פאר פאזיציע בעסערער א
 צוריקרופעז געבעםעז אים האם רעגירעג די
 אויםאמאבי־ פמ פרײז אױםן העכעתנג די

 אנאנםירם. האם קאמפאני זײן װאס לען,
 אײ־ אנדעדע צעז םים צחאפעז ער׳ האם

 דעם אנםזאגם רעדס,1פאנופעקםש םאםאביל
 םאסעריאלעז אז דערקלערענדיג פארלאנג,

 זײ אי־ז מווארען םייערעד זײגעז ארבעם אזץ
, אם פרײז. דעם י׳ויבען דעריבעד פחען

 אוי־ די םון שםעלונג די געװען איז דאם
 װאס צײס דזלד אין מאגגאםען סאמאביל

 אין אױסגעצאלם האבען קאםפאנים זייערע
 הײנםיגס סםאקהאלדןדם די ix דיוױדענדען

 אין װי פעד פראצענם פיפצצז םים יאר
 אמ װי פראצענם זיבעציג װי פער און 1949
 אויסגעצאלם האבען זײ װאס םוכע די .1948

 חדשים צעז ערשםע די אין דיװידענד^ן אק
 פינף אנגעטראפצז האם יאר היינםיגס פון

דאלאר• מייייאן 572 םים ביליאן
הי־ קאנגרעס אין פארםרעםער זייערע

 זאל סען אז אפ שםארק זײער אויך םען
 פינאנסירען איז אינדדכםריאליסםען אונזעדע

 גאנצע א אנגעגאנגען איז עס קריװדעז. נים
 איידער הויז, רעפרעזענםאנםעז אין פלחמה

 פראפים ״עקםעם דעם יורכגצפירם האם מען
 אויף שםייער דער אם אפילו איז םעקס׳

 קארפא־ די פח פראפיםעז געשזואלענע די
 דער װאם די״ וױ קלענער פיל איז רײשאנם

 רענם דער רעקאפענדירט. האמ םרעזידענם
 פארלענגערם קוים איז געזעץ ,קאנםראי
 גרויסע א און ראגאטעז דריי אויף געדוארען

 גאנצען אין געזוכם האבעז קאנגרעסלײם צאל
 די כדי האנםראל דעם ארינפערצ־נערעז

 װערען :עשטערם נים זא־־עז לענדלארדס
ix באדיגגוגגעז די אונםער הוים. די שינדען 

 אר־ ײ פארװאס באגרייפען נ.־ם םען ?עז
 מעז ױעז געדילד ד<ם פארלירעז בעסער

 פאטריאסתם מים האררענען זײ םריבירש
 שכיחת העכערע עשײאט זײ געבען אנשםאם

ix יקרמ^ דעם נאכיאגען קענען
 ט־יאנפפאדם די פץ ^אכױעכעואכפ די

 איכעטעד ערע^טיישע אץ ארבעטעד
: : א י מ

 האם ױניאן ארבעסער םראנספארם די
 אין ?אנייענשאן איר געהאלםען מאנאם דעם
 בלױז זיך האם קאנװענשאן די יארק. נײ

 א מים זאכען: ױי1צ מיט אױסגעצייכענם
 פרעזידענם דעם םצד אנשםרענגונג גרױםער
 מיםן זיד איבעדבעסען ix קװיל, מײקעל
 אימפעלי־ װינסענם יארק, 1ני פץ מעיאר
 די אין באקעמפם האם ער װעמען םעדי.

 רע־ באמבאפםישע מיט אץ ייאלען• לעצטע
 פאר נגען1פארבעםער פאר קאמף װעגען דעס

םיםגלידער. די
 דעם גע׳חנפ׳^ס האם קװיל װי פן1א דער
 אים פאר דערנידעריגט זיך אמ מעיאר

 געװען פשיט איז בעטען,1איבערצ אים ם1א
^טגג א אלי  האם ער ײניאן. דער פאר ב

 פראקםישער אױס געםאן נאטירלעך עם
 1ני פמ מעיאר דער פאליםיק. ײניאן םרייד
 ארבעטסגעבער, גרעפםער דער איז יארק
 פארהאנדלען מת ײניאז זייז װעלכען מים
 פאלי־ פראקםישער אלם באדיגטנגען. פאר

 װיםצז געמעגם קװיד אבער האם םישען
 ארבעטםגע־ אן פאר זיד דערנידעריגען אז

 פץ םציאר דער איז ער וועז אפילו בער.
 מאכט װעלם, דער אין שםאם גרעסטער דער
 נים אים מאכט אץ הארץ זיין ײיכער1 נים

 פארקערם. ארבעטער. די צו נאכגעביגער
 nix פאראכסעג בײיז יס1אר תפם עס

 אין אפ זיך שפיגעלם עס אמ םירעד ײניאן
 פאל אין ײניאן דער פץ באהאגדל־נג דער
סכםח־. א םה

תמ איץ  יא ע:שאז1קאגי די האם זאד ג
 שמע• שארפע איר נעװען את דאם געםאז•

 דיק־ שפאנישען דעם העלפען געגען לעג
אםאקצ די און פיגאנציעל פראנקא םאםאר

19 דים &-------------------------
 אנ־ זײנע פאר פעק׳קארםי סצגאםאר אױף

 אסשע* םםײם אװ םעקדעסערי אויף פאלען
אדפיניםםראציע. נאציאנאלער דער אדן סאן

 חײל װיכםיג. באױנדערט איז האנדלמג די
 פים־ װעפעם ײניאן א פמ געקיםעז איז עם

 פדן גלױביגע און קאםאליקזין זײנען גלידעד
 פאלאעיסםישע די׳ שםיןם װאס קירך, דער

שיאניע. אין דיקםאםװ־
 זילעק־ די ®ץ ידניאן אינםערנעשאנעל די

 איר געהאס אױך האס ארבעםעד םרישע
 איז דאם פאנאם. דעם קאנוחןנשאן יערלעמ
 דער פיז האנװענשאן עדשסע די פאקםיש

 געיזארעז רעארגאגתירט איז זי זינם ױניאן
 *•יסגעשלא־ האם א. אי. םי. די וױ גאכדעם

 זדארקעדס עלעקסריקעל יעײםעד די סען
 קאפז־ניסםישעד ־נסער1א איז װעלכע ײניאן

 איז צײם רצעד1ק דעד איז פירערשאפם.
 ארײ געלדנגעז ײניאן רעארגאנמירםער דער

 םעדהײם גרעםםע ,יױים די ױנען1גע1בערצ
pc פז־ן נג1אנעדלןענ די און פיסגלידער די 
 לױם םרײד. איז פירמעט װיכםינפםע די

 האם קעדי. פרעזידעגט פרן באדיכם דעם
מיםגלידעד. 300.000 אי־־ם ײניאז זײ שײן

 קאג* די װאס רעזאליצי״ןב. די פת איינע
 פארה־פען ix את אנגעס־פען, האם ידענשאן

 אץ ארבצטסגעבעד די פים האנפערענץ א
 ראלצ• דעד װעגען פארטרעסער רעגירזנגס

שע פץ אינײסםדיע די ױאה  אפא* עלעמסרי
 באייאפעגיגנ דער אין שפילעז דארן« ראםען

 םאג־אר־ דעד יף1א פמקםעז אלס לאנד. פח
 אנגע־ דינעז קאנפערענץ אזא פץ דעמגג
 קא־ געגצן באװארצגיגג די געױאו־עז געבען

 פאב־ די איז נאלאנעם׳ ״פינפםע ניםםישע1פ
 באשטע* פלחפה יף1א ארבעםען װאם ריקען,

ען;  אינ־ די אז זען ix נויםיגקיים די מגג
 גײםיגע די אגהאלסען קעגען זאל זױםםריע

 פארגרעסערםער דער פאר ארבעםער צאל
 בא־ ציװילע די אז םארהיםען :פראײקציע
 אפגןישניעען גיד ix נים זאל סםעלינגעז

תנג די אייחןר וועדען  יסגע*1אר קצן רעגי
 פאבריקען די פאר באשעםםיגתג געמג בען
פראגען. ענלעכע איז

 ענמ־ דארה פרעסע ארבעטער
 סם־^יאפאגאנדע אױה פעדען

ארגאניזאציע דאקםױרים־ פון
םאלקס־געזעסהײם. פאר קאםיםעם דער

 פערזענ* אזעלכע םימרירעז עס װעלכען איז
 א. דער פץ גרין. װיליאם װי לעכקייםעז

 אי. םי. דעם פץ מארעי׳ פיליפ ל.: אװ ם.
 אפע־ רחװעלם. ד. םרענקלין םרס. אוץ א;

 איבערן פרעסע ארבעםער דער ix לידם
 בײזוזי* דעם אײפדעקעז העלפעז ix לאנד
 מעדיקעל ״נעשאנעל די װאס קאמפיץ ליגעז

 דאק־ םח ארנאניזאציע די אסאםיאיישאז׳,
 גע־ נאציאנאלען דעם געגען פירם טױרים,

פראגראם. ד־נס־פארזיפןןײנג
 פאר ״קאריםצט אויבענדערפאנםער דער

 זיד בארים װעלכער פאלקם־געזונםהײפ׳.
 םם־פראפא־ דער אם ױרקען1א1אנםקעגענצ

 גענוג נים ליידער האם װעלכער אמ ^אנדע
 ארבעם. זיק אנציםירעז אױף געלם־םיםלעז

 אזץ פארםער ױגיאגס׳ אלע ix זיך■ װענדעם
 קעםפען ix ארגאניזאציעס קאאפעראםװהנ

 זדיפ־ אװ לאבי ינישער1םעדי דער געגען
ען דעם דעקעז ד ע ^ ק א ע  םדן כאראקםער ר

 פראפאגאנדע־ דאלאר לםי־פיליאן1מ דעם
 און םאציאלדז דעם שםעלען11אפ קאפפימ

אםער^קז^ אץ *ראגרעס עקאנאםישעז
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Ith די םיס *נוײסעגםם קןלמםײוע ד
לי H מ P P H P I  n o יז ד די ו םנ מיו ו

>h p  r m  y p  n t Hp מגד ןוו 
)m p o  m ו ד מ מ י h «ה ו h ןמי־ 

ר לן ן ויז ו ח נ װ , קסיו ל״יבןד ן אי מווי  ס
ofn ץו גןומלזײמז דןם ודײזןן  ®ז וןיס

ױיזןן ן ו י  רזגם׳ זמילי לעמגם*מיםלוז. ס
̂לוד HP איז װןפ מםןר ײזסי  nfllHTUR י

שםײמז. גןגוסוו הסם •Hno*p רןגידדגגם
V p p  MP ל װידןד פן  די אז ן
PR n p n f v t גזד זדז יוגיןן אתזער 

tp fsv ױף  די סיהיםעז איז װןך דןד ו
p i tn n p ip p װעז טלאנות׳ בןל זמזעדע 

n זי o  o p״cayn׳ HP עים זוו דריי םים 
 יקרות־ v flrrrop בסוילססעז'־*י ןװדי^
w op יז> is ם מנ רז איוםיגע די «ױף •

jrmm
ר pc ויסערעז די לױס ביױ לײבןר ת

 לעמגם־םיםלען אױף •ריייען די יינןן דן
p n v p ר מגםעל זיבען ארן *זזיי ז • 

ס ר מג מ י  דעם ןרב סון ronp דןד י
 אח דדײ ו קארמ pr •לחמדאױסבדח״

ל זינןן םו ם מג מג רו  ירײ־ די וױ העבעו־ ו
art ייז *iM9 n a n מ איז *נ  3i ג
»o x n r וױ הןכער n 1946 יוגי איז ■רײזעז.
ע יױף סדייזןן • ר א (שו״דןרפיקל; מ
 זיײ׳ן ירן 7 אריף גןשסימן י׳ימז HTH ײ

ל ײי w« מ n r. יײ־ סילד־ירזדזקםעז 
p i ן י זןקםםעל סין p וזזיי ס

opt p n  ■ u ip o העכססע די זייגזןן 
ױחןן  ■דײזעז •ענדזןד. לןגועו «מם ו

ל • מ מ ג׳ זזז ״י ל ^ ױ * r groR pr ־הייז 
n p v m ® מיןל  םעבדענץ c וױיזוז ן

»pag p  t ז ל ד ו מ מ ד. ז מ מ ז ו  *יילי י
prw irtw’n n ד׳י HOT3HK םײסטע •ין 

p p  n e t 6 פים u i i |H װ׳י פער
עז מנז ____________________ײגי- י
יו מו creiop נ ז תן י לי י  הממדונ• י

r o u v  p i  p פלאכוח בעל pam גע־ 
ppnp■ די רןרגרײכס p i p m  t דעם 

tny* pi^m oppi■ ר מ מז זײ ן  לסל הן
nopp סיסולן לסוזגןדס ip r a p די 

p n p r w .יר״׳יזןן pvt du’iTh p  d p 
p די n p A i יעדלעבע p n  •muon קופם 
p i ע די תז מ ק ל ד  p* סלמ־יעדיןדעז ון
p i די p r n r tM p ץ  ®*רגרזשעדסע •

H i שסיק״ןדמםזסל. בי׳י םןחד*זח Trap 
י  געהןלסעז נים ודיס ליץיימכעדיגגעז י

מן. מ ס גי

pv*ns ניו *ץ יתיןנם די php װןם 
p o s p  Trap •ד דןנון זו ק p* לוין מ p 

m m מוי י n די י a m ern .ידןל־ ייגיןן 
י י י ״ u « יץז C מ m ap i די ף«ױ 

W 0 אייך וכידות T 9 P הןבןדתג «p ן 
מז די מ ל ן ון ז  דןד ־.nm רעסײזרנזעגם ו

W דדןםסןכעד f P ד ד t גןי v  B|n ר  ס
ד וייו b וי q p iii ם לי די וי  בחים מ

iDiw p d ic i ןוירם די« T p iO H N  p i 
m i* די h s p h  h h h• די 

ר דרןס וווילויןיןן' סן דגן  רןױנקןוס די ן
ר מ ד Trap *נדןדו «ול < יז* מ ח ק  מ

מן. לימ מן דג ד מ מ
rrrav לונד prap גוימי יד  P* ן

םרסל. װןגקואװןד,  PR סןרןגםן מןנ
rerm ע איז «סעם ד מ tm מ rvn לייז 

 טעריטןריןס די pp ױגיןגס חןגןרוגגען•
p i װ ןיס זדססעזץ p ן n ,דעמרםפעגס 

do'R'thp, םןונז״װןסט PR וידעל־װעסם 
מרונ• גןקרןגעז nrap דעוןרםםןנסם  הו

סןן ןדער גען  וועגעז מרמגדלען איז מל
הוספוו^ לױן

\---------------------------------------------(
 באארד דזשאינם סלאוק
 356 או־יבער אויןז םאנם

f■ דאלאר םױזענם v
p מריכנזעז די לױם i םוירםשענם דעם 

 דעמרסמענם ןוועדלןוינג דזימרםםענם-
 קלןוק דעם pe ןפים ברדקלק דעם *ז

 זײבען װעלמ יארק׳ ניו *יז בןארד דזשןינם
 wp חודש. ®ןדיגעז געװןרען ןזפגעגעבז

 עדשםען דעם וין בןמדד דזשןינם דעד
p העלוס i סמסײגעז Hp ןרײ אױוגעמןגם; 

 *ו חובות איז דזלןד םויזעגם 356 בעד
 דערמלםע נים אין אזץ טןנדס װעלועיר די

שכירד̂ו
p i םויר* דעד האם םוםע דןױגעד דעד 
ם םשעגם םענ a (דומבעדס דמןדס p  pr־ 

ר *כגזעד סןרס)קסרא p •ןדװאלסוסנ דן i 
ן דעד rm ם׳לדזקי. העדי  ןדדישעך דןןירן
pr םעז13 דעס t h w םמנזעס־ םזװ28 דעם 
־ ם מי מןנ מ ױו ד 30i ׳oi 5 ו לן  pr דן

piani ס p ווןנד רןו״ייולמןבס ד i ויולטה 
u ענד p w r •ממד

u 727 סויזעגם pr דעד הןם דןלןד 
 דעד־ גים וין אויוגעסןנס דע*ארםסעבם

 דןם «ז ןדבעסעד. די H® שכידדת וןלסע
m 8.913 וימקי די הןס y y p רד לן  pc ן
■ןDP דאנדוול דעד l ״שןן1׳ ' a m p  pr 

pr rttrpc םקאר HpHpi’R BUI9BHP■״ 
 מורדאװם גשדתפייז הןבעז װעלכע םעד.

WHpm יינעז דןלאי 850 ײגיןן. די 
רוזיןדג *ױפגעפןנס ר ן  אר־ ןהױסגעבען מ

ס קןנםדןקםןדס. דעזיגנירסע נים «ו מ

ס בדזקלמןד דןד p ןוי i קלןו?־ דעד 
w rr nrap .סעז1 דעם *חױשןן הןם 

 אױו־ 1950 ןקםןבןר rrei דעם pr מןדץ
15321 birbti ןלושןרןי גים איז דןלןד 

ױוגעסןנם יייגןן דןלןר סנ& וגירח^  ו
מ ח ײן ר מ ע ניס « ס ל מ לו מ מ  ײם־ לן

 ןמים דןר תןם דןלןד pr 13353 םובים
ר מ ם םןג מ ױו וןנדם• דװןלוןי די א

 װןם JuiBiHWrt ןװןדלעוינג דןר
 P• *ןרװןלםוגג דעד זמםעד וסײס

ס׳ ודןנםקי. םמרלס מן די איז מ  זי
מז דןם *דױשען חדשי^ ד « » PR דעם 

מר, םען9 םן ק םןנו ,1950 ן מ ױו  14311 א
ר לן י רעסײןרםעגם «ום יו נ ן  הןלםת PR ו

pr דןד הןם דןלןר 359 «*נד. װןיןײשןן 
ל־ גים איז אויוגעפןגם דןוןרםנזענם מן  דן

p וכירדת « i הןןגדלוג* ןומלעגאלע ®ןר 
ד מן בתיב^ גןלי «

מ פױרםשענם דער מנ ס ר  *ו־ חןס תון
 קןבםרןלירען. «ו וירמעם נײע 25 גוקרןגעז

is םיםגלידער דמעז וירםעם p i םױר• דער 
 ד״ןבען וירםעם 7 אמ *מסיאײשןז םשענםס

 וגרי־ איגדעוענדענס זונםערגעשרימז
 פץ ןרױס זײגען וירםעם ןלםע n םענםס.
ביזגעם.
 זײנזז םעריםןריע ברוקלינער דער איז

»i ת ןרױס שעוער  שע־ נײע u ביזנעם. ו
 חן־ ןרבעטעד, 230 משעסםיגען װןם וער,
 וע־ זעלביגעוי דער אין געעועגם זיך בען

ריןדע.
* • •

p אונםעתוכוגג אן לויס i ריסוירםש דעם 
 ײשןיגם קלןוק דעם וון דעוארסמענם

 אײוזיכם דער אמםעד שםײס װןס בןארד,
pe העלוגן* רןי pr על־ דודכשנים דער 

p םער i דעד איז מיסגלידערשןפס דעד 
 ןרום ?HT גײ אץ ײגי^ קלןוקםןכעד

47 hp• ר קומם עם הגם  בםדד׳דיגעד ן ון
 דער פון *חןפענשםעל דעם איז אוסבײס

 pr לןקולעז׳ ולע אמ פיסגלידערשןסס
ר מ ־ תןס אוםבײס׳ דןױגער דער ן מ נ  ן
 םי׳יסםעז *ום עלםעד תדכשנים דעם לןנגם

מד מערק  לןי»ל םקוידםםןכעד דעם אין מ
 PR 48 לןימל איםוליענישען דעם אק 33
 לן־ ולןר״הןלו P* עקזעפיגעדס ךי בײ

32 ?ןל
 אמןלעז לויס עלטער דודכשגים דער

pr ןלגם װי® pr t לןקןל ןוערײטןרס 
117 pr עלסער דדדכשגים דער p i די 

 ן PR 53 עדסיסגליד םריהמם 9 אריבעד
h וערסעל p. ויז 9 לןימל וישישעדס וין 

ב ן pr 49 עלםעד דדדכשניס דער ל  •HP מ
pr לןקןל קןםעדס pr io יסגדידכש דער 

pr .h? עלםער p  52 m o מממד  םקויד
 HP זײנעו םיםגלידעד די װאו 33 לןקןל

 על־ דדרכשניס דער איז אימער. דײסעגד
 35 לאקאל ורעפעדס דעם איז •HP 38 םער

p פיסגלידער די זײנען r דורכשבים m*
I

---------------------195ו יאנו»ר,
ד  דעד pr 48 יןקאל איז אלם. HP 51 מ

p ײרמזנים i פים־ םויזענם 17 קגאוע די 
 בןםןנ־ pR ןלם. יןד 44 ןריבער גלידער

 דורכשנים דעד איז 64 לןקןל הןלמןכער
p עלםער i 48 פיםגלידער די pr ןעד־ ן 

ל p מ i pR HP ‘מזעםינערם pr -ןלןר 
 עלםער דװ־כשגים דער pr 82 לןקאל ימלו

38 pr יןר. האלב ן

\----------------------------/
באנײם אנריטענש דרעם
 און העכעחננ לױן םים

וארבעםערונגעו
p םיםגלידער םױזעבס 85 ןרום i דער 

ם«כעד » דחנ  אופ־ pr יןרק נױ אין ײני
מז געמגנם p געװאונען הן p ,העכערדמלו

 װעל־ די י3 גןלוגגען די PR העכערונג »
ם וןףר ד  פןרבעםעדוגגען אנדערע איז מנ

pr די םים אגריםענם קןלעקםיװען חנם 
לי שןנס בתים מ  בא־ pr װןם ןסןסיאיי
ל־ דעד י*ר. דריי אויף געװןרעז ױיס  ן
־ םוף ענדײעז זיד װעם ןגריםענם םער יו

.1951 HP1
 די זײנען װעלכע שנױק־ןרבעםער, די

 דרעם דער pr מערהיים אינעדװעגענדע
 העכערונג * קי־יגעז װעלען אינחםםריע.

8 p i ם מנ רן  די גחנם־לוין. ױיער אויף ו
 װערען גוגערעכענם װעלען ורןמענם *כם

ם ט ױ זו מלנ ח  דרעםמןנער די װןס •
 ורית־םעםעלמענםס. זײערע אייף קריגעז

 געםעםעלם pr דרעם r אויב .לםשל, ןזוי
ר ר, pH מ  »* וריער האם וועלכע דןלן

באז ורןתענםעז די פים זןםעז
ר 1.22 םרןוען לן ען איצם װענז דן רעו ם  מ

ר א״ז לן ן סיג םים י סענם. זדיי
י  לײז קריגעז וועלדז װןכעז־אדבעםער י

עז מ ח מ ע p ה i דריי pa ויף1 דןלאר שינף 
 װע• קןםערם שכירוו^ םיגע7אי זײעדע

 סעםועל• םער. יוןך א דאלאר 5 קריגען לזח
 סועשעל־מאשין pr דרעיועדם ניאכערם,

 pc העכערונג א קריגען װעלען זאערײסןרם
ר ר וי לן  עק־ אץ וינקעדם קלינערס, pr דן

 דרײ pc הוססה ן קריגעז װעלען זעםינעדם
י ן ל ן װיד• R ז
י לי י  דדײ1 גאד *לען1 װעלען בתים מ

ם מנ רן • txצוזאפען פןנדען. װעלשעיר די ־ 
 עם װןס oiyxr* הןלב א pr 4 די םים

ם זײנען ל עון orR געװןרעז ג  pa װעלען 
* דעם פון אןלונגען די ל׳ ײרן מ  אדיםםן־ .

 גרעם־ דער ורן*ענם. הןלב R *ז 6 כען
 פאר pH װעם העכערונג דער pc םײל סעד
 װעם דאס װןס פןנד. רןסײערמעגס דעם

 ;רעםעדע r רעסײ^רען ־x פאכעז מגלעז־
 הע• אױך אסשר PR פיםגלידעד ןלגזע אןל

תז עלסעד־־וענסיע^ די מי
 pr האטערס *irc פיניפדם־שבירדת זײ

רױגע מזלמערס ר 6 אױף זען לן  שןר און יו
 דן־ 5 אויף װןכעדןרבעסער ןנדעדל אלע
HP• שנױק־ארבעםעד פאד פיניםומם די 

 כעגם pa 20 געײארען געהעפעדס ויינען
p it* שעד- תזל

 פענעד־ גענעדאל חןכמאז- ױסחשול
 PK האס נאארד. דזשזןינם דרעס pc זשעד

רלדמז אז ײסוי  -BXT די צו באריכש א
 זיד םיםינג סוצציעדען א ײ3 סשעדלײם

קריזיס שװעדעז דעם אױף ןוגעשםעלם

o באכס אינדוםםריע דרןס די װןס i’R דורך 
 די געװינעז tx שװעריקײםעז די אויף און

ען אײמנדעדפןנםע מרונג  ואו־מ* pr מ
 די הגם ןז ןגגעװיזעז הןס «ר סערועען.
 װןם העכםםע די pc גיס זײנעז געוױגסעז

 די אבער pr דערװןדם הןט ײגיןן די
 איאםיגעד דער םים וגים אל ונים ייניןן.

 pr עס װ*ם וופרידען דײם. אוםרואיגער
 און םעםעלםעגם ורידלעמז ן ix געקופען ‘

םםרײק. » געװןיעז אויסגעםידזז איז עס
לן־ pc םעגעחשער זיםעדגמז׳ םשןרלס

 ״IX אויםגעדריקם סועציעל הןס 32 קאל
 העכערימ דער דןנק ן װןם פרידענהײם,

 יעל1םוע װעם וןנדס װעלסעיר די זװיף
ד רעםײערמנם דער  סיל r pr זיץ וןנ

 סןנד דעד •bxh pa װי לןגן געזינםערעד
 15 ןרום bx’r P3 רעסײערם pw הןס

מ התדערס ל םיםגלידעד. ן
מןן דער שעד ס םיגג׳ שןו־  װעלכעד סי
a>R pr ם פןזוכם׳ גום זײער געװען  אײנ• הן
שםעםיגס3 שםיםיג  אגריסענם נייעם דעם ן

pr ען לױן די ע רו מ ע ר ה  על3 זײ פן
םלאכוו^

r  n

 םפארטסװעיר און םהױרט
 לױן געוױנען ארבעטער

העכערונגען
J_____________________________v

 מים־ הונדערם pr 500 טויזענם 6 ארום
 םפאדמס־ pr םקױרס .23 לןימל pc גלידער

 אנםשיײ דעד לוים װעלעז עםער,3ןר וועיר
 םשערםןן. אוםוןרםײאישען דעם pc דונג

r״p’p ,לו א קריגען זיגפייסםעדp העכע־ 
 שםיק־ארבעםער פןר ירןאעגם pc 7 רונג
230 pa 5 pc px די סאר װןך א דןלןר 

װןכען־העגם.
p ורעסןדס קאםערס, די i ןוערײםןרם 

 PR סקױרםם לײז עםערער3 דער אין
 pc הוססה r קריגעז װעלעז סוןרםסװעיד

 עםער3אר pשRפ םועשעל ייוד• 8 יזילאר 5
pr דןלןד 4 קריגען װעלעז סינישערס 

עי אױף p םער ײוד י i ארבעםער שלאר 
לוי 3 — ײוד• R די

ל  מןשעשםיגם זײנען װןם מלאכוח מ
 ספארםפ־ pr םקױרםס ליץ יליגער3 דעו־ ײ3

ד װעלכע pr ןדםיקלען װעיר  pc עםעז3ן
 קרי־ ורעסערם pR קאםעו־ס זײ װעלעז װאד
 דןלאר, pc 5 העכערוע p־rt< ע3זעל די געז
 ןוערײםןרס די ליץ. פעםערער דער pr וױ

װןך r דןמיזזר הןלב R איץ 3 קריגעז װעלען
 פי• pr עםער3דpprb 8 סועשעל .די םער

 pc 3 הוסוה r פןקופעז װעלעז :ישעדס
ר Hpe די אה דאאזר  r PR 2 — עםער3ן
פעד. דןלןד הןלב

 r קיײמז יועלען שטיק־ארפעסער אלע
 *־יף •רןאעגם ז״־מז ®ץ העכעדדנג לוין

^ זײער ד נ נ רו  צוגערעכ<:ם הײסם דןס ג
tx וור ®ייעדדיגע די  די װןם ן,עסנען

 פרית־ די אויף הקרןגען הןממ ארטעסער
 pc ארטעםעז װןם ורעסער^ םעםעלםענםס.

 קריגען װעלען ל״ץ, טיליגעד דער טײ שםיק
 װעכענם־ ttxik: זײער *ויף דןלןר 5 די

 די אזײ רױ אופז דער ®ארדינסם. לעמז
 װע־ ןמגעװענדעט זןל העכערוגג דןלאר 5

*saiR ױאס קרעשםם■ אנדערע די פאר רעז

ם ►----------------------------------- מ די
 װץ• בןשסיפם ערשם דארף שסיק, pc מעז
 דעד *זזישען פארהאנדלונגעז דורך רעז

.WTHPCRQi תים3 בעלי דער pr ױניוז
 ןנגע- זײמן װעלמ פארהןנדלונגען. די
 גד־ 3וײגגעד ישהאל pc געװןרען שירם

שןינן דעם pc מעגעחשער נעראל  ת
p ריע^ לואים pr בןארד, i H im m 
 שװערלדד׳ ןנגעגאמעז זײנען .23 לןקןל

 װעלמ ליץ• פיליגעד דער PR באזדנדערס
 קןנקידעגץ גרעםערנ ו p’B^xo'tR הןט

ס. ׳לײז בעטערע די װי מ ר ן

f ---------- --------------------------------N
 ארפעטער בלאח 25 לאקאל

הוםפות קריגם
f_____________________________v

 HRNHt* דןם pc ןנםשײדונג tr לײם
 ויגדדססדין. דעד אין םשערפאז םײאישעז

 םיי• 14 ןרום װעלען םינםמר. דזשןרחש
מסעד וױיסם pr לאמ3 זעגם  זיעען װןס ןר

 שעוער הונז־ערם עםלעכע pr בןשעפסיגם
pr ײשײחי. נײ קןגעםיקום, יןרי^ ניו 

 לות קריגען דעלעװער. PR וענסילײײניע
העכערונגעז•

הענץ־ % קריגעז װעלעז ארבעםער שםיק
 ־ איאםיגע זײעדע אויף ורןאעגם ד pc ררכג

 תוםוח R קריגעז װעלען קאםערם שכירו̂ו
4 pc דאלאר r אוערײסןרס װאד. r •  PR* 

ר ײוד 8 דאלוי־ 3 פןקוםען םערס p מ i 
דןלאר. 2 — ארבעםער סלאר

 הןם יוניןן די װען סעברואר, לעאםעז
 די פים ןגריפענם קןלעקםיװען איר באנײם

ר די האפען תים,3 טעלי ע ם מ ^ עז־ כ  אץ װן
ת־ לוין R געקרןגעז אינדוםםריע דער מ  י
ד דעם 3אולי br פרןאענם• 5 סון רוגג  ק
 *יםוןרםײאײ חנר דערקלערם עם וױ בעז׳
י םשערפאז׳ שער ס י מז־העג מז װן רן מ  ג

Jtfcctn קלענערע 8
 1» עדשעחפענ קרײנדלער. םשארלס

Hn p װײם־ורעזידעגם pr 25 לאקאל i 
 יו־ די פארסרןםען הןם אינםערנעשןנעל,

י םים פןרהאגדלונגען די אין ניאן לי י  מ
 אדפוןר־ דעם ײ3 סןחזער ייםpr 3 בוױם

םשערפאן. םילאישען

t --------------------------------------------\
 העכעתנג נעוױנם 66 לא־.

v םיניםומם און לױז אױ,ה {
דןדעד^ הענד pr באנאז די מפבדןי

תיןן, פליםעדס אזץ סםיםשעדס טזזקערס.  י
ם אינטערנעשןמל. דער pc 6b אקאל1־  הן

ד pc 3 הצכעדינג R געװאונעז לן  I יו
^ R3HS ודעיחשעם די אײף •ייאד * p e• 

 זכדימ װןס כסריבן דעם לױס ארטעטעד׳
p פרעזידןינם פרידפןן׳ ל• i ידניןן, דער 

 פי• םיםגלידעוי דעם פײ אפגעגעבעז האם
, חדדש. פןדיגעז םיגג

 PT1 דעד װעם שםיק־ןרבעסער פאר
9 pn ם אדבעס שעה יעז־עד פאר םענם ל  ן

tx ajptx ,די לוים פארדמען זײ װןס דעם 
 9 די פיס צוזןםען פרײזעז• שםיי־ארבעט

pש קראפם pr את ,ײאס שעה. פער סענם t 
מז r לײס י*ר. פאר א  אלגעסײנעם פריעדדי

י איצם 1עםע3ר8שט*ק־ די־ .דזדען רזדז. ע
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a «ן n זןרדם געניסען װעלדן רעיז 
 אמ* ארמסע! ודזלכע מיםגלידער, 7.500

ר o* אטײפענםכ מ r געודןר סןגײס זײגען 
m בלײ־ *דאס אמ 1949 םעינמםבעד »יז 
ד rn* «וױי גאד ®ןד atm? יי׳ו מ  • ir 

i n r un סײ׳ל *T סיסגלײ ײניזנ׳ם דער 
or* xxrv אין זןדבעםעד די אר״יז געפם 

 לדם הענד םרױס אדן קאחדזױ באסאן. די
m םרײדם׳ עםכרזױדעדײ n נים ערשם 

isa *וריק לאגג r v n זג- די ידעז רעיזעם< 
 מ־ באנײם זײנעו סרי׳ידס די «*ר ריסעגםם

חדשיםי ®ןר לעצםע די ®ץ וזןרען

N" / ׳
 אין לאכ&לס מיםעלײגיאוס

 לױן געוױגען יאר? ניו
העכערמגען

v ._____________________________/
אוג־ םת ^עקיעקוס גענעד־אל די זינם

o *יגםעז־נצשאנעל זער n■ חדשים דדײ םים 
 אנגצשלאסעגע A אױפגעמידערם *ורי?,

 פאו־ העמדונגעז יױן ®ןדערען *ד ײגי*נם
 אז סעגלעד פאמװ צד כדי םיםגלידזנר. ךי
n ארבעםער i s ir נאכיאממ העגעז a n 

 לעבעגס־ אויף *קדדת ױזמהעגדיגען גםזיר
m פיסלעז. n די *osrn נײ 1אי n r 

מ  נמד־ געסאן aw א נד.*יד8ל זיימוץ י
8 pfrm wאמןסיזיײשאנם בתיפ בעלי די יס 

 גע־ *רן איגדדססדיעס גמורשײדןנע די «ין
m®tn ל די פאר וזוכפות » ®jroirt 

m מריגען n  m n גרעססע די ײיד 
n גײ איז ל*מלס םימלײגי^ס ל8* r

M נםעם fftni  M■ העבזך לדין גזוזזמען 
ר רמגזן n*״ מ r •סיסגלידער n ל  לןד מ
ען ײם אײך דטןמז מל  מלעק־ זײערע מנ
לי די גױם *נרימגםס םײדע  ?סזד בתיפ מ

 זוינדוסםריע^ די זזין םסייי־זןגם
* * *

 לזמןל rx פיסגלחער רעינמדםפזזכער. יי
a מנײש ד&בעז סי n די םים *גרימענם 

לי  העכעדונגען לײז גןרחיגעז *ז בתים מ
i איז דןןם £אגד. רענזייערסעמ *t *יז n 

1עײיםע  רעיג־ די װןןס פאגי עסײעדמזינם1
p נײ איז ארבזיםעד 1װעי ir גע־ האבעז 

 אגז־י־ m איגדוםםײע. דער אין ױאומז
ם לי m םים מנ  אמםיאיישןזן. בחים מ

Dirt o r* 1951 יולי איז אויםגײז געז*לם, 
i, דריי lip אייף געײזזרזת באגײם זדז r 

wp 1954 יולי ביז הײםס.
מםי־עפעז דזייזיז העבעו־וגגעז לײז די

ז4 3 » # ר ym » י1 ר מ מ י  ר
aoarv w rrw ין* jr io a n n t m

H»a לדים t  a n* בתיפ בעלי די ודןלןן 
r tלען a n עזישםמז i r ג ■r® O isxn 

a n ל ײדז ע a י *י • a re m a n נד»» *m 
מ די ד :ןי מ מ ד םסד^ m זייז !ן אינדו

a n חײסעז* i r מד *זלמגזװ די װעלען
 מלונ־ די .oirap■ ג װןוןן העכעדם

 זיך ײעלען isjb רעטײעדםןגם am גען
a 1 שנהױבעז n1951 אױגרסס סעז.

פי זײנען מריזןנדלדגגעז די  גע־ ם1מ
 1םענעדזשע קעסלער, דזשןיעף ®ץ װ^רען

JO לאקאל ®ץ
* • «

ת םעילןרם קאסימפ די  אלםעדײשאז י
ח 1גזיסגלידע ,1ארבעםע  פון 38 לאקאל •

m .לדיז געװאתעז הןבעז אמםערנעשזנעל 
 m אײף רןזלאר 5 גיו 3 מון העמרזנגעז

oiyoonw 7רײ I איז ײאד n אץ סםאו־ס 
t n גײ r

ץ םים םײלס $& װי  מע■ םןזי־קמ, *יזיון
 יוניןזן די האם 38 לןמזןל ®ץ 1געדזשע

 ריםײל אל1 א םים אגריפעגםס באנײס אויך
^ קלײדעז־ ר מ  אויך ה^ס זי װעלכע איז סי

 העכערמגען• לױן געודאונען
wp* W* די ir ס ײ  די מים ;זט־יםענםס מב

 בו־וקלין, אח ־?wr גײ אין סםש־ם ר*סעקם
ז בערמןנ^ נ אי ײ ע די םים אדן י עגי  מו־נ

n® ®ירםעס סילגרוים און r i  n הןלםײל 
דמארםםעגםנ^ קלאוק
 יױ ױ הןס ®ירפעם ®*לגעגדע די זדן

ir i בז«־ אוישן העבערזנגעז לױץ געװאוגען 
a םיז זים n די איז קלזןוז עםקעלײםאר 

 םעילזמי, עגד לןרד i אגריםעגםס *זלסע
 חשעקעל, גאנםזזער פעקרירי, חשײםס

 םיםש ענד אבעו־קאפביע םײפאן, פרענקליז
עוו^ײ. פיפסה םעקס איץ און

 נעגלײ און *נדזמ־־מוינוענם »■2 לזמאל
a אדבעמר■ זשעי n הע־ לײז א געװשנעז 

i אדבעםער• די פאר מדונג n חזזיגער 
aiyit o* לאקאל■ r וזײס׳י שון םארחשלסעט 

 דדײ m איז סימלבעזי^ לדיים •**?זידענפ
iya אין ל^קאל גרעםםעד i n אימהףינןך 

שןגעל.
m ומבעדונג, לוין די  a n לאקאל a n 

 8סי מרהזמדלומעז יײרעקםע איץ געקדשמז
i n זסןמיאײששן׳ בחיפ בעלי a c n a n 

ם 7 מנ ש  re שכידדוז אי*םיגע מ אײף •י
a די אײגגעשל^םען ארבדסער. ^לע iy a n. 

«ולזר*זרמםע מ די קדיגעז װעלעז 1די ל ע  ז
ם ד מג רז ־ • מו  גיזײ וױ חײניגעוי נים ז

ג אדן ד*ל*י מי •IT* It םעגפ פו
a »2 לאה*ל n הע־ לײז א געקרשגעז

 ײלי. למנהמ םיפגלידער זילנע m® כערזנג
 קאלעק• m געװארזז באגייס איז עם ײען

i איז ימעגם1אג םײדעו־ n •אינדוססריע 
• ײ «

םיטגלידעו■ דדעםמןכער פשילדחװ די
 העכע־ לײז געװאיגעז האבעז 91 לןזמל פץ

 ײרך םאנד רעפײערפענם א אויך וױ ינגעז1
i מיפ ®או־^דלונגעז דירעקםע n בעלי 

 רעםייערמענט m אםזזםיאײשןיז. 8בתי
 װעלען בתים בעלי די װעלמז «ד פאנד,

a 1 פיז ^נאױבעגדיג גאלעו׳ nםעז T 
1951 i r i• אײז *a im n עי־ דעפ פמ■ 
 גע־ געשאםעז מאל ערשםעז צום איז ו^ל.

i איז וחימיעז n אינדוםט• דרעם טשילדרען 
ײע.

ם ►ן---------------------- ײ ק ג םי כ ע ר ע ג
a לױם n בתיפ בעלי זײ פיש ?®מאד 

i ?לע ודעלעז s a n i r r a a הע־ א קו־יגעז 
a אױף o iyxyr 6 ®ז כעדדגג n גודננד 

ײמן װעלעז קאםערם די ליי^  הוספה א קו
u 5 ין8 r tn קס1שיאייע־קלדי ך װאד. א 

ײמז װעלעו i* א דאלאר 3 קי r יז פער« 
ejgrn; אלע yar* n s m א י:עז1ק לעזװע 
ואלזזר. 2 ®ץ העכעזיונג לױן

i n װעלמו־ אגריסעבס׳ ?אלעקםיװעד 
a n איז ,1952 םוף עבדימז געזזלם *יד 

e iy u n m ד «יף מחזרעז  T■ * נן
.1953 םוף ניז

i® די n nגעי פ1געפי זײדען דלינגעז 
 פעגעדזשער גזײנבעה״ ומױײ מרן ידןרען

i® װײם״פרעזידעגם אוץ 91 לאקזןל ®ז n  r 
י • יאינסעתעשןנעל.

 קיגדזד םנאו־םום^ בײ ^״מממ־ די
 בגדיפ׳ "■ארפסװעיר אנדערע ארן פאנםלעז

r?a ׳105 לאימל פמ סיםגליזשװ* n לײפ 
i n אגםשיידונג ®a n  r איסמי־םײאישעז 

שדזש אינדדםםוײע. m איז םשעדפאז דז  ןו
פץ העכעזױנג לױן 8 געװאוגעז םיננמעז*,

7 *a im r דורכשנים. אין
דאלאר 5 קריגען װעלעז קאנה״רס לע8

 *לעסערס, שכירוו^ זײעויע אױף װאד 8
 וזאכעדארבעשער, אנדעדע און ןאערײםארס

 8 חזלןר 50 םת 1וױיניגע ®*ידינעז װןמ
i״ r• ג םת העכעחנג 8 קריגעז װעלעז 

 פארדינען װ*ם מלאכוו^ בזנל און דאלאד
 קריגעז װעלעז פער, און m 8 דאלאר 51
ר.8ל8י 4 פון הםופה 8

 8 באקופעז ײעלעז ארבעטער פלאר
r* 8 לבn 8 איז *ײײ r® העכעתע r 

*i r• העמ־ קריגעז װעלען שיפינג־קלױרקם 
.18ײ 8 דאלאר 4 און 3 פון ח־נגעז

 שםיק פח ארבעםעז ס8ײ פלאכדת בעל
ש ל פח מכערונג 8 קוײמז װעלעז מ מ ח  י

 ל8ל העכעחנג די גתגם־לױז. זײער אױף
 דעד אויף דאלאר 5 וױ םעד בזןםרעשעז ניס

װיד.
• * *

 ל8ק8ל ױז מיםגלידער .1בעלם־פאכזי די
 ®־ן העבעד־ונג לוין א געז81געק האבעז 40

 מן־ זײנען װאס פלאכות בעל •ראגענם. 5
i ינג88? איז יגס8שעפ n nםכוענa װןר) 

 פין זשפפה 8 יגעז1? ײעלעז מדהענפ)
 עד8י־בע8 די ד.8ײ 8 סענפ 50 און 18חזל 2

 פון העכעמגג 8 ייגעז9 װעלעז מקעלס בײ
.aiyup■ ל

 גע־ געפירם דינען גדלוגגען8ס*יה די
 פרן מענעדושעד ץ,18שײ העבו׳י םרן ודאריען

m ונגעז1העכע לױץ די ל•8לא?  a n *לא 
 .עםקעלײ־ פון בזןזיס אויםן געװאונעז ל8?

i אגריסעגם• אין קלאוז״ םאר־ n קאלעקםי־ 
i n 1951 אויגוספ אין אוים 8גײ *ט־יסעגש.

* * *
ija ז8לפעוײיש8 די n i8 קלאוקם בײ 

 ’ ,in ל8ק8ל םמ 1גלידע8םי יארק, נױ אין
i n n םיש פאחזאנדלועען לאמע נאד 

m 8 געװאונעז ז8םיאײש8ס8 בתים בעלי 
תנג אין ע  װאך. m אײף 18יפל 3 םח מכ

 םט81ק T8 ימ18 איז העכעז־וגג לײז די
a 2 פיז nבער.88אק םעז

 גע־ געשירט זײנען םארהאנדלונגעז די
םון מענעדזשער װעבעו/ םעם סון װארען

a n ל♦8?8ל

WT׳ 1981 *>-

 יוניאו ^רבעםער נעהװעיד
אגרשעגם באנײט 142 לאס.

נעקײזױר איז «עדם שפלדזז־ 142 לןימל
m n  m m  נײןם 8 אדנםערנעשרימז 8

לי די פיזז אטײסענם  געדמו־ און בחיט מ
t 8 ®ז וממדינגען לייז נ«ז in m a n 

ד איימטעד. 1«לםעדז *ײ ®וי מנ
 פע־ םראוןיז® דזשאזעף באזײכטזט וױעם
י ויזלעז. אקאל■ל פיז נןרישעי־  שאלדע״ י

ס ד מז רבזיםעד8 מ ײ  פון העכעד־וע 8 ק
 -n בעפער18 נעי?ולעיר י1 *י־אמגס. כם8

 *81• פיגף פיז העמידנג 8 קי־יגזז לזז
ם.  געהע* זיינעז םיניםים־םקעילס די מנ
ס  רא^ר 12 ביז ירײ פיז געײאישז תו
װאד• m אייף

t יי ’k a n  f lm די פאי געיואיגעז 
 פיגאגםירם םאנד׳ רעםײערפפנט 8 1בעםע18

ל 18 ײיד מ  איבער בתים. בעלי די פון אי
o n  a n די אין סיםגלידער די ot’io 

 דזרכשניט דער און ױנגע מזןד־םטעגם זײגעז
i •81 איז ,1י<ע17נײ 8 יז8 1עלםע n* 
ם  האם ױניןך די װאם ל,81«זד* 1®י מג

 ער־ דאם אנפאנג. איז קלימער 8 ןנגיגוסיז׳
ar* צאלען בתים בעלי י די װעלעז יאר 

 פעי־ פיז פי־אצענם אײנם פון אית־ר^לב
 ציזיײ דעם פאנד. רעפײעויסענש «וס ל8י

n  IT  Waגעהעכעדם *א־יינגען יי לעז 
m n וראצע::. אײגם צז
r• יעם אויםצוגלייכען כדי n דער פאר 
 אנשםאט שעפער סקארף לע8 איז ארבעם

 געודען •דײזעז די זייגעז איצם ra װאפ
ײיזז. חי  אגריםענם :ײעם דעם איז יז8 מ

 װאס •m• 1דע געײארען ארימגןשריבצז
ל יעדציי  יעדער פאר צאייעז סדז הביה מ
טריש. איז *יבעם פ*רם

m אויך פליכםעם1פא יםענם1ג8 גײער 
לי ײ w צי בחיפ מ abn די געשלאסען 
»W ד װ *ir י  m י*לי, פערםעז פץ 

 8 האבען קענזוז זאלצז מלאגית בעל די אופ
״ז ר קאציע.8ו* 1T* ז
 די נױם איצט ®ורהאנד^ם ירדאו ײ

 —ב קינםםלעכע םױ פאגופעקםשיתמ־ס
ט.1אג נײעפ H 8® פעז מ: י

r  a

ן ר ע ם ם י ם א ו  דע« םאון אװ א
ם ר י ז י נ א ג ר 8 א ר 4 ע פ ע  אין ש

ז ן י ו ל ר א  ײאי־ לעצםעז פון פ
_____________׳<-

 א'=- ד<ם םון סםצף־קאגםערזנץ 8 בײ
o* יצפארטמענט טאיז אװ *ט8 םעח r איז 

 פארזיץ אונםערן ח־זלט פאריגעז שאו־געקומעז
יי וױיס־ירעזידענם פון  די־ װאנדער, הי

ujopji* בא־ איז דטדענט8דע« דעפ פץ 
 חדשים עיף די איין אז רען.8געװ יכט«ם1

 ארנאני• דע*»רםםענם m האם 1930 פ*ז
שאפם 8 מים שע«ער, 84 ס1זי  םיםגל^ר

 געיוארעז׳ באריבםעט אויך איז עם .3,200 ®ץ
H אז »n i n־oiynD געקראגען שויז האם 
r א n בעל ײ פאר העבערונגען לוין 

 מיט און שעפער םארשײדענע אין מלאכות
*r א i םירמעס m n פארהאנד־ געפירט - 

הוספוה. קריגען צו לונגעז

u* ח׳ײפ־פושװ^גם p n  a n  m a r
8* 18 mזנגפשיזי• *יז ס»יין8ניײד־ק8ב

r ייז געדיארעז u m  n r m  m •
a די Jtmtnpsp* אינדדסםדיןפ׳ רײע rn 

ז איז אינדדסםדי•, ז י  *ןחזןילטניםםץ־ 8 ה
 •ע־ םלעק m דח־ז־ שםילשסאנד. סיגער
n r i די<8ים19ס זײז אין שמעד 42 זיימז 
ביזנעם. ®ץ אר־יס
י a יזאם לײז־זלעמו־תגען י i8 » n  m*
a סענם n לויס באםרעפעז• גדקישגעז a n 

מל ®ז באדיכם ח  דײ ;עהילף ,ץױוןו־י^ ייז
 8 יזלאר דדײ ביז צװײ פת חמםאו־,

*TT 7 ןרוס את ר־אכעז־העגם ײ םאי־ 
®o im n חוץ 8 שסיק־ארבעטזױ־. די פאד 

m 8 דעם n גע־ םיםגלידעו־ צאל גרייסע 
מ העמזװנגעז לד׳ץ הראגען ל o די װז a rn 

 אגםשײדוגגזז ײיד מוקיפעז׳ יארק נײ איז
דןו םשלו־לײם ארם*ארםײזױשד פון  דוו־ך ן

^דליעדז יירעקםז לי ײ םים פאר  מ
i גיי איז בוזים r.? .האבעז לםשל■ אזױ 

 די אמ כעי־8עםפ1ד םײזמם 15 ײם8
 ?אנם־ אמטזױ־ז שםײעז ױאס שעפער דרעם

o פמ יאל n םאיז ןדו אום איסםלח n*
 ‘העכעדוג זדלבע די iyi8Vyi פארםמענם

i גײ איז 1כע8דרעםם די וױ גען r.?
T סיידי 'i, ל8?8ל פיז פאײאלםערין 

 וואש־דדעםעם דער םיס פארדיאנדעלם ,220
 מלביגע n קרינזװ װעגדז אסאסיא׳ײשאן

 די וױ 1ו־בעםע8 יי י8ם העכערוגגען לוין
 נױ יז8 שע»ער 91 לאקאל פמ םלאכות בעל

יארה•
ל באדײםענדער 8 איו  אין פירםעם מ

 הן• ?אנצםיקוט איז יאי־ק גײ דזשויײי׳ נײ
 הע־ ל*יו געלראגעז ארבעםער די שוין בעז

חדשי® צווײ לעצפע די איז כערדנגען

f -------------------------------------------- \
 דעפארםמענש :ארד־איםם

 העכערונגען לױן געותם
 ארבעםעי ioj»o פאי

J_____________________________v
i n האם דעפארטרענם :ארד־איםם
 העכעדוגגען לדין געװאונען חודש פארינעז

 איר איז מלאס־וז בעל םיימגם 10 ארום פאר
n is a n jc כאריכטעם ovn־a m ,*vii 

a םמ דירזנםאר גיגגאלד. דייװיד n דע־ 
r 8 איו צארםםצגט. n די זײנען שעוער 

 תע• לײז פאר ױניאן m פױ ינגען1ע18®
 או־בי־ צו גלוד»רען איבערגעגעח *גגען1כע

ז^םשײדדנג. H 18® טרײםארם
 דע• 1דע האט מאסס״ .1ל־ריװע8ם אין

 אגרימענט אן יבען1געש1אונטע פארםמענם
 אסאםיאײ־ בוזים בעלי אי־טיגער דער מיט
 .1בעטע1א טויזענט 4 װעלכען לײט שאז׳
 שמער, 27 אין באשעפםיגם ױינען ־ואס

 און 6 פין העכעי־תג לײן א קרינןן װעלען
 •ראדו־ שמער יי שעה• א סענט האלב א

 און װעיר1נדע8 דרעס־לם׳ םשילדדען צירעז
עםעס.1ש*דrי

 העכעתגג א קריגען װעלען קאטערם די
 וון■ בתים בעלי די ישעד א סענט in פון
 האלבען א םון צוגאב א צאלען אויד לען

 דעם 1פא אל1«צי־ דעם . פון פראצענט
 םאג האלבעז א םאר ארן פאנד ־יעלפעיר

עלעהשאגס. אין
1יװע1פאל* דעם אין העכעתנגען די

-----------------------------------F מ t די s
ל®ןח •m ױאם דיסטדיק*  X% •^ין

a n  * a ra  tttb ײני® די a r m® 
סז־ a זונ n שד n .יםמלײס t

a n אגריtu n.
m *ימי איז r r ז י n ניי «־סטיי׳ט8 י r 

a* דיסטיײקט 8 m  a r ספט•ארװאל »r 
enm וומ»לעד. פאקם »a i r n  n  a n 

 אדבעסער. iooo 01*9 ic■ המערונגעז ליין
ז י a י n 8ש גרעםטען• »m  a n  r״־m 

n סיל^ ניסינג אגיסא די געגץגם׳ t •יד 
שזמטיגט *ײמז ע® װאו י« j םי?*  בן

- i׳4oo איײמו• ־ מו מ ד n ן V n ל די  מ
m? םלאכות n 1*1® העמדזגג א 1 

u האלב n i •  2 .tu ra ra פאר a n 
ס מןנ סייזי ז פאנד מ י  •רא־ ־האלמז 8 י

 אדיפ פאכס װאם פאגד• הצלםה art צענם
®*אצענם• 10 פמ העכעוױגג א

 ראם זײסמ-יק* דלעגםאיז דעם יז8
a m 1י1ג םאל ®ץ פארויאלסעם• m n 
 ב*שעפ־ זײנ® װאם םלאכות, בצל 2ססס,
 העבע• לױן געידאיגען שמדר- 13 1אי םיגם

 און שעת m *יף8 םעגם io r• תנגען
■ראצענם. 10 בת 5 פץ

ײ דלו־ איז א םעריםאו־יז. :ױ־עמלאגי נ
*a ir*  o r פח פארײאלםעם nyo .!לזרוי 

װ 1לײ געוואונזװ ױניזו די ד,אס רונגז מ  מ
 זײגזװ װאם ארבעםער. 1ססס, אריבעד פאר

 פאויהאנד־ י1 שע«ער. 7 אץ באשןפםיגם
ism 1אי לונגע!  s n ^im su m גנפירם 

 האל־ דזשעק םון הילף דעז־ סיס גדייארלז
ly •עח■ rm s ro.

* יי *
 אין ארבעםןר רעינװעיד הינהװ־פ 15 די

 M לזקאל פמ רnםיםגלי םאס~ באםםאן,
 5 1*י ונג1העכע לױן א געװאונען האבען

 *יצםיגע זײערע אייף *־אצענם ד^לב 8 איז
מ בתים בעלי די שכירװז. ל  לוים אויד׳ װן

 פראצענט ײ1ד צאלען אפטאך נײעם דעם
a 1פי n ל ^ י ע w 8 פאי י s a ir ’a s i 
•128.

 די װאם סאל ערשםע דאס rK דאם
 האמן באפםאז איז 1רבעםע8 רעינודעיר
םארײכערעז זאל װאס פאנד׳ א עםאבלידם

 על־ די אויף ■עגסיע מיט מימגלידער די
m' םעיע iso? זײ װעז 8  isis בע*1א נים
יי * *סעז•

is a jrs : m ד1באא רעליישאנס דייבאו־ 
 m פיז אנהלאגע m םים הסכם איז וזאם

 געגען אנםשײדדגנ אן אר־יסגעגעבען ױניאן
i n פאר ?אם^אגי־• ל515א« מילם ״ם«רינג 

ST8 is אויפםיוזנג ׳דיגער1אומ׳ױש is i 
ם איז מע1פי די .1בעטע1א ^ ר א ר א  גע־ פ

i צ* אנשםעלצז יק1צי *יאחװ n אדבעם 
 א«גע* האם זי soVn םלאכות• .בעל 65 די

 שכיודת די באציזלעז און יולי לעצם^װ זאגם
o־ r ביז ען1לוי1פא האבען בעסער1א די 

i s i צי או 150הײ זײ רוען צײם i s m בא־ 
* * •פטיגט.5ש

i n װילקעם־ 1אי 15סענם העלםה ז8ױני 
i פענםילװיעיד ,1בא s ^ n ם8די8ב a*T8 
מנם 15  װילקעס־ אמ מיםגלידער 18ײני טוי

װיל. אױ העישלםאון סקרעגםןך, באר,  מט
o צו באשלאסען ט8ד׳ n  1S1S0S11180 •קלי 

 *S? צי ארבעם זײן ען1ײםע1אויסב אץ גיק
siso 8 באדינע! 1נצ y ii ר. צאל ^ ל מג פי



............................. - ■ - a »

 אוז קלאוס •ילארעלפיער ’
 געוױנעז ארבעפער ו*םנודם

העכערונגעז לדן
 איז קלאוטםאכעד הוגדערם לף« ריס«
o n הא״ פיל*דעלפיע איז סארקןם פלײדער 
ז  די־ אין העכעחגגעז לוין געװאונןװ מ

 ױגיןה דעד צװישעז פאח־מנדלונגעז רעקםע
אסאסיאײשןה. בתים בעלי ארם׳־גער דער און

 זיך האבען װעלמ העכערועען. לייז די
 נאוועמבער, םעז20 דעם םח *נגעזזןיבעז
 װזז־ *לע «*־ װ*ד * דאלאר 5 מםדעםזנז
 די פ*ר ײ«ד * דאלאר דרײ און מז־חענם

 פיגישעדם, שםיק־ארבעםער. העל■. פלאר
 צו צוגערעכענם ■רןמעגם, 7 קריגעז ײזנלזת
 די אױף יראצענםער איצםיגע זייערע

 פרע־ את אפערײםארם םעםעלםענםס. פרײז
 אויף •ראצענם 6 קריגעז װעלעז םערם

אוםן. זעלבימז דעם
 אםאסיאיישאן דער םים אגרימענם דער

 דעם גיז אויםגײז גים װעם פילאדעלפיע איז
.1952 יאנואר גםעז

 פי־ אין ארבעםער ניםגודם 5ססס. ארום
 .190 לאקאל םיז םיםגלידער לאדעלפיע.

מ לדיז א געװאונעז האבעז  *עז פיז העמו־ו
 םארהאנדועען דירעקםע אין שעד״ א םענם

ןםאסיאײשאז. בתים בזױ ארםיגער דער פים
ל די  אין באשעפסיגם זײגעז םלאכות מ

ר 60 ע מי אוםגעגענס. *ז פילאדעלפיע איז ז

/---------------------------------------------ץ
 איז פירמע מים אנריפענם
 הע־ לױן געװיגש הענםאסי

 וועלפעיר און כערונגען
פאנדס

v _____________________________ J
ם אן מג רי  באדײסענדיג װעם װאם אג

מז ר א ט אן דעם ש מי  דעם איז קאנסרזןל י
 אונ־ איז סאוס׳ דער איז קלײדעד״םאדקעס

בעז שדי מ ר  גדויסער דעד סיס מידארעז םז
 זשןגד־םאכעו־־פא־ פירפע. קלײז־עד •רדיען

״ ל מי. »יז מ  ירעזידעגם באריבםעס קעגסן
זדביגםקי.

 פאר־ די יואס אגריפעמז. דעם איס
 אהײא־ איז אינסערנעשאנעל דער פון שנזייער

 פארװאלטעם ידעדס װאס דיםסדיקם, וזזןלי
^זם *ץ  אתנמד־ האבען קזידאםאן. נימ

 ייי־ װאס ארבעטער די װעלען געשריבען.
 שזר גרדיסע *חיײ די זרן םןשעפסיגס געז

ח לעסןנזז «יז *ירמע. דעד פיז «עד  י
 העמדזנג לײן א קרימז קעגםאקי. גלאימ^

 די װאס שא« דעם איז •ראממז. ד פיז
 פרעד פון אפגעקױפם לעצםעספ האם פירפע

 ויזלען קעננממי. האראדםבורג. איץ וױיםםזןן
ל די  ימגערונג לייז ¥ קריגעז םלאכוח מ

 יגאב1 איז זײן חזם דאם •ראמנם. 5 פיז
 אין ארבעסעד די וראם העכעדדנג דער או

 איי־ לעאנהז גזמראגען האבזװ שא• יענעם
פראאזננם. הןךיב א אץ ד פון נוסם

מן דזנם לוים םי א מם אי רינז ם אג  ־עד סי
 האנדםאכער־פא־ די ודעס אינסעדנעשאנעל

 ענד העלםה א עםאבלירזנז פירפע גזנל
איז ארבעםעד ?דע . פאר פאנד ודעלפעיר

 (םעײע־ קאםפענםאזיע אויד װי קעוסאקי.
ל די פאל ייז ««י) רעגם  װעלען םלאכות מ

m פארליחח m די שםעלעם. ארמם 
 שא« דעם פארגרעםערעז rt פלאנם פירםע

 בא• קענען זאל ער אז האראדםבזדג אין
 םלאכות• בעל 300 אריבער שעפםיגען

 אג־ נייעם דעם איבער ?אםענמירענדיג
 דער־ דובינםקי פרעזידעגם האם ריםענם
 אז באםןירקעז *ו כדאי איז ״עם קלערםו

 ׳עסקעלייםאר קיין גים האגען םיר הגם
 פירםע, דער מים אגרימענם דעם את קלאוז׳

 םחמת אז אגערקענם דאד פירםע די האם
 בעל די זיינען יקרות װאקםענדיגען דעם

 העכערונג״. לוין א פו בארעכםיגם םלאבות
 בא• מיר אז װערען געזאגם אײד םעג ״עם

 לויך .די און אגרימענם דעם םראכםען
 שע־ האנדמאכער־םאגעל די אין םםרוקסור

 צו־ דער פאר עקספעדיםענם אן אלם פער
 םיר־ דער םים אגריםענםם די אז און קונפם

 דער אין אוים גײעז שעפער אלע םאר םע
 מאכען םעגלעד װעם דאס װאס ײם,1 זעלבער

 באדינגוגגעז ארבעם גלײנע פאחיכןירעז »
שעפער׳. אלע אק

r  \
 מידעל און שיקאגא אץ

װעםט
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 א םאר ױניאז דער פון פאדערוגג די
 אין קלאוקמאכער די פאר העכערונג לוין

 «י געװאי־עז איבערגעגעבעז איז שיקאגא
 רובין, ל• ארםוד דר. ארביםדײםאד. דעם

 פאר־ געװעז לאנג יארעז פאר אח ודעלכעד
 רע• ענד סום ״נעשאנעל דער םים בונדזיז

 פארהער ערשנזען בײם באארד״. קאװערי
 פארגע־ איז װאס ארביםרייםאר. דעם פאר

 די דיאם דעצעמבער. םען4 דעם קומען
 םאםע• סםאסיםםישע פוגעשםעלם ײניאן

 דורכשנים דער אז באװײזעז צ־ ריזיילעז
 שי־ אין קלאוקםאכעד די פת שםונדעדלדין

 נידערי־ באדײםענד אמ פארקעם קאגער
 דער בעת שםעם, איססערן איז ײי געי

 קלאוק־ די שיקאגא• איץ גרעסער את יקרות
 קרי־ צו בארעכםיגם דעריבער זײנען מאכער

 אין ארבעםעד די װי העבערונג. לײז א גען
 פילא־ אץ קלײולאנדעד יאדקעד■ גיו דעם

םארקעםס. חלפיעד
לא־ און ארבעםער■ וחזײשגודס 76 לאקאל

 פאריגעז האבזיז םמרםסװע^ .261 קאל
 אגרינזענם נײעם א זמםעדגעשרימז חודש
 ״איליגאי דעד פון אנזאסיאײשאז דער פױם

 שםיק־ארבע־ די אינדוםםדיעם״. גארפעגם
 פזץ העכערונג לױן א נעװאתעז האמז םער

געוויסע נלים אוזאמען פסמעגם. 5
 אויס• װעם ארבעם, עקםםרא פאר פרעםיעם

ז און אכם ישעןװצ מאמװ שעה. א סענם מ
 הע־ א קריגעז װעלען װאמז־העגם די

 װעם ײניאן די שעה. א סעגם 5 פמ כעדינג
 ix שפעםער חדשים 6 םיס רעכם א האכעז

 יקרות דער אויב העמרונג א נאד פאדערעז
 העכעתנגען לוין די שםײגען. װײסער .װעם

 םעפםענד םען15 פון װערען געאאלם װעלען
בער.

 ארבעםער. פעדם שאלדער .212 לאקאל
 די בײ םםרײק װאכיגלן םיר א נאד האם

 אנער־ יײיאז געװאומװ בראדערס םקײדאװ
װאקא־ באצאלפע העכערונגען, לז־יז קענוגס

געדעבמיגקײט •►ן------------
ענלענן ױם־טובים. באאאלטע איז איעם

 אונסערגעשריבען דינעז אגרימענטם ױניאן
 שאלדער ״איללעאי דער «ים געװארעז

 םרימינג קעי ,דזשעי די אװ קאמפאגי׳ פעד
קאבזפאני*.

* • *
ארבעטער. קארםעם הונדערם דריי די

 קעמפ ה. ם. דער בײ באשעפטיגט זײנען וואס
 װעלען מישיגען. ײשעקסאן. אין יזאמסאני

 קריגען ױניאן, דער מיט אפמאד אן לויט
 האלב א און אכם פון העכערונג לוין א

 װע־ שםיק־ארבעטער שעה• דער אױף סענם
העכערונג. לוין ענלעכע אן קריגזה לעז

 געהעכערם װעלען מינימום־םקעילם די
 בעל די און שעה א סענם 81 צו װערען

 נאר םץ גוגאב א קריגען װעלען םלאכות
 העכערונ־ נײע די ױם־םוב. באצאלםען אייז
 םעפ* םען2 םמ װערעז געצאלט װעלעז געז

.1950 טעמבער,

t ץ
 דעפארטמענט םאוט־װעםט

 פאדערונגעז ארױם ש״טעלט
העבערונגען לױן פאר

v ________________________ _ j

 דך האם דעפארםםעגס םאום־װעסם דער
 את אסאםיאיישאנס רייע א צו געווענדעם
 םאר םעדיםאריע זײן איז סירמעס אײנצעלנע

 װײס־פרעזי־ באריכםעם העכעדוגנען, לױן
 סץ דירעקםאר פערלשםיץ. םייער דענם
דעפארםםענם. דעם

 מינע־ אין מארקעם קליידער דעם אין
 זיך װניאז די האם מינעםאםא. אפאלי^

 אסאסיאײ־ בתים בעלי דזגר צי געדוענדעם
 אויף פארהאנדלומען אנהויבעז װעגען שאן

 די פאר העכערונג לוין א קריגעז צו
 װענתנג ענלעבע אן דרעסנלאכער. אױ קיאיק

 אינדע־ צחײ די צו געווארזמ געשיקס איז
 לס ענד .עי די םירבועס. דדעס פענדענם

 דדעם .װאניסי די און קאספאני״ דרעס פייז
קאםפאני׳־.

 עםאבלירדנג די אויד פאדערם ױניאז די
 עלםערע די פאר פאנד רעםײערמעגש א פון

אינדוםםריע. דער אין ארבעםער
 האם העכערוגגצז לוין פאר פאדערד:געז

 די צו ארױסגעסנמלם אי־יד ױניאז די
 װעס־ דעד צו ;פירםעס קלאוק םיםי קענעזס

 פינעאפאלים את קאםפאני אנדערװעיר םעיז
 קאמ־ גוז־ם דדײ װאקעד ״עלײ דעד צו און

 קוזינםי, אמ מלאבות בעל אירע פאר פאני׳
 װאדענםאון. און װאנדעליא אין און אילל.,
םיזורי!

* * *
 דער םים פארהאנדלונג׳ח לאגגע נאך

 םעק־ ױסםאן. אין פירםע גערסאן״קאפלאן
 םאלגעג* די געיואונצז ױניאן זײ האס סע^

ן :העכערונגעז לוק דע  פאר פראצענם מ
 אלע סאר שעד. א סענם 5 קאםערם: די

 סיגיםום םענםיגען 80 אן וואכען־הענם:
 6 װי םער האבעז וואס ארבעםעד פאר

 פרעםיעס די אדבעם־דערפארונס חדשים
 װע־ געהעכערם װעם שםיק־ארבעסער פאר
 פראצענם. צעז צו װעכענםלעך רען

* * *
 םאנופעקסשוריננ םיםי ״פארעפם די

העכע־ לױן א אגגעבאסען האם קאמפאגי-

וו
—------------4 ו951 יאנואד,

 זיינען װאס ארבעםער, 2.800 די םאר רוגג
 דער פ־ן שעפער 15 די אין באשעפםיגם

 גארמענם ״פארטנאי דער פון און פירמע
 א סענם צצז איז העכערונג די קאםפאני׳.

 שעה א םענם םינף קאטערם. די םאר שעד.
 העכערונג לוין א און װאכען־הענם די פאר
 שםיק־ארכע־ די פאר פראצענם פיגף פון

םער.
 דער ריט אפראך צײםװײליגען א לויס

 קארפאגי״ מאניפןקטשורינג ״חשואװעגײל
 ױניאן די האט טעקסעס, אנטאגיא, סאן אין

 צים צאלונגען די אין העכערונג א געוואונען
 ױם־םובים לעגאלע צוױי פאנד. העלטה

ײיאס את (יןריסםמעס  פאר־ אנדערע און גי
בעסערונגען.

t ---------------------------------------------\
 אנדזשעלעס לאט איז ױגיאז

 אױ,ר פירמע אן ד,לא:ט
דאלאי םױזענש אנט

v _____: _______________________ j

 האם אנדזשעלעס לאס אין ױניאן די
 קאמ־ ספארםסוועיר ',״אניט די אעעקלאגט

 אירע געגען צוואנג באנוצעז םאר *אני״
 ארױסםרעםען זאלען ױי אז מלאכות בעל
 םפאדםסװעיר .266 לאיאד ױניאן. דער פון

 האבען קאטערם. Si לאקאל איז ארבעמער׳
 דער געגען אנקלאגעס די ארייגגעבראכט

 געגעז אין דאלאר םויזענם 275 אויף פירמע
 איז ױעלכע סעלװין, עד־דין מרס. :עװיסער א

 פיר־ דעי פאר :ענעראלשע אנםי־ימיאן די
דאלאר. םויזענט 825 פאר מע,

 םען5 אץ םען4 דעם האם ױניאן די ײען
 אדיפ־ דער אונםער ד־רכגעפירט. אקםאבער

 רעליישאנס לײבאר נעשאנעד דער פרן זינם
 ספארםכ־ די גװישעז אפשסיםונג אן באארד,

 דינען ױניאן־שאפ. װעגען ארבעטער װעיר
 פאר געװארזה אפגעגעבען שםיבלען 2׳926
 כעגעז• שםימען 107 בלויז אוץ ױניאן דער

 פראמעסםירם האם םירמע אניםא די אבער
. ל ג דעם צו  אפשםימונג דער גענען ז

 די ראכען. צו בםל געםרואװם זי ד.אם און
 אדיס־ געװען רטכים דעמאלם זזאט ױניאן

 פיררע דער פין שאפ דאזיגעז דעם צוםײלען
 לעגאלען איז עס װעלנעז פארמײדען צו כדי

 דער פון גילםיגקײט דער װעגען שטרײם
אפשםירונ^ ױביאן־שאפ
 ב. ר. ל. j דער האפ חודש לעצםען

תע. ױץ ארויסגעגעבען  וועל* לוים אננ^זיי
 זיי:ען פירכע דער פמ פראםעססען די כער

 גילםיג• גים אלס געורארען ארויסגעװארםעז
 דירעקםאר קאוסם פאסיפיק דער האם דאן

 גע־ אין פיררע די אנצוק^אגלן באשלאכעז
ריכם.

* * *

 דער אין זילעםעגםען אנםי־ױניאז די
 אינדוסט־ ספארסװעיר אנחשעלעסער יאס
 װען דדדכפאל מיאוםעז א געהאם האבען ריע

םסק׳נם האם געריכם א  פון פירמע די אז מ׳
 די דדדכפירעז פוז פאולאםשי״ ענד ״קאהען

 אגרי־ קאלעקםיװען דעם םון פאו־שריםםעז
 די אז און אינדוםםריע דער אין מענם

 דא־ 892 פת חוב דזשם נאצאלעז מת םירפע
 ױא־ דעם צו שולדיג איז זי װאס יאר

פאס־. העלםה ענד <ןיישאן

 עטשנות־ פירט מיאמי אין יוניאן
 ספארמשװעיך געגען קאמ,ה ריגען

פידמע
 סיארי. אין ױניאן דרעם און קלאוק די

 םון םארוואלםונג דער אונםער פ״ארידא,
 עקשנות׳דיגען אן פירם לעיםי. ל. סעמועל

 ספארםם־ ,םיאמי די ארגאני־זירען צו ?אמף
 דורכגע־ האם ױגיאן די יןאמפאני*. װעיר
 ארבע־ די ציױשען אפשםימונג אן פירם
 א הגם אין פירמע. דער אם בײ םער,

 גע־ האבען מלאכות בעל די פון מערהײט
 זײ זאל אינםערנעשאנעל די אז שםימט

 די מים פארהאנדלוגגען אין םארטרעםען
 אפגעזאגם זיך םירמזז די האט בתים בעלי

פארהאנדלונגען. איז עם װעלכע פירען צו
 דםען דעם דעריבער, זימען ארבעםער די

 סטרייק. אין ארויסגעגאנגען גאװעמבער.
 פאליציי דער מים זיך באנוצם פירמע די

 בעל םםרייקענדע די אפצושרעקען אײף
 ארעםםירט זיינען סטרייקערס צוױי ריאכית.

 געריכס. דירכן געװארען באשסראפם און
 אן ארויסגענומען אויך האט פירמע די

 אר* די אבער אינדזשאנקשאז• אנטי־פיקעם
 דעם פירעז צו אנםשלאסען דינען בעםער

 אנער־ ידניאז געדינען ױעלען די ביז קארף
קעניגג.

I |fc> - i i i
 אנ־י־ באנײמ פראגצישר,א

העבעדוגגען נעוױנט מעגט,
 ארבעםער ספארםסוועיר און דרעס די
 קאליפארגיע, 4פראנציסקן סאן אין ױניאן

 אגרימענט קאלעקםיװען דעם באנײט האם
 װעלען סלאכות בעל די בתינ^ בעא־ די םים

א סע:פ io פץ העכערונג לױן א ־:ריגען
) •II•

 א גזגיעז א"ל װעלעז בתים בעלי די
 פעי־ דעם פדן פראצענם צלױי פון צ־גאב

 צוזאמען װאס פאנד, װעלםעיר דעם פאר ראי
 דריי באםרעפען צאלינגען די איצם ודעלען

פראצענפ.
 פארהאגדלונגען איצם פירט ױניאן די

 אגםשפרע־ פאר איגדוסםריע קלאוק דער אין
העכער-נגען. לוין כע:דע
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:פארמסװעי
נעו װאנהואװעד
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 אר* פפארםט״ועיר אץ א־קיאכער1?' די
 האבען קאנאדע, יואנקואווער, אין בעםער

 פרא־ 7 פון העכערונג לוין א געוואונען
 אם באמרעפט קלאוקמאכער די פאר צענם.

 שעה. דער אויף סענם 10 העכערוגג לױן די
 קריגען װעלעז ארבעםער ספארםסוועיר די
 פץ פראצענם איץ און שםונדע א סענט 5

 בענעפים קראנהעז דעם פאר פעי־ראל דעם
פאנד.
 מיםגלי־ די האבען העכערתגען לוין די

 פאד־ דירך געוואונען ױניאן דער פון דער
 אגרי־ פת טערמיז מיםעז אין האנדלונגזןן

 אנגעפירם ױעען סארהאנדלונגען די רענם.
 מענעײשער הערבםט, סעם פון געױארעז

 װע־ ,אונםער װיניפעג אין ױניאן דער פון
 דער זיך געפינם עס יודיטדיקציע סענס

װאנקואווער. אין קלײדער־םארקעם

« t n  --------------------

 געענדערט דך האט אמערילע
. _ יאג הונדעדם לעצטע ד\ אץ
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 באפעלקע־ דער פון װאוקס אומגעריכםען אן

 גןך אייראפע אין איז (גאםירלעך, רוגג־צאל
« דער ׳אבער אנדערש גאנץ װען  אדעריקאנ

 פריןא• אמעריקע וועגען סראכם שוײיבער
 אוודאי אז אלעז, מייגם דעריבער אלץ). פץ
 זןד געסיינדעס גאנצע אז געפאר. א דא איז
 װע־• אפגעװישם קריג קומענדיגען אין יעז
 פראגרעם דער אז אבער ערד, דער םון רען
 »ן דודך זאל איגדוםםריאליזם דעם פון

 אזא — װערעז׳ אפגעשטעלט אםאם־קריג
 דװקז^ לאװ איז שרײבער. דער כדינם געפאר,

 איז דערבײ אויך. נימ אז זײן, קאן עס די. ד.
 נים אז גאמערלעז׳ צי דא איגםערעסאנם

 אמעריקאנער גרױסע אלע אױך אלען, בלויז
 מאכען וואס די. אייך דערין עיקאגאמיסםען,

 גלויבע^ רעגירונג, דער םאר ■לענער די
 דין״ :ים זאל אטאם־קריג אן שלעכם וױ אז

 איגז״סט־ דעם צעשטערען ניט דאך ער װעט
אמעריקע. פין פראגרעם ריעלען
 סאציא• אין אלען זעם געפאר צוױיםע די
 סםייס״. ״װעלפעיר דעם אין אדער ליזפ
 דער אין שרים אלע װעלען מיינונג דין לוים

 שטאם סאציאלעז א שאפען פון ריכםינג
 פון ודאוקס פארן שעדלעך דץ אמעריהע אין

 פארן ממילא את איגײסםריאליזם דעם
 וױל. א־ען באפעלקדררנג. דעד פץ װאױלזײז

 די פמ תיך דער אז זען, נים גאםירלעך,
 ביז־איצםיגען ד<ם אין פאקםארען גרייסע
 אםע־ אין איגדדסםריאליזם פון װאוקם

 יאר־ צװאנציגטםעז יפת פארלויף אין ריקע
 דער ארן װעלס־פלחמות ב־ידע — הונדעדם

 אם םון תוך דער אז — זײ צװישען דיל נױ
 אין באשםאנען איז געשעענישען אלע 4די

 די אי .דאפ ראיע, גרעסערער איץ דער
 האבען רעגירעג די אי ארבעםעד־ידגיאנט.

 ארכאניזא־ דעד אין שפילעז צו אנגעהויבען
 - יא שוין אײב אינדופסדיע. ד<ר פח ציע

 אין םענדענץ וױיםגייענזײגע א אדיםגעפינזמ
 אינ־ רזידערנעם דעם פון אנםרױקלו:: דער

 נים <ם איז אמעריקע. אין דופםריאליזם
 פריער גאד נייועלירונג־םענדענץ, די בלדת

 פץ קאנמראל שםײגענדיגער דער אלץ פון
 פון ױידסשאפס דער איבער רעגירונג דער

 דירעקפזן דדרך אדער שמײעדעז דירך י־אנד
אפייי. זיך אײיגמישעז

 ־ואט דעריז• איען זעם געפאר דריסע די
 צו נויגינג די נײועלירדנג־פענדענץ. די

 בא־ דעם צוגרייסען אפאד קאן א״גיפארמעז.
 אמע• אין שטאם םאםאליםארעז א פאר ד<ז

 בפחון גרויס האם שרייבער דער אבער ריקע.
 שםעקם ,דאפ גײסם. פוײיהײםלעכען דעם אין
 נים װעם וואס אמעריקאנער איםלעכען אין

איר פץ אראפצוגיץ אמעריקע דערלאזען
• % *דעםאקראסיע. פץ װעג

 אײט־ די םים זיץ נים זא- מעשה די יײ
 טעמע א איז דאס — װייםער אויף זיכטען

 פאראנםווארם־ צו און טיפע א ברײםע, א
 אדן גיך אױף אפ׳פםר׳ן זי זאל כען לעכע,
 װעג. דער :זיכער איז אבער איינס — קדרץ,
 אינדוסכדיאליזם אמעריקאנער דער װאס
 אמע־ אין בכלל לעבען כאציאיע דאם און

 לעצסע די אין ד־דבגעראכם האבען ריקע
 px אויטסערלישעד אן איז יאר, הלנדעדס

ותנונדערלעכער. א
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A י י ז ת » י ע ס רי *ג ר ע ויי
t  x ir n  * p m w i 

d s b h איז דסזנז׳ דזנם 
 םי־ זלגןםײגנס nt בײ

ח םיע r» v י * n m 
rm •ל• *  omיז ־*

רן■ nr נל גייימו

rm"iafrr\ mrinm'm\ ימז5מ זיד 
ײ ®ייד 'י 4r׳i םןמםעז נ ײז •

 9 איז דה#גדלדעזח9« •ל® די היגםזןד
n r w n  f u f« מ «יז זגד ד «יז זיך. ז ג  «י

 pfn ®סחדימקעס כל׳ןרליי סיס םעגנױרעז
m p װײז  ויימדדוק, דעם גןווןנוו וײסןנ

ז ז9 מ גיסם ?ייעזזל זיך װ^ס מ מ י מ י

*w• ז ז9י» » b i םיו זיז  מיסעז■ו גדיי
r* ת  ?רגוסעגםעז :או״יסע *ץ יעז9«* נ  

ז ז מ עז יי מנג מ מ ימל־ •רידזז׳ 9 אױן• •י  
ר ןעסענק״לגייצאריײ לן9 לױס תןס מ  

.*9T 7 נ T tr* i
* ן ך ז נ זדנםז זיכץד־ װןס לידעו־גטיס י  

,המםעד די םים זיד □מענעז *ו רןסירעז * 
מד׳ מ ולי װ *ןרםזדעז זײנעז װזלכע ס ? 

*9»r 9 זױז עס  jgutrvBrm די י•  ® 
מז עסי יז 78 ע ייז ל * u r m דיימ  ג  
9 דדאדע םים ®ול ןרגאגיואציע׳ ר9דבןט  

זדבערלוגתגען אןו .
•9T ר מ ם מ וזײנםיגס מי  W»14 o n  

אינסעתע־ דעד  r» ז  מ כאקוםעז סיד מ  
7 ל גן ן מז9רל99 *ו דיטןם9אייפ די ו «י נ  
is לי זיגזעדן «ץ רעכערמג 9 בתים מ  

■אדגי 9 לס9 לייז אונזזױ־ אין * u n p •  
ח וױגתג זנגע^סײ מ ז ד9ג גלײד קרויגי י  

מי־ רייע 9  IW M M I ז9ה זיד מ  Bfi 
o iyvnpfo לע9ק9ל אתזןרזנ ■יז גױגגזנז   

ד דעו־ חזי דיחמםןרשז מ מ מ  im p  אװ 
רדסגעדעדס9 לזייםיג ® tv tv גדייוו  ױן   ן

ר ®ארלאנג אמזער וימע״ 9 מ  • if if r f : 
שסיזם זיך איז ימקס 9 אױן״ גן  w p דדנג 

7 9 8 מד גריםנגם ל ו גיס וזן ױני ח  i r m  
m r r rv r  re מ די  ח ■  m m • ״צי  a n
• ־ נד תו מז *ײם יז »י חנר ו ל«מגס ייז מ

opm m o o.* םח «תקם לעלמאנםדד דער 
■M fana ס אג ק מ ח *ז םז ת מז י א  ־ey״ג

ח*«9ל9 ר?•ל״ס^
9 teשמן לעם ז ס9ה ער  גןדארפס מ

ױף א ^ז מ ש  re •רײזען װיפילדי פעסם
מז וײגען יסלען8לעבענס* סי ש  װעז r* ה

ען. זיינןן זײ סיג מ יןרסײ ש§ילס וױים די נ
מ 9 מי ױ  re זײייײזז 091 אױג ו

im •19• איז פקחיס די  9 n ד  *ײס דן
 הזד לעגסע די באהיםעז מז9י׳ םיר װןן

^  ̂י9ײ9 •רגוסעגםעז *ונזעדע לןן9< מדונ
ר דעד ויייל מ מ rvp n אגריםענס לן p ס9י 

 געגתחװ. אכם •יז לץ9
ן ס אױך ifn מ מ ן ו ן • ג •9 n s גרי״ר

מן  פץ רדמעתז96 די יחגגיז *סודיום ל?
rtyum .אין ז9 געבדג יז9 עש *דסגלידער 

r r־ •?p rn tw מכדםע re בעלי זײ 
 װעמלס אין זױיגעד מפממן דך ל9ז בתים
 זײ ז9 לעבעז 9 מאמז דמםעד9 די «*•

מז of למ9ז ת׳ לס9 נד װי  הוספזז די ז9 מ
 *9• םזיקע ס9ה 091 רעכסיגם.9ב גים איז

n  .®to ד9 ז9ױני  שםע־ נים זיד iff מ
re אוייז לזװ  u p n rn fo r אײנזעלנעם דעם 
ל  נ*ע9ג זײ זינעז זדן ס9ה זי הביו^ מ

 םיםגלידער* נצע9ג די r* זדנדדססריע
D69T.

םיגז לן9 די םי«  איז קוםענםען.9ד נוי
 געגער«ל דער ן.9כמ9ה חשולױם בררדןר

שער  ז9םשערם r* ױניאן אונזזד פון מנעדז
re געקומען םיםע.9ק קאגיערעגץ אוגזעד 
o וװ r t עהגםלעכען ערשימז ijrn y e םיס 
a בתים בץלי די r t ען ם  אין סעיסעמבער׳ ע

 9 געװעז אמ רהער9• דעד ז?>םעל. 19009
לי די re זײנעז עם ®פעיר/ דרעם ,סול  מ
 עק•1די 5 די חוץ 9 געוהנז •גװעמנגד כתים
190 9 r■ — ifגס9סיאײש909 5 לע — 

'oo i9 t״re  i f עקזעקוםײו זייערז s im p 
re 9 זיז רם9י9ל f r r n ל ר מ םע ע מי  מ־
 האכמאן ברודער מעס.1םי אײנפלוסרײמ פון

 םאבעלען אדן !יסערעז רײע א ײדן• ס9ה
ױזעז  לעגענס־םים־ r» 009? דעד ז9 ןמעו

o 10 אױף געזזעבעז־ם זיך ס9ד> לען iy u p i 
 8 אײף און שנמם׳דז •®חדמיגםע די איז

o jfffie יןאיק. ניז אין i f גגעוױזען הןןם® 
 די ם.ץ דינסטעז19פ קלעגלעכע די אויף

ז דישססשכער י  •19B הןט און לנעמײז9 י
 ־1אי דעם אין אז סםײםםענם סיםז ענדיגם

מז r קדיזיס סי f i f r ס1מעמבע אדנזערע 
מיג re געדדיקס ױ r בעם19 ו i t  re זײם 
re  re לעבע:ס*מיטלעז אויף ות1יק דעם 

re מיר זײם. 1װײםע1 1דע ו קענען .  אייך ז
 האם 1אי 09T19B האבעז׳ גיס םענות קײן
- בעם19 געגוג גים  געזאגם כםזזן9ה 091 ־
— •i n ד׳אבעז 1םי V ד«נם ix לאנגען19ס 
ד סאד אז ס19 דז א׳ 9י איז ײסס מ  םחען י

 אום לט919ב באקגסען םימגלידץז־ אונזעית
לעבעז׳• 9 פאכעז קעגעז ז«לעז ױי

 זא־ אםת דעם בעז.9ד׳ באלעבאסים די
:J ’l i f ה נישם ו 09ײ ם9מ  עגםפערען ז

 ס9ײ לץ9 גומע:םען.19 ײגקמם ז־עי אױף
ם האבעז זײ ה׳ מג  איגײסם־ די אז איז. מ׳
T געפמם יע1 t נעדדיקםער 1זײע 9 איז 

מ *  '1 װאגזיז re נישם® איז of r» ל
מזז מז. נז תנ מ מ  ם8ד- הסכםאז ברודעד י

 אל6 איז ז.9 ממאכם אבויפסזרקזא ז9י
9 re איבעז־ סבסדך i f i דארף גע9*־ 

 ארויסגע* םשערםאן םייאישער1אום»א דעו־
ק אגםשײדמג אן בען  10 סון פסרלויף י

 דער־ גריםעגם.9 1זסנזע לױםעט אזױ םעג.
םאדענדיגם. זיאוגג די זיד האס םיס

עז אח סכסוך דךר מגג מ ד מ  די אין אי
re ojfn הערי מאן,1םשע אוםסאריםײאישען 
iיראוועלי f9 דעם ׳ tfo ii9 מד>9קטi האס

ױן םעד Ifouyu 9• פשח־׳ער דעו־ ״

 םײאי*19אוםפ סארז מראקםער. ערנסםזמ
 גע•19י סכסוכים אלע װערעז םשערנישז שעז

 *9H 1ײרידישזנ לוים און פארמעל לייגם
oî יעדעס װערם 9י •1געדו m 9גד9ג9סם* 
i 19’ פח 9י רזסריבעז.9ט פיש f i fס מ פ  גו

ח־ קםלז•9» דװ־ך װערען פעססגעשםעלם  ב
מ9 אז איז ן9ככי9ה חגד מ 1ל ס  אױף 1סיי

ם זיק געבוים ד׳אם ער דאכעז• די  ווי מי
 ן9ר.*ב בתים בעלי די ^אכםאן. געגיםער א

 וױ ארגומענםעז זעלבע די גענוצם סאקםיש
 x גוס נים איז צײם די :קאגפעדענץ דעו• ביי
 ניס איז 9ג9ל ליםישע9י אלגעםײנע די

 n וה^נען פון 8נישט איז עס גינסםיג«
װ. *ז. * העכערונג * געבען

 האס םשערמאז אוממרםײאישער דער
ר פון םוף בײם  ל-8* די געםאכס זינוגג דן

די ו ג1דערקלערו גענדע  *19■ הסס ז9ײני .
מ1דע9« 1אי ימגעגעבען19 םעל  19■ ו

 איז גריסע:םם9 אונזעלע לויס העכעתנג. א
 yi9ie די כםעז91ט9ב צו סליכם r«׳־ איצם

 וױל איך אגםשײדוגג. אן ויסגעבען19 איז
y כען9מ איצם 1בע9 r ’O 91■ 9 צדדים* 

 גייען אגריפעגטס די װי זוי8 ■■זיש®[•
 סען ז8 ראםזאם געװען װאלם אױם באלד

ע1העכע לוין א 1פא פאדעתנג די זאל  ו
 19■ שארהאנדלומען די מים בינדעז1פא

 רס9אייגגעש« לם9װ .עס אגרימענם נײעם א
עך אויך װעם עס צײם. און מי פיל ל  מג

 קשנמנט־ צו בתים בעלי די 1פא כיאכעז
־ אױפן קרעפטעז זייעדע לע8 רירעז מנ  קו
 גײ 091 אויף 191װי ■נשםאם סעזאז דיגעז

עז לאנגע אנפאנגעז  *19® איז מנפערענז
• לד9ב האבעז בתים בעלי די העז־עז״.  זו

עי 1דע re שאפם1ע1פי די געשםימם.  ן,9י
 צוגע־ אויך האם כאדאםיגג. קוי־צער א נאך

שמן 1םי אז תנאי מיםז 1נא שםימס  ה
1 sipװע־ 1מי װאם צייט׳ 1יעדע צו עכם 

 T9 םארלאנגעז צו נויטיג׳ 1פא געםינען לען
1ל9ז ן801םשע אוםיאתדיאישעד דער  ויס־9

i וועגעז נםשײדונג9 זײז געבעז f i אין 
 סאד עז19געוי געטאז איז .דאס העכעד־ונג

 צו אויד אװ־זאמז. שםענדלעכע1פא גאנץ
 ציגע־ בתים די ד׳אבען פונקם דעם

שטימט.
 ם»ע• 9 אויף איז אקםאבער מען17 דעם
 גוס• סיםינג עלזעקוםיװ דזשאינם ציעלען

i פון 091191« י1 עז19געוי געהײסען f i 
 *19B איז אקםאבער םען20 דעם און ױניאז׳

 סיי-19אום« «ארץ 1פארהע א נאך געקומעז
 ם9>1 האכמאז ידער1ב מאן.1םשע אישען

 יוניאז• דער re פאדעמנגעז די געלײגם19פ
 *8B 15 ום1א אנםהאלםען האס גדאם91■ די
 גע־ זין האס 1אבע הױיםזעכלעד ומען.1דע

• ■ונקטען 3 םאלג{נדע די איבער האנדעלם
 צענם91י 15 «ון םומע לע9מינימ א א.

לױן. איז העכעמנג
fifn צו ל9«צre 8 העכעו־ונג א ב• w 

צענם.91■ פיגף re פאנדעז 1װעלפעי
 אונר אין העכערוע באדייםענדע א .ג.
yiyt .סיגיםוםס

------------------4 ו95ו יאנואר,
 שאױשםאו־הען וױ ®ונתםען. אנדעו־ע די

 ײ9 ליםיםיישןד צו כאצוג אין יכע:ם1אג דעפ
 ?»* ינגס,8ו1ג סקעדזשולס׳ קןןנטראקסאו־ס׳

 מער אלע זיינזמ װ. אז. א. דעי לאמבוס
 די 1בע9 ■וגקםען׳ װיכםיגע װיעיגער אדער

 דאלע ד׳ויפם די געשפילם בען8ה ■ונקםעז 3
 געראנ־ זיך מען ם8ד׳ ציים גאנצע די אין

אגען.16 י1 ם8 אח־ם געלם
 נצואוױתען8 81 װינשנעםװעדם איז עס

n■ 1דע אויף אײנגעגאגגען זײגען 1מי אז o. 
 ג*8 — ו8ם1םשע מייאישען186אומ דעם םון

 װעגען םארהאגדלעז באצײםעגם צופאנגען
 ויאס דערפאר — יםענסם1ג8 י1 באנייעז

 ־1םא צו געוועז אויםען אויד זיינען 1מי
 וױיכען 1םי לוסם.1פא צײם סך 8 מיידען

ro ב אם1 אז וגג1פא15ד  שלעפען18פ ת
 און םען8ג8מ 18פ ן5האנדלונג18פ די זיך

 םעזאן. נאכן שיין איז ווען וואס 1איידע
 8 אויםזאגעז דא מען םעג עם1 1אויסע

 1פא פאחזאנדלונג יעדער ביי כםעם אז סוד
 150 ביז 100 פון רעזיגנירען אגרימענם׳ אן

 די פון ערם1נ.יפעקםשו8מ r» ס1דזשאבע
 דאס אז זיך׳ (םארשםײם אםאסיאיישאנס

 װאם מעם1םי ױניאן בעסםע די נים זיינען
ם1א יr 1« עם)• םועז  נײ אס1 אויף די מ

 8 אוז לאמזאמע א איז ען1ניזי8ג18 צו
 זיד זײ זען8ל1דע צו גים ע.18קאססב

 באדארף קאנםראל ױניאן re ארויםצוזדײען
 מעס1פי אלט אוגטעדזוכען באצײםענס מען
 לעצונגען180 דא דינעז עם װאו ם1דא און
rc קלאגעס מאכען מעז באדארף יםענט,1אג 

 ־1םשע םייאישען1א־ר£א פאח זיי געגען
o עס מאן. ts8b װידער כיים אז אױך 

 אסא־ די אק ציריק מעס1פי די אויפנעמען
 קאנ־ םאכען צו אוים אפם קוםם סיאיישאנס

צעםיעס.
 ע1אנדע און אנגעגעבענע די צוליב אט

 אויף אייגגעגאגגען 1םי זיינעז אורזאכען
 האם ליידער האנדאגגען.1אונטע באלדיגע

 וואך א װאס איז צויגען1פא זאך די זיך
 געװא־ םיר זײנען ואיגער1אומ אלץ 1ױייטע

 די ארײנגעמישט א1 זיד האם צו1דע ען.1
מ קעים״ 1״באסםאנע על  גע* אין שםעלם וו

 װעלכען אויף םונדאמעגט סאמע דעם 1פא
 ־1ד יע1אינדוסם אונזער אין אגױמענםם די

 די צװישען סכסיד א 1איגע געבוים. נען
 אינ־ םפארטםװעיר דער אין רס8אקט1קאנט

r דוסםריע e אסאסיאיישאן 01דזשאבע דעו־ 
תנג1 די האם באםםאן׳ אין  ם1פי18ם עגי

i געגעז אצעס1פ 8 f i זי און אסאסיאיישאז 
 סם81גםי־ם8 .שעו־פאן אונםערן פאלקלאגם

 ק.1מא דעם מאגאפאייזירען 1םא געזעץ״
 ■ונקט דעם דערקלערט האט געוײכט דאם
 ק־81קאנם באגרענעצם װאס אגאםענם אין
 ביז דעתאנגען איז קעיס די בםל. אלס ם1םא

 און׳ ם1קא םו«רים סםײטס ױנײםעד דעם
 םופ־ 1דע האם אשוגג,11איבע אלעמענם צו
ס1  םון אנםשײדוגג י1 באשםעםיגם ם1קאו י

 םמענם1דעפא דעד יכם.1גע יגען1נידע דעם
 איבער־ גענומעז דאן האם דזשאםםים אװ

 דער אין אגוײמענםם ע1אנדע די קוקען
 זיי. צוױשען אינתסטדיע׳ קאידער פרויען

 ױך האגען זײ יםענםס.1ג8 ע1אונזע אויך
 אײנלאדוגגעז ויםגעשיקסre 18 צוגעאיילם

 אסאםיאיי־ ע1אונזע פון 1שםייע18ם די צו
 כאםש אז ם.1קלע1דע זײ חאב$ז און שאנם

 זײ ??אלםעז אפי*יעל. נים נאך איז דאם
 אונז׳ עז1םי18אינפ חוב.צו זייעד פאר 1אבע

אין ■ונקםעז די זײגען םיעונג 1זײע לוים אז

 און לימיםיישאן װעגען אגרימענטם איגזערע
 גיט אקםארס1קאנמ אװ יישאז1רעדזשיסט
 דערקיע־ די אט ד׳אט ך5ל1נאםי געזעצי־עך.

r ־גג1 s גע* נים םמענם18דעפ דזשאסםיס 
פארהאנדלונגען. ע1אונזע האלפען
 א1 זמ1קלע151 צי נויםיג נים איז עס

 אם ביז רוען ניט װעם ײניאן 1אונזע אז
 א אויף װעח געשליכטעם וועט םראנע די

 אגמ־ דינען 1מי אופן. צופח־דמשםעלענדען
 דדעס 1דע אז לאזען,1דע צו גים שלאסען

,^ ר  געליםען לאגג ען1יא האם 1װעלכע ט
 אום־ צוליק זיך זאל רעקעםס׳ ליי1אלע פון

 םיס* צום סיסטעם, בלאק אקשאן צום קעלען
 אויף קאנקורענץ האלז־שניידענדען םרן םעם
 באםראכםען 1מי .roon ארבעםעדם דעם

 קאנ־ אװ לימיטיישאן װעגען פונקםען די
 אונזע־ פדן תקען־בימ דעם אלס ס1אקםא1מ

 אגרימענם דער איז דעם אן אגרימענטם. רע
טאבאק. שמעק קיק װערם ניט

הא־ אוםשםענדעז אזעלכע אונםעד אם
 די מים האגדעלם1פא מאל דאט 1מי בען

 אונזערע פון באנייאונג דער 1פא בתים געלי
 גע־ אונז איז פונדעטםװעגען אגױמענמס.

 *iy הגחות. 5נד5באדיים ן5װינ5ג צו לוגגזט
 לוים 15םיםגליד 51ז5או: ן5יג1ק שםצנס׳

 אכם re ונג1העכע א אפמאך׳ ױיעם דעם
 איצ־ ביז די מים צוזאמען װעלכע פראצענם

 דעך5י אז C5 םײנם פראצצגם- 22 5טיג
 *51 ן5ט18 ם51 םון ם5װ שםיק־ארבעםער

r אויף פראצצגם 30 ן5באקומ אן צצמבצר i 
 פאקם 151 ן515וי מאנם151 א1 זאל פעי.

 ־5איינג ז5װ5ג זיינימ בתים בעלי י1 אז
 5אל י1 אז גצװאלם נאר ז5האב און שפאלם

 באקומזמ ז5האב 1מי 5לכ5וי ן5רונג5כ5ה
 מיט צוזאםצן 1יא 5כ5םל5 5לעצט י1 איז

ע15כ5ה ר5צס5ל 151  ד׳אלב א rx 6 פון ו
 ן515װ נם5כ515ג גים זאלען :ם,5אצ1פ

 זא־ נאר ,151מיםגלי י1 םין י5פ 151 אויף
 פון פרית צום ן5ל5וו כנם515צוג ן5ל

 ־1ווא5אפג 15אב האט ױניאן י1 גארמצנט.
 בא־ כאויס1דו איז און רוגג51פא י1 פען

 באקומצן ן5זאל 15ם5ארב די אז שםאנצז
 ן515ײ פרייזעז י1 װי ם51נאכ יז51 עם1

 30 י1 .1םע1װע 5151:9 אין לם.5ט5געס
 אויםן ען15װ עכענס15צו: זאלען פראצצנם

לאפ.5נװ5י־58
 ן5רשם5 ם51 םרן מיר 15ל5װ נם,5ציוייט

 י1 םון באצאלם 15באקומ 1951 1יא1ב5פ
 פראצצנט 2 פון ונג15כ5י1 א כחים לי5ב

 אנשמאט ׳15פאנד 1י5לם5װ 515אונל אויף
 רואם נם5אצ1פ האלב א און 4 איצם ביז י1
 הא־ 1מי װי 15וױיניג פיל 5םאק איז ס5
 ם5װ 15ג5סםוו51םונ אבצר .01519051 ן5ב
 .5םומ היפשע א ז5נג51יינב1א אס1

 גוואלז־יג װי ן5ל8ה151װי ניט אי־ף1 איך
 ן5יג1ק צו אונז 1פא ן5ײ5ג איז 05 נויטיג

 1פאנ נם5מ15םיי51 15אוני אין ונג15כ5-1 א
 בא־ ז5םאליד א אױף ן5ל5קשם5אװ אים און

5 1:51511 •15iבאשםימם נים נאך איז ס 
 0511 נם5אצ1פ re 2 5םומ 151 פון װיפיל

 אויף װיפיל און רעטי־ערמענם אויף גימ
 אנםשײ־ ף1א1 אס1 — בענעפים ן5אנ?1ק
 טייאישעז1םפאיא ם51 ײו־ד 1515ײ עמ1

i אז 15האם צו 15אב איז — 7981500 f i 
 ן1פא ז51װע באשםימם װעם טייל 150051:

8i? i?:15 הגם .1פאנ נם5מ15םײ51 f i*
 יסאביליטי1 םםיים נייעם עם1 צוליב <1פא: .
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|> l חו i r a םיםגלידער די וזויוטוןכלער 
ח • v y iv יןקאל סמרםסזןיר *ירן סקױדם 

ך ײי 4« ם דעד *ץ ®יםגלידזנד ייי ר מ  מ
מ 10 ייק»ל 1יזני«  ידע־ קלןיק דער «ז י
ר• קו ן יתי •ן ן װעלמ 4$ לו ן ד ת  ה

rrapv■ ינדדס*ריע. דןד אס »ין«
דןנ• ^זי ן •ר מ רו  ן דןןרקדזןרו •

^rtf vraa עםױדחעענםי״
י ודליג ן  איגםןרממיומלער •ודארןד ו

r a ײ די *ץ ורץזידעגם דןי  מרזי
yrara m i ייז לאגזי ד*ם ראדקלארס 

e ij l fT ir a  W .דעד דודך וװשטאנד 
«»»w rar סאױעם דער *ז חומה 

in r v n ג^עססאד ruvs קרעםלױ. *יז 
 רײ פין מרעטײער די זיך ח׳ייז װ«למ
I W ח yr*vro גײז זייער »

re  y payr e y זיײמו־ גערזעז גויםיג 
raev■ לןנד *ין v y ו* עםויררושעגס״» 
1vpra. &ןל xt ayns ןלע *r tn טיםיגע

*ײנבערג ישו־אל «יז
ס קלןזק pg םפנעחעמר גסג שןינ rw ח ip

מן. רוג ס האם וי׳יגוי עג ד רןזי םןן ו  אױך םרו
ד ורעגזז דערמאנם  ״אײנ־ *ץ גױםיגקיים דן
רידען״ ען ו ײז i וד n די »ז װעױושעם די 

מ אין ארכעסעד  »מח .ינדוססריעסא געדדי
r e, מ די או האלס *יך אז ע ל װן ש  *r« מ

ײס־אמדוססריןליסםען די פרן ®יםעז  גר
e מוזען r ^ y q .ר װערןן בע  עה ודעז ן
ד די «ז ®)דדינסםעו די *ד ?וסס םן מ ר ן
 זןל עם ןד גדױ^ דער r* גים זײ יײמװ

.אײעדארירזװ׳־. זײ זײן גױסיג *םבאדיגנם
 ביז T* זי ממעדמז, דעדבײ ודיל *יך

in s p je ,אמעדיהאנעד דעד אז רעדמר 
W ®ןד דןרף אדמסער e  rn פרײ־ 

 ־re ■יס זןןועריויזן זימדקײס אדן וזײס
j רןגירזגג זעד e פון *וגרייסונג דןר 

̂ז׳ ■ןדזזײדיגונג־ זמיזטיררע  ןז *זוי מיסל
װמ דןד  *רײנ־ ױן *ודיקה^מן זיך זןל ז

 װעלטי דדיסער ן אין וחןלס די יזלמען
a םלווסד- rray  n ^חי׳יהיומידv די 

ד ןרבןניזידסן מ מ ר  •יז ן
r זײזןד דדדך בען a r t v v מז ל מ  רן־ ת

 ®ז זײסען ןלע re ל*גד דןם םעודען
דארף דעדמד םלזזםודאימי״מל. יעדעז

ו •rrop פען  מד װעס חננידונג *מזןד ז
ם די דעגהען ע ם ^י  ןרבעםער די *ץ לזיז

r e ר װץם זי רין ם ו  די אונםעחוכעז גו
ײמ ת ye^ayapy ולמס ד לז ן  אר־ י

r a n לאגד אין iyT*e* ם זי  משליסען, מ
re ty n זןר שכירות די אז טי»י;ג בכלל 

רזז״ לען ײגגעורדי ודערעז* ,א

ל מי י ין
מז וױל »יד ױ«ו  re געלעגעגהײם די *
t v a n( ן&ולי&ןנפ? e מרװזלםמג דער 

ly tie  pe ל יוגיןן׳ ®ינדמרם קלןוק מ  לו
 לואים ברדוער םןגעחשער, גו אדן .9

 אױפקלערדמס־ וױכםיגער חנר שאר הײם*ן,
מ ל ע װ ם׳ מ ל ד«ר וי מ ר ןן ®ידם לן  מ

 איד וױ םיםגלױעד. נײ־אדײנגעקוממ די
ly װײסם• e p v e ^  n r r e  r a n לן־ 
 נעז4דגמרן1 י^יען למסזנ די *יז ימלעז

 *e דעד וון מיםגלידער גןל ד;גײסערבא א
 זיך האבעז וחנלמ שארית־מליםד- דישער

ernromyi די «ז yeran .דעד בעסםידס 
^ ל ן ו)דײנגענופעז *ייד eyn לומ  נזיס־ מ

 גןך מבױדען אזרץ זענען װעלמ גלידןר
 םים־ נײע די כדי אמערי׳מס איז װןימז

ם מנדי זןלוז גלי^ער מנ m מי m פים 
םים re ידגיןן דעד *וץ געשיכםע רער

 eyn יוגיןדמיםגלידער ןלס וליכםען דיעדע
ל לןק* *ץ םעריע ן ןרזןנזמױדס 9 לןןן

eye.
^ciysxy הןכ r e מרגע־ דעם געהאס 
rt rrm גימת  e יםגלײעד די® •r לז־ 
y ביי 9 קאל e  ey ^יױמקלעד־**רז*םלו 
 זײ xt האב •יד תןסעל. דיולאםןם *יז

yi iy *ץ מבוי דעם ודעגעז גערעדם i* 
Tyeyaya^1? iy* שיכמ a e  r •ד ײגיןז * 

re ממ־ ty *קלןדרדן זײ הןג  ryayn םשן

 נאר גים עקױסםענץ רyנזe פון
 עקןנןמדמ םיז האס ע5גתי y שסעלם

r ^בעםעד־רעבם ארן מרבעסעתנגען e 
מז םיד נןד אינחסםריע. דער  אױך הו

 y «ױם *יגבםיסישיעם רחיגע גזדמפעז
 rytyeyr זי׳ינעז עם פארםעגזיז• גרױסען

m m yi פזזנדס. ויעלסעיר re y r V P 
ײ יײד ז*י נדס®י מנעזיים אגקעזהי  י

 זיך שאדערם דערימר םאנד. רעסײזנדכענם
 מ9לעכל6אויבער װי םזןר םאג e הײנס

iy« זןדכעט דער פים כאקאגסשאסס u e  r 
ירנהמ•

r זײער געװעז בת *יד y r x e דעס *ץ 
r* njnnwe יפסערקזןסקײס דער« re 

 וזץ y למשיז^ דער בעת םיםגלידער די
r בץ ולעפזװ e שסןרק BTcriyornnyc 

rrt re מגלעכקײם »ya r r ^ c e  r• 
 re זןלזמ ודעלמ ,rr* בײ פרדיזװ re גזנר
 מראנס־ מדנעסחח קעבזװ גדקוגפם דער

ײנישן. ryne re ■אזישיעם װןרסלעמ

עי תד rye eagerra א e p* *דשןל y»
מיננ ®ןארד יזןדלןכזןן  מי

ayrye'myriy rmxp a בײ n מארד 
 סים *ז try?, r® םיכױגג סהןססי אװ

aryaTyayr פןנד״ ynyj ayarrya r e* 
i p, ד ןז  יןר הײגםיגם ayn מגד ח

» רזםײערם מר « מ ק m קלןו  re אנד£ 
X r* כ#ג*םי־עכע $65 «יס גןלס u y 

 re ay קלןךקמאכער. yרyלםy הינדערש 29
ײמ y זימד קלײ־ rT נים *דן «ײיד :ר

T וזיסזח, ו1 שסןלך ר9נ e  ry ביז איך 
 ױניןן׳ *lytre אין די םה אײגער געװזמ

 אגיםיר^ r« tnnytyi הןבען yלכyװ
nytae e שולדיג איז איגדרסםריע a n 

yרגyByר rm .y'wy■ y עד m m אלם 
j y ? e ר re גיפ מ  a r e  r* •ryane 

m רyםייyדמyגם *n ie y u 'e  vs riya 
m raeare  yam פיש re viyaTya y 

25 xt aiyyi ^ ל דאלאר. םי
y ױמז ס אױך מרדינש ?art גר מר  מי־
ya r זזניסי nגyדזשyר ®p רענזײערםעגם 

nyt ,naye ת זײז ^ כל א m ז ^ e o 'e  py 
a r i□*. װעלכןר m  e  ryrry□ ayn 

aayanm m והזרט שאנד r •  an’ayaay 
rva'iya y ,ױאם ®ארװזזלםער *nyae r e 

rnyaya הזןדץ םים naaa re ר  דאזי־ ת
nyra’aaae nya

a אוליב n דערשאלג ®oayanman p 
nays, װפלמר ayn םיך ny״re  aareyaa 

nyara y •וױל שםיפיגג r e בײ שויז n n 
 payn py לױכ *יסדויקזן ג^געטהײם

a n  •ryaanp nyn xt ןרוחזלסער® re 
yn nyraeלםה py ,nays ym vyn py 

ל ע י nytnn ay r םו ^! e. וזײל *nyn 
ט rt m ?רוגםןן nyn py תים מר yn 

aaraya rae נים aeyt ynyn nya״?ryff, 
nyn v e  nya ^ לוי  לעגזגבם־^לן־ py ג

rcyr, װyלכre  ry y םים רםכם n n 
מר nyrae r® yיByזyלeם־ayכyל רוי  ג

יוגיןז• ?לאו?פאכער

ד, א גו א >י■ ו951 י

 פאר העכערוננ לױן נאוױלינס ארניסױיפאר
דרןפםאיער םאנסרעאלער

p i שעהן בע־נארך וױיס-»ועזידןנם
e  nyםym ysםשזץ־• ל

c שאר מאן m  n n 
Daya re y’nacnae־

ל, ײ .nn ^ז ה. קא
רג, ע ב ^נ בא־ ayn גן

 aannys ,n װיליגם
n «ז n ׳דרעבפאכער 

 איי־ ysy nyc ונגnכעyוז לד׳ץ א nyt יוניןן
r e  nyaya םתיז־ ryj'a'anyc xt שאר זײ 

 לעבענס־מיט־ אויף ryr״ns yanyaynya זײ
 זיבען זײ rynyr אנםש״יז־־נג זיץ לוים לזװ.

nyayany aayrra איו e  aynn n n־: 
rn a a n קוײגזװ pc aa-nyays y זיבעז y 

n. ו&ןלב r a r  y aaya
ayn n ודי e ב^יכפעם שײז nc r e,־ 

nyat rpnny •געו^כסיגקײס׳* ayn אונ־ 
nyr ^ nyc ;rnynyc y ck,y ײגי a ry » <rny 

aayxyne ryycrc r® aamyayn y ף  די «י
y צדליב שכיח־ת r e r  n־:y ף שרײדזז »י

'‘aayay־nry .rysa,aפיזי װי ״ m yn זיך 
e: נים  aaypyיניגyולעגעז ז a n זײ פים 

r בתים בזנלי e די aynnyc yapynn* :^ 
n n  Te •m םכסיד y: m n y an y ae- 
e  art rynyn»מym yמן. ל ד שן ס

מז בתים ’nya די  y ryrrtyaanny הן
 yapyn’n ,n אין סײ rvuFpy aya טיויסזנ

naynnycלינגTy פים e, בײם סײ nynnyt 
ryשnyBפe פארן rn n t ŷ. זיי ryayn 

n פים ryaxr.x Ty .aiaynnys *pe אגב n 
pc yaync לו׳ז aanyayn אויד פיר דןולזװ 

rynnaymys דז ג ^ n n מזגײאונג pc ד־? 
n n  .aaya’nay m naya איxםיג*aayp ny 

rra3i t n  T t aanay apyn 1951 יולי.
ryayn n e אײנגעשםיפפ *naynnyc rt 

 nyay ,aaya’nay rya’naya'.p ryam לזװ
ryayaaya ryrn n’a׳ e די nyc aannyc 

y לײarnyayn r נלײך ד?ל ryaiayac’e 
ryanyra nym yss’* pc rynm■ ודיל 

e o  pay nyn גיפ m m  ry a 'irec 
ryaainnaynec ynyraw re פים ’n 

 ־nay ryanayav Cyn nyc בתים בעלי
ynyr yaaa’aani ynyrae ryae aaya־ 

n  e  :ryaan פתים בעלי yTלyװ ז  מלז
 y nys ועי־חןןל זײןר PC aayxyn■ זזײי

re  nayc aayany’nsyn y ,nyaaya nanyn 
nn nyaױם־שובים ,״ .snyxya a e

דך אדגזער • עז כײ« סןז על מי ײי ריז • 
כמיפסע־• ארכזןשס
ryayn oayaxyn םיד m ’B rya’inyaay 

a y a e 'e rn  ps Vyae a n  nypnyar 
 nn^apycaya .T^״na Te ram בײ

enya בןו נים־ײניוו• ןגס aya, o גי n e־ 
nm i r e  ayn ayn rm nsTW  tx e n n 

nyc nynnm די r e  ’yaa'.aa’nya aay ae 
r r )  ynoam ry a m  n n סוײיד ?לזןוק 

n r e־>’a־prayanyc ayany לויט ap rs y 
aaya’na* rmepynyp py

ryayrx פים nynina קלאוד ,yrnyrr 
nyrae ם^נשויױשזװ ayae״nyr, בץ n e 

m ycya nyaamya ryaio a n װי־' קיץ? 
ק a nyn m סיטי. מ yn n e מזדכם a n

 .ayn ,nyaa’a’a aayany ®חןדוינגיעלעז
aynya y’ayaay, אדן pc caaynnyc אים 

a n  oy ryaya y’xyna’ayn איבyל pc 
.ayanycm

y ryT’T’yaB’iny ayn nyaa’a’a nyn 
■aairnyc nyrae py aynyrae rm enys 

m yr n’a ry .aa^yanyc ayn צו־ אים 
 די ryam trnaynyaya ay".ay: y שמעלען

ryaaiaa’nya אין m o  ann אp ױ־י־ אוײי 
 ־a’nya די ay ry an’n ayany־n”n פיל

ryaara•
a p n  k םרײד jrxrw pgn ײפ  כ

nycשיכאנץ ל?ןאד;׳ ngoc’r a
a n זיבעז פים חח־ש׳ הןיבזװ ysr aya־ 

tx ryarpyaa’e  rae Te .nya־ m a m זיד 
y rx צרדייטען a e  .n>s=ya .nyaa’a’a 

nyaa’a’a raya’c m y n n sc 4 איןT’.ycy 
jyn דאגיאכ .ayay

nyaamya ryai7 a n א איז aya״a־ 
pc .y’xyay*n:n yay*'Dcyr די -pyc'jyc 

ra־n n  pc re anyn ,^ייני a e  mycya 
aya’nya’e  .aayam nyara’a raya’c 

a״ayn enyeae-anysepy n’e  r e  a־'. 
n  n n  P« nyn’Paa’a ynyrae .ay’xyn־ 

•ryrya rym y’xyay1 : הל#'ד ,yrrrrcpr 
yp aynn ps nyrmyaya ,Pyaya a’nya- 

yay ,Pypyn anyaל«זשװ» טא acP’nya־ 
,rynar nyayaaym nyn pc rnmnnyaya 

n n  re שרײבעו־ j i m  ya’Tyn ,n pc

t9 דימ ------------------------
rynysya זיײזמ n’a צ־ייב a e  nayaPys* 
m ay sr ־

ryarayanyaarny anm  nyray’ r»ai ps 
nys ps anysa'H nyae Pynaayp nyn־ 

yayrm ,םחוח־ת .ayayrr anaya’P ^ re 
ryaynyrya r װילזת r  n’a, אז nyaypnyay 

B’a a פnyTופעקםשayמ n  a’Pe rynyr
i m  e®  oyaynn nyayp py pysayn,.- 

rm ne ya’P e ya װאם ?TPe פיל ®*y 
 nxyayPn די .y’naanae nyrae דיגען

pc aaaypnys ayn .*פיניססעז pi i p  I* 
ryaya pyr ״aa’sayn״ pynagnyaay Pyr 

rt ayay rr pc anysae ya-.aa m m 
e״na nyrae באשיצזה  r*2yn n’a .T־: 

r a  e  •ryaynaryanya ם r דעעיו׳ני r r e 
nys nayP ps m® ׳־n ryo’Pmyc צו m 

n פיט nnaa ;ארראלעז e  nyay jyaynn 
n*־pyruya nyayp’nyay e  e  ®’a m* 

T® aiPcnyae a n  Pyr nymea זיין pyaa 
 ■ח־ײי ?לײנע nyc ynyay? py ארײנװאדמן

ayaynn yam m yns nynyayp py par 
ayaya’e  a n  m ’Pnyc a n  a-^e m »r 

•pnya
y e yayPn nyrae ayn nyaa’a’a n n 

m 'jy as’e דלעך.3פרײ a a e ry a re  ayn 
nyay JjyPnyc nyrae a אין e  e’xa’ne 

e  r>m*yaay ayn ny׳ynaaya *r שװע־
.rya” p:’n

xayna® nyay ayn n sy ay m  nyrae 
anynytya׳ nyrae e סז־ײד n  m*na PyT 

rae ayr. y’xpyaylB לוײװ קופפ .pyryi 
ayaayr nyaa y py־pyr rynya?yBaae

pnm  aPya®yaay טסזמדעל ay ryam 
.a”nayaynyaay n n

iy m yarryc rae ayn nyaa’a’a n n 
 ryx’®ya rt rynm גענוםזװ rrPm שױס

eay n . pwya rn a a n a e  nyrae.״ ^

 PypyP r« cyany 98 יאר א pe ־כל סך א
pc ניסגעוױטש, דניאל nymyaya

 *xyP ayn pc n’rPnys ין
ryayn ,1950 ,ny’ rya 

,98 PypyP r’y r a 
’apnea pk nrnyayn 

an’rayany ,nyayae 
 yaPm .nyeyr נימ

ny rya’aey®ya420־ a 
ayn PypyP n n  .nyayany אױך ryarirnya 

 ־Tכעyװ מײטסע די שאר rvaanyayn לוק
nyayany אין y’naanae n n.

m בײם ’p a y :e די -yn nyeyr y” a 
n’a rya זיך ryc'iacyaay אױף nyar y- 

nוױ קזמ nשסyנד Pya n  pc’ .בתים py 
ryn’sann array: n e  ryayn nyfiy® n e 
pc aane’e  n n  nyaae ryaara’arsy 

Pyayrya. o n לײמש־ Pyn״®.n nw p ae 
py דוײי ®an’syaann n e  ryayn nyay 

nyt ryanae®cy ״’nP a py ey®  nrar 
e’ םיר rmyn nyay® דדײ  W an’T’ay’r 

aae’a®»y.
nan םיר -r r a y a e  nyrae py ryayn 

s ’xpn 8’nr■ aynya nnaa peayp?־ay־ 
ryap’Pc טיט n n  pc .50 PypyP ױנײםעד 

anypnyp p e ײניוז׳ am  y’x y r e a e  iy 
§y® y ry»yarx aPypya Pya yPy ayn 

pn nyaae ציע.’יח־יםד? c n e  ryayn־a־ 
ryamaan באװייעז rx גזדוינזװ Pya n 

n יףe םלאכומ m e זײם •ay va’np py

aaayan פים Pya n’ ^4 גתיגy® p e 
ryayn ,’ya myn סיר • nya mnPnys 

סםרײק. TJa’ay*r צוױי
aaaya’nay ax e  ayn 98 PypyP פים 

 גו־עםסע די זיינןז yaPm שירפע® 50
yarrayany n  .y n aan ae  nyn r e שזך־ 

nya’ny rya’asy®ya nya ײי  םויזאגם ד
nyayany. ײניןן זײ ®Tynyaynanyc nyBy 

r אלץ rya’acy®ya py nnaa זיך e  nya 
jirayPa Pya nya

py ײ yayPay yaxyP חדשים Tjm 
ryaranyc rmya n e פיט -yn piP rva’np 

pry .n n ’Paae ynyrae nys ryaarnya 
epyPyp p נים ayn PypyP nyrae װי v־ 

aaya’nay rm, ודײל r e  ay נים rynys 
nyrae פתים ’Pya r״9  r e  ry®’e eyay 

m r  ry  n’a ryayn .ynaanae 
y rypn’nc’e  anaya nnarrya 

jroyPa Pya ynyrae nys aarnya די pip 
rscynaya praamyayn גװײ צדוישזװ Te 

nm פי:ף  nyn n’e  nyPyn• די *yam pip 
xt nm® anynairya rmya pram praam 

pram?, מחםת py naya®Pe® ayn ,םדייד 
ayn ayn ױך nyayapy py pfa’myaay 

a ryaPynyaay ayn py׳.n y  ps •ra rr
m rmaya ix aayPfi PypyP nyrae 

e ” ayany־ayany פיסן ayn pc a’vay 
.1’ ay’-a
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ס המוה דער מינ  ?גחשעמס ממ אין מארד ח

פונהצזגירען צו m הױנס$ז
ר, -י• 7« א גז ע ם פענןיחשער ס

געיעבפױגכךימ

^י—י ד ^ מ מ ײ לןי מיזו ק  ייז י
V/ הױבם *נחשעלעם לןמ

l ^ B  U I מו־ ביטלעבדדיח 7א רוי ןז
M K כאאס דעם שון קײבעז
jgM KBlSSi ־ שרי־ערדיגע די ױאפ מ
H P V H יחסישאסם םוגיםםישע®

ז אדייעעבחןכם ה^ם י  י
*ינדזםסדיע. דער •יז *ייז ד9ײני דער

תיזז די םןז שייז *P י מל מ  רײע » ןיי
לי דער פיס מנםעיעמען  *םןר מזים מ

ר לױן » גײזייי׳מןודעגעז » ע דז מ ע  די ד.
 דעם באגײעז װעמן אזיד גזרי״ םלאכוח. בעל

ם גײם וזןמ *נרינועגם׳ קשלמםיװען  »י
 העבערוסנ לייז rw c 9 .1951 *■ריל. םוןי
 מי־עדוגג 9 רײםגעשםעלם9 ײגיאן די ה*ם

 לםע9 די פאר ®זגד רעםײערםעגם 9 ר9ם
 די י9® *ױסבעםןדמגען m 9 סיםגלידער׳

ס ־ מו מ ח י לי י9פל י מ ל * *ח י  נ-9• מ
רמסמרוסנען.9« דערע
 זרז ס9ײ ם9שם 9 שיז אגרזשעלעם 09ל

 אםע־ »יז שםעם נדערע9 ®ד r 9* נדערש9
מ  דיםעז9ײ 9ל9 זויר םים *xp גים רי

 מעשםעל9ײ1 דעם ייז יײד HU קליפשס.
ז סעז מטןלקעדמג• »יר פרן  ז9 געז9י מ

 װערעז ז9שםאם פאראײניגםע די וױ «נ?ם
 דער «ן <9־סלז9שס דעד װ׳י כם9םר9ב

 דער אנדזשעלעם לאם איז זוי9 װעלם
ל זייעד אפעריקע. «ן שםעלץ־םא■  םענ־ «

 הער9 קוםעז סתים. מליי *ח 1909019 שען.
 *וליב דער9 געװטרסשסןנד זײער *זליב

j •ערזעגלעכע נדערע9 in s גדיםםע די 
 און וזײל 9 *װיף גלױז קומעז פעגשען

 *ײנ־ שסעגדיגע וױ נים זיד 790091090
 עלזר אזא ם9 .0900 דער *יז װאױמנד

 79 םשדערם *יגדדםםריע אונזער אין סענס
לווג שײגעמאמױגע ד מנ  םער 9 *ח מ

ג 79?םיש9ם ד נג9ד  פירער־ 79ײני דער מ
סש.9ש

n גאגצע זײער 7909ה 79םוניםם9ק 
מ9 79ײגי דעד 7אי עגןרגיז מ מ ק ע  אײף 7װ

מז םיםגלידער• די 7מםײלע *י ע  שםילע ג
לי אייעעלגע *ו קשנמםיזם  אױף בתים מ

 זדגדדםםריע םזג^ער דןד 7®י רעכעגוגג דער
 םיםגליד 7*ײ P® *ממגוסרוי שזאוען 7שי

 קאנקורעגץ ביםערע 9 איז גוױיםעז וװס
 אינדוםם־ דער *יז בתים בעלי די *װישןןן
דינ־9ב די אתםערגעגרשמ? וזאם ס9י
 מלןנקםיװע יי *יז רמםזנר9 די 7םי גומעז

 דער *ח 79יוני דער 7*װישע ססױשוגגען
לי •79ײש9םי9ם9 בתים מ

 דובינ־ •רעזידעגם אױף <7בי Y’K װען
 79016 דעם *נגעקוםען, סנ,9רל9פ סקי׳ס

 >•cD וx ןןנדזשעלעס׳ לאס קיין זממבער,
 .TWP חשאיגם וק9קל דעם סים 79לם9ױ
 זיך נם9ײני דדעם זשן קלןסק די בען9ה

 םתים*9? דער ®ז פרײם9ב ס9ה9ג שױץ
 די «ץ ם9רעזולם *לם פס,9הערש םישער

 חדשים אײגיגע םים 79זײנ תשם 79ל9ײ
 ם*ע* י9ד פרן געוישרע! סירם9חדגג ר9®רי

^ ד9ל9י1 m קוםיװ9זקז ל9י9ג op ־  מ
 .79רם9זים 79גס9זיד9ױײס*«ר די םיםע.

 7פי זײסיגתג9ב די •ערלישטיין. אדן בישלים
י939 איז רש»פם9פיר ר9םוגיםסיש9ק דער

 *רדעגיע 79ל9ושם1אײנ גענגג 7ײע9ג נים
 ק*9 כער9ג־םעגל9ם לער9רפ9נ דער ר9פ

 ־9בײש9 לאם איז ױנקןנס די 7םי םיוױסעם
 פון 7פירונגע די פמ רעזולםזןם לם9 ם.9ל

 פרןמם 9יגם1רזד׳9ם *ז 9נװניססיש9ק ד׳י
 79י9י 9םיל גמר 79זײנ ^9דסיגיסםיזמי9

 סייל־ את סרעפד געיועז ױניאגם 9ר9אז:ז
!װייםע. די םים זרמע שונאים וױיז

 ?אגקו־ ®ז לאגע 9 » פירם9ג ם9ה ס9י
 7אי ר9וזײם1 דער םים »ײ:ער 7פי 79ריר

 ן.9ר9ני9 דעם בײ אײגער שעשער 79<9כ
 געלעגעמ־.ײם גוםע 9 :עגעבזוז ם9ה דאס

 נד9נ9כ9ג 79אםאקיר xt בתים לי9כ זײ ר9פ
ל זײ *ת ױגישנם די  ־9ש 79גים־ױגי 7פי מ
.7רע9רמ911 זיד ל9י ר9•

 ם9ד> ס9ײ דובינפקי. נם9«רעזיד ר9אוגז
 דערפאר קוםם -9ג9ל די ם99ש9ג#9 ריכםיג

 ם9ל 7קײ 79שיק פ*ר *נעדקענתג גרוים
ש9  בזןשיײ 7אי 79סעאיג ר9אינז לעס9גח
 םםאלבער^ לואים וזײם־ירעזידענם געם9ד

 ר9 ס9ײ ײם1 קוחנער ־m פאר ם9ד. ווןם
 ר־9 79רײנברעגג9 7לפע9די9ג 79ײ9ג דא איז

 ר־9« אית אויםשמידעז 79העלם 7אי נמג9י
 9ר9אונז 9ל9 ®יז פם9רש9םיר 9זזײניגם

 ליםים9» לגעםימע9 ר9פ גם9ײני 9דייג
קטייױםעטעז.9 איז

 ר9גײ דער לזנגגעד. ד. 79הײמ ברדדער
 *9ב איז װאס דירעקםזזד, קאוסם סיפיק98

 ברו־ פמ 7«לא׳ דעם אויף 79י9געװ שסיפם
 7כע9שײ ןװליב ם9ה ם9װ ליוךײ, לואים דער

 7פי ז9ױג1וריקגע1 גזןנצעז r» זיד געזוגס
 7ײ1 םיס האם קסיוױםזים,9 79ײני דער

 פם,9רש9םיר ר9:ערגיש9 אוז בםער9ג9ב
 ס9י 7רפעסםיגע9פ 7עגופע1 גלײך־ זיך

 9ר9אוני םמ צדזאכענזזרבעס הזןרמןזנישעז
 ,79יוגי קלאדק — ןאםײלונגןװ 79יזגי 3

ן.9ײני ס9די r* רםסװעיר9&פ
 אױם• ם9רב9 9גרינג קײן נים איז עס
ל9«ואײ  סיפיזם9י 79ריג9נג־י9ל דזים 79ײ

ם איעעס 7פי ום«וםלױ9 7אי  7י9 .79וױים1 גו
 די 79געג בתים לי9ב די 7פי 7אי ױנקמס די

 ־9נםשסל9 ד9אונז בער4 גק9ד 9 נס.9ױני
 7אי ״גױ־דיל״ 9 79ג9ארײעוםר םענהײם

 ם9רב9 ר9םײנ9לג9 דער אמ יר*דיל״9,ם
 «>ר םיר. ן9ה»ב ,7יאונגע19ב די 7אי איז

 7שײ jp 7זײגע װאם *ײם קורשער דער
 79דורמ־ײם זיך 79ל9ליכם*שםר 79ז 79געגומ

נם.9ל?9וד 9סונקעל דדעע9פרי די
 םים־ 9ל9 ז9װינש איד היל שלוס גום
י 7אי גלידער  79זונם9ג 9 ם9םילי9ם רע9י

 ר9י אייף שלום אױ יאר 79גליקלעכ אזץ
* * * ודעלם.
 79דערװים דרוק »ם 79גײ םיר 79ײ

 ג-9 ס9ל אין כער9וקם9קל די זןז זיד םיר
 לױן 9 79ג9געקר שוק 79ב9ד׳ חשעלעם
װאך. 9 י9ל9י 4.25 7םי העכערוגג

 פון ז9ר9װ לם91גע ם9ײ רוע9העכ די
.1951 7אי װאד ערשםער דער

רפדןןקציע. די _________

הענערוננ לױן נעװינען סמוהמ^כער םאראנםער
ר9חש9נ9ם קרייזמאן, סעם 7פי

 ם9ריכם9ב שוין ד^בעז יר
 גױ 7םריערדיגע 9 7אי
 19 .גערעכםיגקײם׳*׳ ר9ם

 79כםדר׳דיג ם9י צוליב
 79פרײז די 7פי 7שםייגע /

 79מיםל לעבענס ײף9
ר־9פ .79ױגי אונזער האם

 איגם פונקס עםקאלײםאר 7אוים׳ זיך נדיג9תם
 »ם9רל9ם באלעמםים די םיס נם9גרים9

 לי־ אױ .קאסט דעם 7אי העגערומ 9 זײ פיז
גום״.9ב וױנג

 שםייגער דער וױ ד&בען. נױם9ב9ל9ב די
 ־9ד. די צוריקגעװיזען. דערומ9ם ר9אונז איז׳

 די איצם 1אי רשםעגם9 י9 גה׳ם-9׳ם9ג 79ב
 צװייםענ^ 7אי כםע•9של א םרעיד את גע9ל

 גרי-9 דער אויסגיץ רום9 חדשים 6 7אי װעם
 נ-9 קיץ איצס דעדיבער 79? 79ם און גם9מ
כען.9מ גים 79רוגג9י

 געווארען 79רגעגעב9איב איז םכםוך ר9ד
mx שיל  ׳־9ג האם ער אח 7רם*9םש איפמר

 9י םיר 79ײנ1 נם9גרימ9 7לוים׳ 19 פםק׳נם׳
 םיר פאדערוגג די 79ל9שם צו כםיגם9ר9ב
 םים־9םם 7אי ציםערעז נויע9ג םים 79ב9ה

 פרײזען די הויך װי רויף9ד אנגעװיזע! םיקם
ע 79נם־מיםל9ב9ל םיז  ויך,9 7אי 79שטײ9ג 79ד
 79ײ9ג איז 7םעזא דער װאס דעם ר9אוים 19

 רשײ־9ם דער גוליב 7זײנע קודצער 9 זײער
 ר־9פ די םםײלם איצםיגע די םמ דענקײם

 גע־ שםארק רבעםער9 אדגזערע םון 79דיגסם
•79פאל

ר ׳79רם9םש אינאארשעל ד9י ר9ם9פ9י

 גםשײ-9 די 79ב9ג9רויסג9 ם9די .79לם9פינ?
 79קריג זאלען ר9כ9ו?מ9?ל אונזערע 19 דונ^

 םם9? דעד 19 זהױ. ענם19«ר 7 םון הוסםה 79
 33 7םי רם9ד.עכ9ג װערם באנום ליתינג יו9

 9ל9ם«עוױ 9 בײ סרןמענט. 40 אויף *עגם9»ר
 ם9ד» פגער•9װ9נ 79022 דעם םארז^פלוגג,

 גם-9 די 79אױםגענומ םס9םיםגלידערש די
 •IX םים םשערםאן איםפארשעל םונם שײדונג

 79יג1י9ה 9 דריקם9אויםג אמ גהײם9פריז־
 ר*9 גוםער זייער פאר םם9פירערש דער דאנק
 ם•9ח9ם ר9ל9גענער ר9לב9ז דער בײ בעם.
 ר-9פ 9 געװזױ־עז ז9אגגעטם אויך 1אי לוגג

 7פי דױם די 19 באארד׳ חשאינם םונם שלאג
 7םי 79י9ײ רם9כ9ה9ג 79זאל םיםגלידער די
 ־9ג די »ליב װאד 9 סענם 70 אויף סענם 65

 פון 7קאםםע 9םױו9דפיניםםר9 ר9רם9העכ
.7ױניא דער

• • •
o 79םיר םיר rx 79אינםענםיװ 79 אז 

 79זימ ם1אי 1בי קאמפיץ. 7ניזײשא9ארג
 ס-9דר 2 געװארעז ארגזןניזירם 7שיי

 *9קלאוק-ש 2 און םפאפם־שעפער 2 שעםער,
«ער•

 9 אז 79אױםױכם 9גום םאראז 79ס׳זײנ
מ איז ז9ל9וי ר9פ9ש מער סך  ארגא־ 79קו

 7א זיך םיר שםויםען לײדעד .79ײער ניײרם
 אום־ די אוליב 7ריג?ײםע9שװ 9גרױם אויף

 אר- 9בגוג 79x9191 •ראװיגאיאנעלע 9גינססע
.79םיגקיים9ם גאניזאציאנס

oix o זיד 790גרײ םיר rx 79190 09נײ.
ארייעו־ באלעבאםיג די 79רםוםיג9ד פיר

/

------------------^ ו95ו י#גי*ר,
 סינפעסישע שעפער קיאי? די אין ברענגען

 סםארס־ און רעידקאוםם אויך טאםעדיאיעז,
 9 םאראז ם1אי ס׳איז 9לכ9װ פאר קאוםס,
 שאםען װעם דאם וױ׳יל נאכפראגע, 9גרױס

 דאס האבען פיר שש»ער. די 7אי ארבעם פעד
 םעזאן פארגאנגענעם דעם 7אי געסאז אויך

 אלגעפי^ע די סארבעסערס סך 9 ס׳האם 7*י
םרעיד. אין 9לאג

199 לאקאל סיארםסדדןדר א־נזער
 אגױפתהס דער אוים גײם יאר דעם סוף

 ספארםסװער דער »ון 199 לא?אל 7ודישע9
 האבעז מיר סיאיישאז.9ס9 סאגופעקםשורערס

 די מים קאנםערענמז אװײ אסגעהאלםזמ 7שײ
^ן 79װעג באלעבאםים ר9רםסװ9ס« אנ  ם9ד ב
 ן9די9ג איז שסעלרע זייער י9אב גם.90גדי9

 פאר־ זיד האבען ז99דענ9האנם די 1א אזא׳
 קו־ נם9גע? נים די םים ם׳האם און 79צױג
 װארע־ געמוזס 79חאב פיר םאלק. ix 9 םען
 אזוי װעס דאס אויב אז בוזים׳ בעלי די נעז

ע־־ע 79דינ 790אנהאל  ען1קאנפעדענ י-נ
 אנ־ 7זדואונגע9ג זײן ז9ל9ד to 7אי לאז■9גו

7909rx כדי 79פיםל אגרעסיװזי מער m 
 שסעלינג. די אם י<■1 ד9אוגז דזױ־נרײכעז

 א אױף געװארעז 79גוםגעהייס pk 9לכ9װ
 לא־ «ת מיםיגג םיםגלידערשאפט ל9געד9ג

לי זײ איז געהאלפע? חאס ?אל  הא־ בתים מ
 שםיעטען ix. סײיס רם9ר?ל9ד זיד 19?

״.09ביזנ
 ייעם 79גיכ איז גאר אז דערװאדםעז. נדד

 בא־ םרעיד ספאדםסױער אין אגריםעגם רןד
49ל9װ גײם

שױיבען נדטגרידעד אונזערע
 פון םיםגליד בערקאםסהי״ סעם ר9ברוז־

 7ײ1 אין 7919«• ,יףײ1 019«־ ,117 ל9?9ל
 ־oix 90 געװענדעם 1אי 9שראג זױין בדײו.
 קאפלאז. ר9גרוד לאקאל, זיין םרן ר9געחש

 קע־ 790 װעם אזוי װי »גם9פי־ פסקי9ר?9ב
 ,79X9190 און א-יע־טא־ם 79ל9אפשם 79נ
 ר,9«9ש די 7אי םלאסית בעל 9רבעםםלאז9

 ר9י9י אז אדבעטער׳ די םץ הילף ר9ד פיס
 לײן9 זיד םים 79פארס אזוי 1אי ר909רב9
 ארבעםס־ 7זײ 79ינ1 אין גארנים האם ער 1א

רז9ברוד 79לאז
 צו װענדעם9ג איז 9ג9םר 9צוויים די

 פון מענעדזשער געגעראל פײגבערג, ישראל
 פאדװאס, באארד. שאינם1ד קלאוק ם9י

 זוי9 790 דארף ,,בערקאפס? ר9ברוד גם9פר
 לוין־העכע־ ר9ל וועגען 79רםאנ9ד פאל פיל

 לעזםענם האבען ד9כ9ו?מ9?ל די װאס רונג
קיין ניט װי סיי 1אי ס9 79ײ ,79גע?ראג

תז ן9הײנםיג ביים רגיץ9ב 79גרוים ת ק  י
* <י י>

לא־ 7םי םיםגליד וואלאך, םשה ר9ברוד
 בריװ זיץ איז פארשלאג 9 םאכם ,35 קאל

ix םיר אויב 19 ׳‘כטיגקײםי9ר9״ג דער 
 רעכ־9ג״ דער סון 9יX9ירקולx די 19 79װיל

 דארפען 79י9װ סערם9םארגר זאל סיגקיים״
 פאר זיים ציעלצ9ם« א 79איינפיר םיר

 וואלט ם9 אבצר ר,9םיםגליד פח ד9בריהל
 געשיקם 79װע<־ װאס גרױולעך 1א 79ײ9ג גום
w זא־ 7ױניא דעד פין חודש־מװרנאל דעם 
 אײן אויף םינם, ריט 79י9װ 79געשריב 79ל

 און קורץ אךבאד. פאפיר׳ ר9י םיז ד־ים
ײניאז־ענינים• וױבםיגע באהאנדלע!

 דרוקען 7י9ג װעם ״גערעכםיגקײם״ די
 םיטגלידער, פון מיינונגען םיט בריװלעך

דערלױבען. :אר װצם פלאץ ר9י וױפיל

MkH••* •*יי•Ilk*/ il >4 *״ י—י-ײ׳m
9 לאר,אל *רן

 םך א פאכצן ix םרי n נאד pk עם
 ?אםי־ קולםוד 7« םעםיגקיים דער 7« הכל
 בלומ דא 79ײיל פיר .9 לאקאל 7« טעם

ע פארצ־יכענעז  דצם אײף אױפםיעז א":':
געבים.
*r פירצז באװאדסם װי  T i קוד־ לאקאל.

 79ד9י ראד•8ש ענגלישזױ־ דער 7אי ז9ס
:9ל מיםייאד און כאנםאג  909סל9 ױד ז9י
 79הערש9ב ix בעסער םינישצרס צצנדליג

 רעבעקזן לערערין׳ די לאנד. פת ש*־אך די
 ס9אדיםארים באקאנםער א איז חשאדװיס,

דזירװאקםענע. םאר בילדונג אמ
מ צו רועדם pk עס  91אײגי אז ,79דק9מ

 אנ־ 79091 לס9לא? אנדעדע פץ מיםגלידער
•79קורס די את םייל
 ארױס־ האם װעלכער ?ורם, װייםער9 ר9י

 אויף אדן ס,9ר9אינם ז9גרױס א 79רופ9ג
 ־9ס< לײגם קאסיםעם קדלסור דער 790ל9ײ

 געיױדסצם pk אויפמערקזאמקיים, 9ציעל
 דצר פת «נקציעס די און סםדוקםור דצר

 ד9ברוז־ .9רי?90א אין גונג9ײ9ב 7ױגיא
 7« נעהילםס־רעדאקםאד איצם ױייס, שפואל

 דעם םים 79 סירס ,גערעכםיגקײס״, דער
 !יך 79?וס ר9סיםגליד ױנגצ 9גיײ« א ?ורם.
 א אויף כדי ,790װא צחײ 9יעד 790צחא
 גל־ דצם אויף 7909ארב אוםז ז9קםיװ9?אל
 נישם אדז ־ט*ר09ס 9 עס איז פראקםיש בים.

 באשלאםצז pk 09 ס.9י1?9ל פון 9םערי א
 לאקאל, פח ר9םיםגליד די אז ,79װאי9ג

 נ־9סםוד שטצנדיגצ 7זײ נישט 79קענ װאס
 79י9ײ דעדלױבם זאל קורס, דעם אויף 790

 9ר9ונד1בא צו צזהצרער 9םריי װי ז9קום צו
ס.9י9?9ל

 פמ מיסגלידער די ז9װים לאזען פיר
 ם9שי צו נישט גאד px צס אז ,9 לאקאל

 9אל •790T? די םאר 7גיסםרירע9ר צו זיד
 קו־ צו ז9געבעם רען9װ פאראינסערעסירטע

790 7’K 9וױיםערדיג :אך ל9לא? םון אפים 
אינפאדמאציעס.

 און קױסטמעס פראווען לאקאלען
פארטים נײ־יאר

 9 י׳9י 9ל9 וױ ׳79090 יאר היינםיגס
 טראדיציאנע־ די געפראװעם לאעאי״ען צאל
 דא־ די פאדטיס. נײ־יאד rx 09קריססמ לע

 גהײם9ג9ל9ג 9 מאל לז9 דינען שמזזות יגע1
 םשער־ םשעדליים׳ •9ש נגעז9נדובר9וזאמ9

^־ אקסײוע לעידים׳ ל םג  ־7יוניא 7ix מי
 א אין צוזאמען 79פארברענג צי סארשםייער

 מייסמע די בײ שםימונג. ױם־טוב׳דיגער
 די או מתנות אויסגעםיילם װערען שמחות

 ם9ארב דיעד פאר ױניאן־װאלונםירען
.79ײני דער לםובת

־9«ר9ג שמחות 90אזעל זיינען הײ־יאר
 און ם9רס9? ׳32 ל9לא? םדן 79װאר9ג װצם

 5ל909ה סםאםלער אין מאכער׳ בראזיר
 ספארסםװעיר און סקוירם ,23 לאקאל פין

 באיס ססרים ״גרענד דעם 7׳אי םער9ארב
 דרײ־ דרעס און קלאוק ׳102 לאקאל ;קלוב״

 רז9נם9ס 79090190 איז ױניאן׳ רס9ײ
 לאסין־. די אין נם9רםמ98דע נאח־־איםם

 ר9090 רעינקאום 20 לאקאל רם:9ד9קװ
 און ײניאן׳ דעד 7םי העדקװאדערס די אין

ר־9ם1אי דער פץ ױניאנס אנדערע צאל א
ל.91נעשא ׳

ן--------------------------------- פ ? י v ד

אן ?לארתםאכעך  עדדט דני
ס אי ב לו ד ל א ג

 זרז ז9ל9לא? ע׳אוק די 7« פארשםײער
 נײ איז באארד דזשאינם ?לזצק דעם «ן

 פרײגד פעדזעגלעבן צאל א אויך וױ יארק׳
 ײנען7 שעפעד קלאוק «ן פארשםײער אזץ

 זיך צד׳;אעפבד םען9 דעם אחשנם, שבת
 ׳נא?שסי ססײװ׳עסמס איז 7פענתקדסע9אדז

 יזשיאן לאנג־יאדימן דצם בבח־ 79א«ױגעב
 רי־ דעס פדן מענעדזשער 09אי אדן סועד

 קיאוקםאסןד דעד אין נם9מדםס9ד*ד9*
נאליב. לואיס ױניאן.

 65 79גןירח*ר אלם pk גאלדב סרידער
 זיגס יאר 40 געדדארעז איז עם און יאר

 ?לאוקפאכער דער px אקםיװ pk גאלוב
ttip. דריק9 79יאד סיס pk מודען גאלוב 

 ,17 לאקזל ר9אכ5עדפרי דעם אק אקםיװ
 האס שםחה בעל דעד װאם יע9ארגאני״ן 79

עז ם ^ל  איז 89 ח־עז שפעסעד׳ .7בױע ג
 *9ל דײסארפ9אפ זדשםיגעד דעד געודארען

 7« אײנעד 79דואר9ג גאל־ב px ,117 ק*ל
i9״i באאם־ איז םיםארבעםעד אקםױדםסע 

90•
 ברח־עד px יאר פיד לעצסע די אין
־ דזם 7« םענעדזשער דער גאלוב מי  רי

דעמדסםענס.
 בא־ ױבילאר דער px באנקדט בײם

 גע־ פײנבעדכ, ישדאל פון 79091191 גריסם
 דדמדנם ם9ל םח מזמעדדצעד נעהןל

 עדזשע'190 ?אפאןן׳ בןינחשאסיז ;אדד9ב
 W1MT091P0 ׳790ל90 ב. «117 ?זןל9ל 7«

 יג*9 דעם 7אי םענעדזשער סיסםענם9 את
 7אי דעיארםמענםז םיל119? ל9דאםםרי

.117 ?אל9ל פת 7רמא9םש ןױקערנלאן, ראית

רעזאלוציע דז^ק
ף,91סאר ?9on פדן פיגישערם די פיר

 פאר־ יארק, גיו סםרים, םצ38 װעסט 307
 יגם9דזש אוגמר 7אי םיםיגג 9 בײ לם9אם1

 79יג9האר אונזער אויס 79דרי? בןמרד׳
ר אחשאםםער, םשיף אונזער ix דאנק ײדן  ב
 09019 ר9טיכטיג 7זיי פאר פישער, ד׳ערי
 פיטשערס די פאר 7א09ג האם 19 װאם
 •79191191 ןטאבלירט px שאפ דער זינט
 אן 7909לix 9 איבערגעגעבענהיים׳ זײן

 lyinx 1םא 1מוםטע א 19זיכ איז ם,91אוים
 19« וק1אויסד אלס .79י1יי 19כ9וקס9קל
 9 םיס אים 1סי 79T0i9i9i« בעט1א דין

 ר9 19 איס װינשעז אװ סתגה 1ט«ולצ19ײ
הײם.19ונט1גע ן9פארױצ דאס 1זא•

שגײדעו־, לואים קאפיאן׳ יױויד1
םםיץ נײטען לאװלער׳ הערי

 ,ריםשםאן 19י פת 1909019 די מיר׳
 191119 אױס 79ח־י? קאמפאני׳. ח־עט

 סין 7919װ געזונם מיטן פוײיד 9םיפסס
פעלד.1919ר איזי

 האם נונג9?1919 פיז אויסדתה אלס
 גנ*91 7*י ז-909191190אי 9קאמים שא« די

 1בתדע ׳1י?ם־מענעדזשצ1דיםט פון ווארם
 נמ,91א ביזנעס אמזזױ־ ix מועדי. א אוױץ,1?

אזענפעלד.px, 1 1בתדע
 שנע־ װאס זיך זאל ער אים װינשען 1סי

ארבעס. װיכםיגעד זיץ ix ז919אומ? 19ל
 79נל19מש ,1דע1סי דייװ י

,79? י19ס ^לימאז׳7גײםע
ג,1שםיי:בע מעקס

האלענבער- ראלף

*
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 נױנור, דיינגענד אײרא*? איז שולעו «אר:ד פאר דדלןז
פיטאלאװסנד דד. דערקלערם — /

 שגײדןן *ו ימלדזגץ די
־ 8«ידיש די וי<^«*ד מ

*.ayn .ye c r *  f .דד *TV 
_ , *w r y  pyp r־

ז •יזז* י * י .orמנד. זזןלם ״ ך «)ר מ  ן
pypayirm ןןוזת  pyp ym גויםימײס 
 ״ary״ די מרסדייסערזן ■רן lyaPynjy •ון

מ ד« n אין *יל ײ ליגדןר. «ו<ײי
ם סיגגאל*יזסקי דד. מינ a זיד ג ry אױף 

y ײד קודזען I *יז מ T M ו ײד כדי* 
מן ײלי  *ץ *)דמנדלוגגען די »ץ מס

m y . pyaŷ pyuy* דדזןזינם דעד מים 
ש*גריסיסי  lypyuy’ypye װ*מן yopeyp מ
p8׳ ptד8ייי • •py• lyrrayw? n. דעם 

ם דיג w\ מ n ד ay «ז מסיגיןײש ת
ה*ס *דמניממיע זזיל* וױכסיגעד ד־ןר

ry מ מ מ « py T■ סי׳יז ן irw a p  yon 
im װשלמל n  ay ם זיד  לy *8 מנייליג

•P די y m t yauyyiyuy מ»ליגדדשײ 
n *ת ®זן t  p t ynyapyran׳y r ײמ־ג־* 
p מז• p r a, ירעזידענם דשובעד. ודילישם 

y’xypypye ■my. pyjxr'pyay p®p n. 
n סי׳יש ®ןדזיזנער גןדרןן •oirxyaynx

PP• קי8סינגאלשװ ayr ,נמדױזען* iy די 
m הילזי מנםםרדקסיװע y. pe״ rye דער 

unyy^yeya tw’t t ״ »ין»y « p חדך־ 
B n s m קיגדעד אידישע םלאכות py 

yiyopprryp .שעגשען yp m• װי •הנקם* 
 רױ׳יגימד גים שיז »ץ מװען זזי גויסיג

9< ײי װיסםיג m די 9 y p די *ו הילף 
 ayn לי׳ידער. *»ײק^ זײן 7ײי «יז זיידעז

 געלם׳ סדמען די דיגען ®נגעוױ־דעז, עד
epp יי׳ימז ayr rye ד^יימז ®pyr געגץ־ 

ו ײ י י י מ ז לי מ a» ביז *י r זײעד מװעז 
V״״py m כייל ךי גױס ®)דגלײךw ar. 

ayn מנגעבעז זײמן rnm y rye lypyrtya 
i זשל ayr ח־עז ®חרעקען. הילמס p חלילה 

u u 'm i< ,װעם װזחנן ay ״ שמןדק ן  ז
o. •׳y5ry די דינען

pa ־ן לנןיש;וד« די* .ary.*־ ayn .דד 
מ ®נגעװיחגן. סינגזןלןןדסקי מ  נדזך *יז מ

ir די ®ז ir גע־ םלחסה דער ג*ד זינם 
 װעל־ פמ -iyny» «Mno העבער ^רעגם

» כע »45 a^n ai'im ina wayn קyn•

 ®היג^עבםיגרדם״ רײענער
אױממערהזאם

1 yר *ת ײנגערי *ל  .מדעבםיג־ ת
g יזי׳יס* a p זיד iy aaŷ pya י קריגען י

 רזןגדלער זשידםזל׳ דעם וװגזישיקם גיס
 *ויפ־ וזאבען זיי זןז ןועד «mw יןוןן

 זשזר* דעם קדימז ו1 פינמטמז מהערם
י םײ־ נ«ל. מ י י ג ח ז מ ® מ ײי  קיי־ ײ
an ױגקימד די פוגעשיקם דס  ,גןחמ
 T* ayny זייעד װיםען אונז לןזוען גו

 ײניפז• דער ®רן גממנר לערױזפר
 .גערעכםיג־ רעדןקזיע י1 ^דייכס

m o .ttt .19 יפיק נױ בדןפ־זױי. j .י 
Editorial Departmmt, 

”‘T.RECHTIGKEIT
1710 Broad wav 

Nrw York IQ. N. Y.

ױדסע ע לייז ^ ר ס ס ת  אןנחזידם־ r» *ינ
»w rt— i .לדיף א׳ז אדמםער *r י«ר 

a r t  J95i ל די  נדניסום זײן תלפיזײם מ
 אין שילעז ״אדס״ די אין םרמענס. רדעלף

מליזג ם ל» ייבעז זיי מענ ח  שײ די ®ץ •
ר־ את yaoayny די *ז קינדעד לעד.  מ

 געםאס זײ אין װגעגם אידישע
 סוי־ װאו ליודןני* און װעגים רדי» *ון

 אוז זשןנדלען יוגןגסלעכע דישע־* זעגםעד
ף רעםלעז  דײםעד־ אין *וילד גאסען. די יזי

 די אין *עחאן l^oo גאך זיד לעדגעז לאנד
מן כװז מען חײל שויען. .®רנך׳ א  סעד־ y ה

c׳r?־>ay עז *ד כדי .®רם״ ®ז ־ מנ קו  מ
ױזז y פהן n קײן יע1אינױגרא «זר ו yoy 
מנדידזד די אויך ל¥נד. אנדעד «ה אדער מ  י

 פים iy וױיסעז, ישראל ?ײז עליה פאד םזז
y ך נריעעד. סך y זייז ראגע דיעד װעם מ

 פינגא־ דד. ayn געפיל באױנדעד םים
 דעדגרײכהגעז די װזנגען 8מרעד לאװסקי

r* י די דחיד ישראל ״»ין .אדם  ־y מ
ayr די אין םעסיג דארס איז זי .•tny 

 אנגעװיזען׳ ער ayn ישדאל, אין שולען
 ®ילעד ידנדעדפ גװעלף איבעד. זיך לעדנען

p y« ,מו קורםען  ®ין לינזוז8 לעדגעז זײ ו
j זיד נױסיגס לאגד am ױזןלמ ygo v די 

 קוד־ דארגזיגע די ירען8פינאנ ®ץ *ראבלעם
 דעד וױיל ־זװעד, רסדעױגגא איז סען

.o r y m' װאס a*ya שסארק ay װיכ־ די 
ז ¥רבעס דעד ay םון סיגקײם  גײ־ ניס מ

ר שםײעדעז  *יז ay ישחזל. אין »רבעם מ
m זדענדגאדי y גײסיג דעזײבער aroy־ 

 מעג- «ד y־'?iyay r* אידען די r® בוע
ן י׳עד מ ארבעם• די ay מ

 קולםוד־קאגגרעס אידישער דער
אנדס1: װעלפעיד די צו א^עלירמ

מ די Tt Brapyaya y איז  פע־ אידיז
ז ®יןגדס װעלםעיר און רעריישאגס  ־yay יי

 קולסרד־מנגוזס אידישער דזנר *יס ריקע.
y די pc אויפםערקזאסקײס די rtjp הילף־ 

 •רא־ עד8־געלײז6גי דער אויף אגמסידעז
^ הריגזמ ®ון בלעס עי א ר ששידע ®ינ  מ
 *ץ פאנןןנדערבויאונג און חנחשןלסונג דעד
*ypnyay r* קולסדד אידישעד דער

py דעס yyBמרyמז װערם נדופ װיז  ג
געזאגם־ אגדעדעס

py. דער שסייס קאן p y ^ a ’n קיופ 
pe ישוב אידישזנז t b  ♦♦.yynpay pk 

 אידישער דער פון זאגען8א נים זיך סאדען
 רyגדליגyx האבעז װשס שםסזך, p» קולםור
jy-yp איץ !מאמעמעהאלםען a ypnyay,־ 

^iyjy אידזח py אן 8אויסגעשנדז־ -y:-iy 
 ניפ pnya יר8 קיבח• אידישען ניזירנמנז

 אידישע די קולסור. אידישע די פאלעז לאזעז
 אי־ די םאלקס־נװזיק, אידישע די קונ&ם,
 אלםע די pe בילדוע די דעמיאוסג דישע

py עםיגראנשען גײע py שיראד זייזױ־. .״ .
 אונםערגעשדיבעז איז רעםזןראנזײם דעד

pe« .י. לײוױק■ ד- ניגעד, ש *ay, .■ 
^ J שרמרץ.  a. םאבאםשינמקי- נ. מנ

 py סארשסײער אנדערע py װידשאאשעד
קולםור־והנלנ^ אידישער דעד

 לניאן פוז הינדזס• פאר היל^
 לײדען װאס כדפמלידער

אהםמא פךן
 קיגדץך־ אידישע פאר קראנקעדזזיים די

py ,קשלשראדא■ דאגווער py גדײס T I 
lyaym קמדעד y peיגynyaשyנyפינד ל 
s p רyaלy py :לחזד. t 15 ניז •.py 
 .8בד«נכי כדאגישעז y pe לײחח ״עלכע
yaaay רע «דער i אלעדדזשיק *דז r v־? 
־ײםעז.

yaiyayyay? iyp דשקפײדיס Tpyp 
y pye lypnaya קינד w 8אופבײ py דעס 

en ײ װעם םכים־- py 8קליפא n y p y rv 
r y  p?ay*’ty קינד ay py בת ו«לםעז 
pnx op^  ay? py a לyapyנ ' r m ן  מ

tji?• אהײפ •Typye
y הײפ yלyנy*יyג די r r y  pye קינ־ 

aayi pyrayp py pyp קינ־ י»קע9 ףשױ 
y preiyapypiyapy ayp py pypלפpy 

py ם ו מל י py *זױי -t י u ^  pypy 
pa זײ pnyp 8אױפמסײל «לששעבדיג 

t pe״py .3וזײ די קחןגקהייפ ya y ayr־־ 
ayjpyp .שפיסאל TP ayn pyppp yen 
pepyp מן  TP בסדל uipjm aya pe לי
»8פױ«יג ױ8דשק pe י ^ py סיי ס ד ױ  די ג

TP py aj^nypr•®  pnyp pyprp 
aypy* am ayprrya קינד pypmya y ayn 

pyap י .זײ  ־aayn pyp p■ ש״ית גיז^
pya .דנפגדײש ?װןףליםעס* *pypya y py 

pyayaa’pyim  pya •קיד py ay ?yn py 
l קינד ayp aJ'pp גויםיג y»a yיyלTpp y 

ya די 8לוי iapye׳׳׳׳pyapyp ayp p® iyuu.
pyppp n שױך קוײגען y םעגיעמײס 

p מן ײ  *םײל py שולעז y;pny די מ
:yjpjpy py iyay א&יזניםי? nnapy־
עסעז•ם

aypyr̂ ey ממן aayaya ײדד חזגיזז 
ayp דןד ®ז ן»יס ?py anisrayp גיו 

ppnypa 1457 >̂pt. 18 גײ ?pt. ג .* 
8 a-0795 pappepni) lyeySycא' ײיד ישר 

pa״meppypi'p pyp tx apyppp |ya 
3447 4 pyrayp .pjyny yai9 aayn־ » > 

4י8י8ל

 קיץ פליצ דמערמאן םשארלס
ישראל

 pe pyanyiya •lyapya’t פשארלס
pyayaaypp 22 לזמאל BjyTtype-o’m py 

By:•y ry ^lyryipyapy pyp peלויגyן 
pypy• p r שליחות אין pay. pyp pe 

׳.Wtmpyepy? האזזיגג איזדאעלי
pay. ,p• .ק»רס*רײשאן .ayr װי איז 

lypynya ap^yipy eawnya פו אייף 
TPn •pa .yp’pyay py epiya lyt’̂ pye 

y iyp>eti גתיסזװ n״epryp* rn-pyr 
Pypy' py םױזעג־ געג^עער זײ לםובת 

yr,p>y pya האבען װעלכע סש*חדת ap»p 
y״pe apypjyny:a מ ^iypy:i אין y״yp־ 

pia ayr .ye ביז apjya acrppyc bit 
pye מיליאן עםלעכע .purt̂ p

P'? ax’y apye ]yapyan pyprn 
y:n^*a n זyeלyה nt לypיש  p y a a m 

*wrr» pa*pyn5 can pe דודמיחנג
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