
, ר ע כ ^ מ ס ע ר ם ד ^ ק ר ע מ מ ױ !א
ג ז צי א ר ם ס עגי אד ר ם ש מנג פ ד ײזנ מ ע ב ר ע ל עז , מ ו נ ע ג ג עז א ר ע  װ

ז ם « ע ען ד ם אוי ו רו ב ע ז פ ם בי ע ען ד ט נ ץ ס ר ע מ
pk 89 a .22 10 לסקאלס די pe םיםגלידער s פיםגלידער pc אום איסםערן

19 pm דעמדםפענם *p אין באשעפסיגם זיינען װאס דסמדםםעגם איםם נארד 
 גײנםיגען רעםײערען װילזנז װעלמ דדמבעדס, יזןרקעד ניו ®*ד *רמםעו »1«

*י. :אױזז םןזלגעגדעז אײמן רעגיםםדירמ זין־ ד•®r«י
י םנז• ז מנ  םוזען יאדק׳ ניו איץ לזיימלען דרעהפאכער די pe םיםגלידעד *ילי

p* g t a f n •  p p אפיט pe םע40 װעםם 218־ 32 פאנד־. רעםײ־עדמענם דעם 
 pc שםונדעז די צדױשען שםאק. פעדסען אויפן 410 רוס pc ניז םסדי*

pc * X גיז «ײ ד*ד jo* .פארנאכש
p גיי אויסער לןמאלס pc םיםגלידזװ־ t זײער אין װענדען זיך דארפען 

ל מ '®•P לי
נ ר p י י ז י ט ב י װ

זײז: איר מוזם רזגיסםדאנס אלס זיד יו־ען1*ז**ןןי »
5 ft< י*  זיךז רעגיסםרירס איר װעז עלםער *דעד *לס י

 ,1933 זינפ יאר n וױיניגסםעגט פאר ױניאו דדעסמאכער דער pc פיםגליד » ס ׳
סע די ס pc n 5 ל r אונטערברעכינג *ז ױין סחען װעלמ:

מ א P* *רמםען ג> תי ;שא■ י
o זינם באשעפסיגונג *ײעד pc רעקארד * םרעגגען ד) n 1947 נםעז n r a r.

. « non* P T 'cnuya .דאקוסעבםעז אנדערע און גירגער־מפירען ■אססארם 
ליז ״ קאםים׳ע. דעד פאר דערשײנעז בײם ודערעז *זמנשםעלס םחען ײי

ס ע צי # ד ם ס עגי לן ר ע ען װ ם גו ע ג ען אנ ר ע ץ װ נ ךי א ע ט ם ױ  ל
ד ע ד נ ע נ ל א : פ ג נ ו נ ע ד ד א

ס די מפען *עמג ר ליז :בוכשטאבעז די פים זיד פאנגען מסי
. a ביז pc C ביז ערשסזה דעם o n סעברדאר נײנםען»

D ביז pe F נזען16 דעם ביז םען12 דעם ayc־y r־:
G ניז proto a n  pc H מ o 23 נ nםען (דעם פעגרואו־ םען  רועס שעבריאד ע

געשלאסען)* זייז
. i 6 ביז o n  pc mביז :מבדדאר נםען o n פערץן גסען 

o 5 ביז א n  pc p9 ביז סעז o nפעדץ־ םעז
o n  pc R ro  Q 16 ביז גנםעז o nפעדץ םעז:

19 o n  pc — s23 ביז םעז o nםעז ; ץ מי
T ביז pro* o n  pc Z ח o ג n סנםעז *n 

מ ליד^ר■ג*יס עי מז ײ א  ־אי־ למפעז pc רזםײזררענס זײער אסגזד׳ײנס ה
p c *ס^׳״^״ wnc ידיהעז לאיען o n זײנען. ®לעגער װייסערדיגע זײערע װאס אסיס

ם ענ ם ר ע י םי ע ד ר נ א ר פדן פ ע ם ד > ר ע ד די ם ש ח ד ן אינ ו ־ v:פ ^ 'p
ס . סולד ידאװעליער ילזןר׳י טז*פ*זד *ױינ ומןכמאן דו

®׳סערמאז סעקרעסאר ■יעדיררער

״םיזםשהגל ®ץ דיגינר מנדלעכער  
? ״ ךד פעברואד זנםען דעם ריג

« ס נײי ®אד קוסם *עבריאר■ דוםען מ  
n -גדוסשזעל n  pc דיגןןד יעדליגכעזי ׳ (p  

פינםסע ברסזסור• האםעל  pc ד ז לי  t r  
4H M  903|t p • P m  

pc f די r v איז ליג״ עיד ד׳י.©ײםשרעל   
pk מאציעםnone סן ס סי ד סן רג הילמם ו  

מ ב*װע־ ®רססיעםיודעד ס  Tgm a m  ד*ר ,
דדייסיג לעזםע די ן % j p i p i  pc i n  

ם »יז «י זיגם י*ד ^ רי ג האם מדדארעז׳ מ  
פענשען התדערםער pc נדים  n c^mn זי 
conw דדדך r p סשום ייי   pc ♦סיל pc 
< מס לי׳ימ9 זתייסל* אימרשד־ געלס םי  

משעסםי־ געסימװ ײ» * r » w  * W 9  
מ די יןרימן גתג׳ םי הילןי סעךיאינישע נוי  

o ןילץ n ו ימ  נ לז נ *ייז םןםיגידימז- ן * 
T ' P n  or ״ *דקי• װ׳י 0גי געגזאן  c m  
pc *אקם אז װי גאד מדביםעד  pc ריגם 
pc oro ien n װאם ילילזי ממגזימדגעד   

פ ג ױ ת ס ח ס געהאל־ ליג די האם יעלא־  
ס סי ז זיי געדדעז ייעעז רדאם םענשען י ■ W® 

דיערע *וליכ מרססלגועען  pc aaanp.

^ אקםײדע אידעאלעז. נ  קעמפער לילז• ײ
ז מ  ®יימלגםע יע.1דיםקריםיג| ראסען מ
ר קאהף זײעד אזליב  pc רעדע «רײע מ

 נױזםשועל פאר ליג די בע.5עגי* pc ירעסע
 יעדען pc װערעז גו געשםיצם ®ןדדינס עיד
חשיבו^ םעבשלעכע הזיז־ oxyr װאס

פ׳ £-------------------- ײ ה ב םי כ ע ר ע ג
 שאר רעגיסמ־^ציע שעפער קלאוק

 אג־ דך װעט װאקײשאן־םשע^ס
^ןבתאה וטעז9 דעם הױבזע
 רענעדזשער גענעראל סיעבערג. ישראל

pc הערי און באארד דדדאינט קלאוק דער 
 װא־ און הע״מ pc פארדואלםער קר»מאן,
o אז באקאנכ^ םאכעז פאנד, קעישאן n 

 רע־ די *נדעיבען זיך װעם :מברואר םען19
 ארבע־ װאס קלאיקפזיכער, pc גיםםראאיע

 םשעקס, װאקעישאן די פאר #זיפער אין םען
 פאר־ אין ױערען אויםגעצאלם װעלען װעלכע

הײ־יאר. יוני. חודש פון לױף
 צו־ װעלען שעפער די אין סשערליים די

 ארבעםער אלע pc ביכלעד די זאמעננעפען
 מאנםאג, שאפ אין באשעססיגם זײנען װאס

19 o nקלאוקכלאמר יעדער פעברואר. םען 
מן פזז א  ױניאן־ביכעל, אלם זיק געביסען ה
ק צז כדי  וואקעישאן די פאר בארעכטינם ד

 pc ביכלעך ױניאן די גאר רעגיטטראציע.
 רע־ פאר װערען אעעגדמען װעלען 1951

גיםסראציע.
 און נים ארבעם ױאס קלאוקמאכער א .

 רעגיטסראציע די װען שאפ, קייז גים האם
 פעחעניעך זיך קומען דארף אגגיץ, װעם

 װא־ *ז העלגז פון אפיס אין רעגיפםדירען
 נים סםדים, טע38 װעהם 22 םאנד, קעישאן
 אופ־ איז עס ױני. ערשםען דעם וױ פריער

םיג באדינגם v' פאר נוי rrf ארגעםסלאזעז 
o זיך פים פיםצוברענגען ?לאוקמאכער n 

 .1950 ראר pם רעסים װיםהאלדינג־םעקם
 פארדיג־ די געגוי אנודימען קענען *ז כדי

p סםען t יאר פאריגעז pk גע־ איז ער ודאד 
J950 יאר pc פארלויף אין באשעפםיגם װעז

 ?רעדימ םעדי^על די נרײש שוץ
 דעם ד8« םמעמש־ביבלעך

ר א 9ו י ז5
 .ידאהעישאו pk דלעיים קלאוקפאכער די
 שוץ דיגען עס אז באקאנם- פאכם אםיס

 -פעדיקצל־קרזףײט־ די געדדארזיז צוגעגרײם
 יועל־ .1951 יאר :סייז ביכלער״ סםעמפכ

o צי װיזיסען די פאר באגוצם װעדעז כע n 
 ק^אוקפא־ יעדער איז סעגסעד העלם ײנימי

ד  pc ןסיה אין אפנעפען שײז זײ קען מ
pn .ײניןיו־לאקאל

 ביכ־ םעדיקעל־קרעדיס־םםעפפ 1950 די
 פא־ סוף בת בלומ געװען גוס זײנען לעך.
 דארף קלאיקפאמר יעדער דעצעםבער. נאם

o ארויםגעמען דזװ־יבער n מעדיקעל־ נייעם 
 באהאגדעלט גײם ער אײדער ביכעל, םסענא
אן pk װעדען עי סענםער. דמרלם י

ם ׳ נ ױ ב ך צ ו ר ב א ן א פ ע ם י י צ ו ר ע ז ר י ײ £
a ־*"^עד n  pc •גןרעכםיגקײס. pk ר ^ ל םג ױנ-אנפ איגםערנעשאנעל pc פי

קויפען איצם ימגען

יא״־״ פופצינ ״פאד שריפטען נעהליבענע צביונ׳ס ב.
מד. פאר ױעי o דדיםעל א װי ו n  pc ר־ת אריגינעלען* 

םענם. פ־פצ^נ כױם דאלאר א פ«ר
o n  pk •פינף ארדם האלם װאס ביד o a n rn זײםען pk ארויס איז pc דרוק 

 אינםערעסאנטסםע די pc 60 העכער *־יפגעקליבען זײנען *וריי^ יאר גוױי ארום כיס
 יאר־ האלבען א pc פארלויף אין םארעפענםלעכם תאס p־ax װאס ןאהאנדלוגגעז

o a n ri”.
 px טע54 צװישען בראדװיי. 1710 .גערעכםיגיןײנױ. pc אםים אין באקוםעז צד
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ר ע ט ע ר ם ר » » #ן ני  אין יו
א ע־ ײ מ ה לי ^:י ם6םו # ד  א

ג איז םי נוי

סז נים פאר *דםמיסםדמת

 גע־ איגםערנעשאנעל אונזער
 האם באארד עקזעקוםיװ געראל

 װא־ איז םיםיגג לעצםען ביים
 שארסע g אגגעטםען שינגםאן

 םחיפאן דער געגען רעזאלדציע
םער •ײנציגען קײן ימען אדמ

■l yuy n i מם װאם א«אראס. דעם »ין  ix סאליסים די אוים אר
פוז עקאנאםישזװ חנס קאנםישלירעז עז עב רך ל אנדדו  יים1 דעד ל

 די אז אן. װײזם רעזאלשיע די •ראגראם. oiruyegroQ סיז
R 'V o p n ארבעםער אדגאניזירםע pg שםע* משסחווז יײערע 

ם פ*ר ייד פים לץן מ f וײכםיגםסע די pc זיי t ײ־ גרעססע ס  !י
ען. זיך םרז םעז װעלמ פים גצזעלשאפם דער *יץ לוגמן רעמנ

 האם װאס *ײגציגע, די גים איז *יגמרנעשאגעל אוגזער
 גאנצע די אימרגעבעז «ץ «דולה דעד ryiyi ירןמםםידם **יױ

 פון הענם די זױן ישליסים טאביליזאציע די משםיסלן »יז דןה
ק ^.ישליססיגאמזסשי f רצזיסג t .ן^ ר ע ^  די *יםלןךץגדיג ג

 װעלכזיר «ן קאםיםזד סאליסי לייבןאי ״ידנייסןד די ארבןסעד.
rot oy ױגישו םךײד גאנצע די *משלשםען f t  iruyroq די 
מז ד«ד *רן סידזד העבםסע די מ  קאנ־ לײבאד. ttgזאפעדעדײש ז

tnru דער־אסר *יזענבאך די ארגאניזײשאנם. ־שססריצלגזי* «װ 
»f t  r מז1ם*שי ד׳י  «רא־ ביםער אדן שאדף ה*בץן יתישו, ים

י itg דירעקםאר otx px םדזםאז סרעױרענם tx ®ץםםירם מ  ז
f ש«זײיליזא«ןב( גשםיק t פאר גמרםדצסזדשאסם מממשרם 

די באשנױםעז װאס *ינםםאטממ. העכססע די אין אדמםער די
f *שליסיס t דודך. זיי סירזז
eg אלע די lyuoyogw ביז האמז oxw ודײגיג ogtt מװשזל־

י Jwst מז. עז סרזבירם agn רזגירמג י ײ מ  ארמסער די מר
Tf xrron i f t זי׳י g ד בײגיעל  פירער ײגיאז ״ttx באשםיםעז ײי

tx יטמדזזױנםימ® oiyooga. סרעזידעגם קסריםאז. רדושאדזש 
 אלם געװארזח באש^םם *יז יזנישן, קלײרקם רזילײזױ דער «ז

 םםאבי־ עקאנאםיק «װ דירעקםאר ד״מנסם«ון, ץדיק «ז גזחילף
f לייי^ןמ, t אלבעדם p n. .מאשיגים־ דער פרן •רןזידעגם העיז 

ז ר ron»g? דעי tx מהילף סיעאיעלער לםg י«ן.2ײ מ ז נ י  י
ogt .octrv~ooyaw זײמין ogr rrong מז  ארבע־ די נים גי

tyoyrn gsifD* קיין osgs יאליםיס. באשםימעז אין דעזז «רעד 
 דירעק־ דער ntxy װעםעם ראםגעמר וױ Dxiig3 בלויז װץדזלן י׳י

ד ז מ  האמז רואס *ייטױגע. די מרײארפען. «דאר tyayug מ
egt לאאםע f t  mgn דירעקםאר דער דינען סאליסי^ באשםיםען 
 1״nx זײנע איז װילסאז׳ םשארלם מאביליזײשאן. ז׳מנאפיק *װ

ם געהילםען,  דעם eg tx וױינבעדג• סידני *ה קלעי לדפױ̂ז
 !.יגעלאזם. נים ®ןרשרעסער tycriTg קײז װערם cog סעזבסהע

vogs נגעדיר^ םער װערעו ארבעםער די» pc מוןזלדסען, דײערע
m ר מ ל n מ  cat שיכ̂נ פסלעבער«לשגע« «גדעד

גערעכםיגקײם ------------------------------—
 איז עם הענם װעמעס אין מענשעז די אם עס זײנעז װער

 אויף סרייזען באשםימען צו םאכם אויםשליסלעכזי די איבערגעגעבן
 דערלאזען זאל מען וויםיל און לעבענם־םיםלען און םחחױת

תן ארבעםער העמרעז ח  אינחסםריעם ױעלכע באשליםען שכי
 םען װעלכע את קרעדיםעז *ח רמ־םאםעדי^לזװ געבעז זאל מען
ם זאל ױעעז זײ *ץ ארבעםעז tx םיסלעז די געבען ני  tx !ו

ךז שליסעז  םאראינםערע־ בלו־םיג דאד זײנען ארבעםער די זי
w די «ס אין סירם o^pga. דאך הענגם סאליםים די אם םמ 

eg קריגען זײ װאס שכירות די זײערע. עקזיסםעגץ םאםע די 
ח פײזת זײ װאס סרײזען ײ ׳yxrw זײער פאר לז ס־ ־wc מ מנ  לינ

 זײ tmi פאגריקןװ די א^ ארבעם האבעז זאלעז זײ «x םיםלזן.
מז ת^ען זײ אדער באשעםםיגם װערעז ײ  אמ ארמססלןח בל

מז דארפעז  אדםי־ די האס העגם ױעסעס אין go •לעאער. גײע ײ
עןז tx אלץ דאס מאכם די איבעדגעגעבזין ניסםראאיע ם טי ש  מ

ײז קוםען געזעלשאםם דער אין שיכםען װעלכע פון ז
 ng דירעקםאר דער װילםאז■ םשארלם דעד» בעל י«ם1ד. דער

 לםי1ם דער פוץ פרעזידענם וען1גע איז םםאביליזיישאן, עקאגן^ןיק
 הויפם ייץ i קארסאריישאן עלעקםריק דזשעגןראל גערםקערgםילי

 מיליםאריםס. סראםעסיאנעלער g איז קלעי. ם1שיא1ל געהילן^
g גענעראל f t ״קאנםינענ־ ריזיגער דער םון הויסם געװעזענעד 

ל ז מ אני״ן מ  איז װײגמרג. געהילף׳ ױיםער11 זיץ קאמי
g ״גאלדםאן־ םירםע באנקירעז םיליאגערםקער דער פיז םיםגליד 

 םםא־ עקאנאסיק tig דירעקםאר דער איז זײ tx געקסם s סעקס׳
 אםע־ דער סון סרעזידענם געװעזענער g דזשאנםםאן, ביליזיישאן,

ען [yttyi איז fix ירם1קאם tig םשעמבער ריקען ד ש־ג  םים ^
f אינמםםריע. םואו־ױ דעד t םארװאלםער העריםאן. ד- ױיליאם 
tic איז באארד׳*. סראדאקשאז .דעפענס דעם g װײס־ געװעזענער 

 די קענען םראסם. םעלעםאן און םעלענראף דעם פת סרעזידענם
י איז ארבעסער  בא־ ױשר׳דיגע g דעודהארםען n?oga ארעמע י
י םעגשעז די og םון האנדלוגג

 םמ אז דעוג בר יעדעז פאר קלאר זײז זיד ײבם דארף עם
og די םים אײנזעעניש קיין םעז קעז םענשען קלאס דעם yong* 

f סער t דערציאונג. זייער דערווארםעז• נים מאסען ארעמע די
מ זייער םארקערזנן. זײ װעלכע אין קיײיזען די אנ  איד׳עאלאגיע ג

f רייכע די באגיגסםיגען זאלעז זיי ig .yi'trg איז t ארײפ* זוכען 
 ים־1א די אייף באװאםענוע דער םת םogל yxigi די ןייאדדארפעז

 םון שיכסען ארעמע די און ארבעםער די פוץ סלייאעס געדארםע
 זיי ױי או־פן דעם אין קלאר פען זעם דאס באםעלקערונג. דער

מז א f סױיז דעם אייסנעפירם ה t האם ױאם קאנםראל װעיחש 
 אר־ אדן ײאקםעז איץ איז האלםעז זאל יקודת דער אז דערלאזם

 מערסםע די איידער װערעז איינגעפח־ירעז זאלען שכיתת בעםער
 עם קען נלען העכעדעגעז• לױן דערשלאגעז זיך האבעז ארבעםער

e װײזעז ד־י ogv. נאבגעביגקײם דער אין זעז יך1א n g בא־ אין 
 זייערער פארביםעגקײס דער אין און ■רײזאז סאקסיםום שםיםען

 העכערע די tx נעלgרציgBg«ר שכירות זזעמדען לאזען tx נים
 אפגעװארם ?yagn זײ װי נאכדעם לעבענם־פיםלעז• יף1א פרימ«ן

 גע־ אז־ז סרימען או־יף קאנםיןול אײנשםעלעז פיםן לאנג םאנאםעז
f םאבריקאנםען די !יים געגמ .הנבען t ױ^ סװזרים שר  ארויפצז

 ברען איז געװעז איז עס װי שםוסע. העכערער g tx פרײזען די
pc יף1א פרי׳יז םאקםיםום דעם באשםיםם זײ האבען םלחפד- דער 

 לעצםע די אין דערגרייכם האט עם ogn yctoo העכסםער דער
 סרימען די די p?ogn יך1ד. דער אגיף אםילו• אבער װאמז• דרײ
 סריי TJXigi אין די בעזgה שסייז־ארםיקלען ירען.1פארפר נים

 אנ־ או־ן iy?tx .?gago באגװעל, יף1א קאנםראל דעם געלאזם;
 סרייז זייער ;אפגעשאשט לדgב זײ האבעז •ראתקםען. םארם דערע

 װיימער נאך װעלען ■ריײעז אז אםען זאגם סאלע. די דיקםאםאר.
 קאג־ אונםערן ין1ש פרא*ע:ם. זעקם אױף װײניגםםענם שםײגען

 אין שכירוו^ ױעגען זײ האנדלעז אבער »ny7ig גאגץ םראל.
ײיב  yctow דער אז־יף איעגעםחירען Tyxigi אין עם זײ ריאבעז אנ

25 pcי םעזgגgtאיז דאס װען אי־ז ר ptw געװארעז tx שרײאיג 
pg געזען זיד האבעז זײ xyiװאמגען gליי־ די לאז?ת11נאכ ביםעל 

woyntg ,oyx זאלען העכערעגען יבםע1דערל די אז םעשים זײ 
 יאנואר pc ת1שכיר די איבער oiyxipo געז װי מער נים זײן

 די װערעז אריעגערעכענט אזייך שײן זאל דעם אין את 1950
 אר־ רעאלע די אז סײנם דאס בעגעםיםם. װעלפעיר פארשײדענע

יוערען. געשניםעז פאקםיש זאלעז ת1שכיר בעםער
 אזױנע ארונםערשלינגען גריגג נים װעלען ארבעסער די אז

 tx געסירם שוץ האס נג1סארביםער די קלאר. איז נגען.tנדלgהgב
וױיםער זאל דאס אויב א־ן גםרייקם אויםןרהירסע גים *ײניגע

^ ר ע -----------—-------------------------------------------------ז951 מ
 די איינצוהאײםען ײניאנס די סאר אוממעגלעך זימ װעם אגהאלםען,

 ogii קציע.1פראד דער אין שטערונגעז pg סםרײקם pc פאסעז
 די יך1א שוין סארשםײען ogi לאנד. ngc געסעוולעך ווערעז קען

 םראגען די און פראגראם מאביליזאציע דער םח דירעקםארען
 מאביליזאציע צװאנג איינשירען םון פלעגער םים ארום דעריבער זיך

 די מען1יסגענ1אר זיי האבען דעם איבער ארמםער. ציױילע סאר
 לײבאר ttg סעקרעםערי pc העגם די pc קאנםראל םען־פאוער

 די 1צ סריעדלעך ן1א פענש סראגרעטיװער g זס־ז װעלכעד םאבין,
 דער־ ם-עםיגג. ם. ר1ארם צר איבערגעגעבען עס אח ארבעםער.

 סרא־ גיט איז שילאפעךארבעט אז געװיזען אבער האס גג1פאר
אנג פימ את דוקםיװ  דעױ דערנײן. גים װײם מען קעז פיםלען ^ו

 ארבעםער. די פון קאאפצראציע די געװינען 1צ םיםעל אייגציגער
 פראדרקציע, דער א־ן פאקםאר וױכםיגהטער דער זייגען !ועלכע

 באנ־ און איגדוסםריאליהםען די םים דעה גלײכע א זיי געבען איז
 די האב־לן זא־ען ױי כדי פאליסיס די באשםיםזמ אין קירען

אינטערעכען. זייערע פארםײדיגען tx געלעגענהײם
 דער tx ליבע דער םים דורכגעדר־גגען זײנען ארבעםער די
 אויף גרײט זײנען די ציעס.1אינסםים אירע און אמעריקע םרייער

 לענ־ פרײע די pg אמעריקע פארםיידיגען 1צ קרבנוה גרעםםע די
 םאװעםען־ דער פון אפעטיםען איספעריאליסםישע די געגעז דער

 שיכ* אלע אז אבער באשםייען זיי װאבאלען. אירע pg דיקםאםור
ז זאיעז באפעלקעררנג דער pc םען לי  עט ־ן1א לאםט די םראגען ג
 װעלען זיי פלײצעס. זייערע יף1א ארױפיוארפען גאנצען אין נים
 פראפיט ביליאנעז פאכען זאלען פראפיםירער אז דערלאזעז נים
pc ליידען די את ם1בל דעם pc פא־ ױי םענשהײם. פרײער דער 

 פא־ די באשטיםען אין דעדי לע1ס g קריגעז םחען pg דערעז
 װעלען דעם אן באשלוסען. נויםיגע די דורכסירען pg ן1א ליסים

דױ־כפאל. g דץ פלענער פאביליזאציע די
•
pc .דא־ ביז סעז׳12 דעם ראנטאג

 ױעלען מערץ■ םען15 דעם נערשםאג.
 די און יארק ניו pc דרעםםאכער די
 ארבעטען װעלכע שםעט. םיגע1אר

אגריפענםס, יארק נױ די אונםער
 דרעס אץ שאפ ױניאן דעם אנהאלםען פאר שםיפןן גיץ דארפען
 נעשאנעל דעם pc װערען דורכגעפירם װעם אפשםיםיזנג די םרײד.
 גע־ האם באארד דזשאינם דרעס דער באארד. רעליישאנם לײבאר

 געזעצדעך זי? זאל שאפ ױניאן דער כדי נג,1אפשסימ די פאדערם
געזעץ• םעפם-הארםלי דעם אמםער

 זיך p?st? ממען םרייד דרעם אין ארבעטער 85X00 אלע
 שאפ. ײניאז פארן שםיפען אח אםשםיפונג דעד pg באםייליגען

 ארבע־ די געגןת דעמאנםםראציע g װי נאר גיפ נײנױג איז דאם
^ םער  םעפם־ שענדלעכעז דעם חרכגעפירם האבעז װאס שמאי

 דעם סארגיכםען קענען tx האסעטינג דער אין געזעץ הארםלי
f שאפ ײגיאן t סיח .ארגאניזירםען דעם אפשרדאכצז ארום אזײ 

pc ט־יםיג אדיך איז עט גאר ארבעםער, די is .אייער אז פארהיםען 
 װאס דערפאר שאפ ײניאן געגעז װערען געציילם נים זאל שםיםע

 דעם ים1ל אפשמיםונ^ דער pg באסייל־גם נים זיך האם איר
 װאס די pc פערהײם g געמג־װען :ים איז געזזדן טעפם־הארםא

 זימ םח עס' גאר שאפ. ײניאן פארן ים1אר זיך זאגען שםיםעז
g די אין באשעפמיגם זיעעז װאס ארבעםער. אייץ ע־ן םערהיים 

 געג־ די tx צוגערעכענם װער{ן נים׳ שםיפען װעלכע די שעפער.
Dg־r ניאן1י pc גער

 די פאר באזארנם האבען חברים זייערע ן1א הארפלי םעפם,
 פרע־ g דעתױילען tx װערך״. g מים ״דעםאקראםיע ארבעםער

 אין געזעץ־געבער א אדער שםאםען פאראייגיגםע די pc זידענם
 וראם בירגער די pc מערהיים א גענוג איז כעגאם אדער קאנגרעם

 נאציא־ די pg אלם11 מעז װען שםימעז. גיץ tx םי די זיך נעמען
 שםים־בארעכםיגםע אלע pc פערהיים g געםאדערם װא׳לען נאלע

 אק רעגירונג g אן געבליבען לאנג שוין םיר װאלםעז בירגער,
 שםי־ בירגער בארעכםיגםע די pc מינדערהײם g יז1בל חײל לאנד,

 צע־ געװיעלעך װערעז שםימען דיערע pg װאלען די אין פען
 האבען tx ארבעםער די פאר קאנדידאםעז. עסלןכע צױישעז םיילם

 םוזען זײ גענהט נים דעפאקראםיע אזא אבער איז שאם. ײניאז א
 די און סקעבם די pc רעכםען״ ״דעםאקראםישע די באשיצעז

 ארױפ־ נים הלילה זיי »־יף זאל פען אז באסעס ״אפען־שאפ•
קאנסדאל• ײניאן גײינגעז
דרעם־ דער pc םיםגליד יעדען פץ חז־ב דער דעריבעד את עס
*־נםערן שעפער די pc איינעם אין ארבעם װאם ײניאן, פאכער

 דרעסמאכער אלע
 שמימעז מוזען
̂פ ױניאן פארן שןי

s דימ ►י--------------------------—-------
 איין באםייליגען זיך קופעז tx םרייד אין אגרימענם קאלעקםיוױה

 » ווייםען, פיר שאפ. ײניאן פארן שםיפזמ את אפשטיפינג דער
אם באטראכםעז װע״עז יוניאז דער pc פיםגלידער מערססע די
 ידניאן א האבען ודילען די אײב שטירען tx גג1יפפאדער1א די

 יף1א חחק םיגען1בל א װי באלײדיגונג. פערזענלעכע א װי שאפ׳
 px צררי םים נאך האבען װעלכע דרעסםאכער, זיי, חשבון. זייער

ר פארגאטען .1909 װי פרי אזײ צוריק. יאר פערציג ת  באם ד
 דעד פאר געהונגערם אין געקעספם את לאין פיקעם דער אױף

אן pc אײנפיתגג עי  איצם גאר זא־ען סרייד. זייער אין שאפ י
 געזעץ דער איצט איז דאפ אבער דעם. דרעגען שםיפען גײן דארפען

 דורכ־ האב«ץ ש־נאע ארבעטער די וואפ געזעץ, דער יאנד. פ־ן
 אבסזאגם קאגגרעט pc דערזדיט רעאקציאנערע די ארן געפ־רט

 קענעז באליידיגד:ג דער אם pc װערען פט־ר אפצושאפען. ױך
מיז ארבעטער די  נאים1ש די קאנגרעט פין ארויטשפײטען דורך ב

 פלעצעד. ״יערע אױף פענשען פראגרעסײוע דערוױילען pg זייערע
 שםי־ מען פוז קראפט. אין א־ז געזעץ דער אם װי אבער לאגג י1אז

 איינציגשר p־9 געזעצלעך. עם פאכעז tx כדי שאפ. ױניאן פארן םען
שםיםען. פען1ק tx פארפעיען גים דעריבער םאר ארבעטער

 3g pc ערנםםקײם די באנרײפען דרעטפאכער א־נזערע אז
 אױפפאז־צ־ דער יף1א אפרוף זײער באװיזען האם אפשטיםונג דער
 דעס tx יצס1פעםי די אוגםערצושרײבען ײניאן דער pc רונג

 אתסעד־ 23ססס, די אנשטאם באארד. רעליישאגס לייבאר צעשאנעל
 דדעטפאכער 32ססס, האבען געפאדערמ. זיך האבען cgtt שריפםען,

 בא־ דאס םעג. צוױי יז1בל אין פעםיציעה, די אמסערגעשריבען
 px םיסגלידער די pc װאכדאפקײס אײסערגע־ױינלעבע די וױיזם

 קגהצער אזא איז האבעז װאם ײניאן. דער pc אגענטען ביזנעט די
אונטערשריפטעז- צאל ריזינע די געזאמעלם צײם

 pnst? אלײז װעם דרעטכאכער יעדער אז זיכעד דיינעז מיר
 ויץ אק ארבןיםער אייגציגער יעדער אז זעז װעם pg שםיםעז

אפשםיט־נס דער אין באםײליגעז זיך כען1? זאל שאפ

יגי: מזגגז
ר לע ע כ י ו פ ־ י ו ל ב

קרילאײ) (לױס
 ללײנער, דער כלײ־פומעל דער
 דעכ אנצמדען ױעם ער אז כאריבזמ, זיך דאמ

 aran צן זאנ*;ן צד איכעריכ דאך שרץ אײ
 שכניכ, צװישען צעסראגןןן זיך האם די״נײעס שכעל דרי

 אדצענױם. געײאדען כאדדאופם אײ אדן
-אנגענדםען אימד אן דאם ױאבער אין סי׳צ די . ! . 

 אררפ װײמ פ.ץ זײנען פדיגילז חױד^ אץ
צדגױסגעקדפהןך, כ־עכ צ*ב

 פלאס ױעלבען א סיצ אץ הײפ װי זען צד
יב. דער דארם כרןןנןןן ױעט
— :דיכצע, רגילדת זױץ אה דאב אבעי — נאך, זאכט

 אדצזיפגוע מאלצײטלעך’ נאך זי- יאגען *יאפ’די אז
jsr די פץ זײנען געקדגען * ,y ,אײלענדיגןןרהײם 

גרײם לעפעל םים
ען... צו פישײײד סעשער םץ ס ^י נן

 וויפען, איר דארפפ םיש־ר־יך, םץ א־א :?לײכיגקײפ א
 דערװיזןןן נים אםילו פאגגאפ שום קײן נאך האם
ײם... די םאר םעודײ׳לעד זײנין אײף  מלוכדדל
 גאנשע די ױאדם פען קדקם, מען שפײם, כזך — דכלי

 שרץ מען כאשפרעבם — ױאם אײדער אץ
װאונמןר, גדויפען דעפ

 כאזדנדער; זיד חידדש׳ם אײנער יעדער אץ
 :זײם דער םדן םורמעל א ודער םרפ װעךכיפ־דען נאר
 םלאפ א זיך אפ־אכז שיץ ער זידם אם״ —

״... עפעז אדנ . ם
ר א פ, נ א ר ױ א ען נ — ױ

כרז^יך! נים אלץ ײיל ים דער
 געשען.» ניפ *דז ?ײז יאדם ='אײ נײז• ז כאפש ער םא.-עדם

 שאכד פים איז כלרילעד דער אז זיך( םארשםײם
;פארשױאדנדזין

 ארדיפז דארם איז דדאם אײפבוד גרײסען זיין pc pא
 כלדיל, פוםעל גרריפען א כעפאכם son בײײעד דער

ם עד א פ ים דעפ ^כער - ^ננעצדנדען. ני



בערעבםינקײם -►

rרזוףש &ון 6לױן *ין |  pt. פארבעך

ו אין קר^זיע ^גידדע© ו  זדד$ד*ע מון רױשקן יי—* *1י
&V9 !̂ו — •*רםדי. “אדכזןשז  ג

j n o n  p r f t — ר מזלמ ?לערי

ם יזןרכגדלקןןס אי׳ינינ ר (® 
ײןג *יין ש עז «ד ג ג ג ־ *ן מ  ן

» ת *p» ׳ רזי ג מ ג מי כ ה

ד אלגעסײנצ די פאר רענידוגג דער פים י ו

ר ga^tsw ז tp ta i ז קיד» 
ty c v o m a *ןקזים

 חרדז לעצסען •יז סןגץ
»W*w די p ט׳ײדן 

ײ#ר*ל. »ין חיגיריע
ר ײ םיניםםןדזנז דן ב  מ
o* נעס r רזױיגגירם 

uaru r ין *םיםעז פעדזז־׳יס א םיס תיי« 
ד » מ ױזיינז איז אסץגס)(■ארל « קמ גע־ גזדי

p׳p י ג דעד •ין תרקלערונג י ג ײו  רן
w q p  p r*  T m שדי קיגדעד די בנוגע 

^t •  p ג ה מ ר ן n ו r w t w■ •לדיפ־* 
o* שדייים ד<ס ן91ג^רי r רןןליגיעחנד דעדי 

p e n ן , urn סמדזזי • ^ r v  rm »  f t 
p i p ך ז יי c מ m ד זזין באםײליגס  דן

ס מג ר מי j? ר n ^ p האס רזנגיררבג די װען 
e y w p י<ר» »u n n p ז «ז מ י שױס־ ״

•p ^ r tרןל׳יגי די *ין ׳ pry לזן  קינ־ די *י
ע די ■רן י י ל מ נ ו ױ ז ן ז ז י ז י  םרן יי

p s p  t p  ■b v p ד גיס ל ץס װן ר ון  מ
ײ p ז v p p p יי׳י װעלכע אין שילעז די 

rtm -דמרסאםען זײערע האבען לזדגעז 
ז מױיסיםם מ  וז׳עלכעד אין רעגירמג דעד «

p * p p םי געדדעז עי ^וו
o ? »ת a m n גים סריזים r r בײעם 

ס 1• r ני v ע זייץ אופגלייןי &רויסעד ל  ן
״ לשס״שי׳ *JH *ע די׳ן a* מ rr  p בדיםײ 

p i ■9װ ?ןרזןנ״זלט n  w rp n  op 
jp N f t  p * tn p מןן ט זי ת ו גי  *ד׳י־ רן

poop p  ym דעדשימת׳ג cyaa ז י  tm י
t c v p p^ ױ*ן םלוכדת* p P O p n 
cay r w p ״*p n n  TPr ײי  סאדםײןן סיל ז

PR ץזל ם •דן r*9 י0 .’|1<ןדוו א ם יייזי  ני
p p p p  p סערזזי׳מז *j u i w ^ p  p 

שדן ip*״ חנגידוגמװ י״ r מר רי ץ  םןרס* ד
pc u s 'i 'b r p  u p עםלעכע ■p n m. 

מג די ■ץ ר ײ ז9צחאם בדןכם רןגי ד ג  דן
ipuv’p, ז 9סראג ןרגםסןר י ר י מ ל  װן

i r v p  n ר. זיך גײזת דז מנ  m « מ
ד מו חזראל. ודי לןנ אזױ גאך *יז םלוכה ו

f גײ it רע V* נ$ד זיינעז איגםנדםחױעס •י
i T p m  p n * i i  p חו  *זרזזז איז ס9 ו

י ב^לד ו ז ל ן ײדז וי ם  םי־ װי גרוולם און מר
 ז9קריזים מלדכה ז9זײנ ■זרטוןלץן. גיססזיד

»י1» ס ד.9»מ»ןרםײדל י  מסופרד־ op וין
s n םיגער ר9ד *יז  דעס «ץ 9םיסי9ד איו

p ר9איב אישו די »ח ם׳9ק»ביג גת־יון 
ץלכעד דז *יז רעגירדסנ די י מל ע n* ג  V 

ט זיד ה^כעז opn ■®רנזייען׳ ײניג ו זי מרא ג

ip יןרמים ד9ד איז געזןןגם׳ ורי p e v e p 
ר מ י  *ץ רץגירונג זןרבעםעד די opn ם9י ז
TW^ ײמדגײז «נם״»גם ויך ה*ם* «p* 

ע11 ווױיטעו ת ג עזו  בלאק ן9ז9ליגי9ר םינזז ו
 אױף םאנןאזל דעם זיי ויבערגעבען ■ריף

»BP P P  t r ד די «ח ויי  די «ץ קי
^9*די לי « ־9זײ xnxixr• גים ר.9גי9ל 9ע

pnpH רע f װילעז זײ שדלעז װעלכע ןףץ 
ױ ויילזװ יײ *ײמו• קיגד*ר די  דעם *

p pppa יתוםים■ *ץ דעויז׳יזוונג דער וױף 
p i p  opn ם1אי ביז לםערען.9 קײז ניס 

*ton 09 r דעו צו נילז לונגעז9ג בלזמ 
ע9»ײנשס לןוען  סים־ אײנהײסלעבע זי״ין ל

spo קינר אלע *ןר ז9ל’׳*י װעלםי^מ *ץ 
 םיװע9ור^גר איז ייד ירסס or* יוד דער.

 אדנ־ רעליגיזױע ויבעדלןהעז f* ד׳9גד9ל
 ז,9שיל י9 »יז עלםערזװ די *ד כזערדיכם

 אײם ושךיסעז געםײנדעפ 9ז9ליגי9ר די or״
ר  דןדי־ ז9ד׳ינ י׳זרזיל זייז ^9«ײ דעם מ
p»* בער rp i or קינדער־שו־ פןרםעז סיר 

ז9ל  *pup װערעז װאס רזףליגיעזע *זױי |
 ישדאל *גודת «ז סזדזזים די «ן סירס

 אלגעמײנע די *ז סיפסעם שזל p ;נזעגשעז
 פימיא־ וויסגעשורןכעגע »ון וױדניםסעז

י. םרן שילעז 9י*יס#ױש «׳  עלםעדעז די ס
 שיקען. *ו עם וראו משםיםעז קיגד סיז
opi y* די »ס ir ל פיל  ארויסגעזײסעז מ

 רעגירוגג ארבעםער דער אוױשעז בלוס סי׳יז
 פאל מ9םל9 בלאי^ ז9ליגיעז9ר םדע *רן

 אדן סזרוזי סוץ סיגיםםאדען די האבעז
 אזוי און ז9ױגגיר9ר *ו oyorwopi אגדדה
 האם גדרירן p 4גירוס9ר זײ שםירוען ארוס

 םים ערשם גאכגעגעמז. >ילץ איז opoo זײ
p i'rn וריק תדש׳־ם* apn רזנגירונג די 

 9ז9ליגי9ר די בעז9ינ9»יב !וגורזסימם
ip*in g i ץ באזארגדנג אױ־סשליםלעכע די® 

 די «ױן יןהילדח 9םםרדיזז די ר9® ן9שול
 האס ןכעד »י*ם יעז.9ל»ג ז9ייםיגר*נם

o יי׳י בײ דיד n p שוילם  אועסים דער מ
fit זײ tpopt ויי נ»כדעם *ז »דער»09ג 
 ודע* ויםיגראגםדז pjpwppnpan* בײ די
ב «ײן 19ר רי  ברות9ם די אין םירם9רג9ז
 !?ושיאוגג ךי ז^ל דערפער) 9ײווזײ׳ליג1(

n  op pe ז9בלײב *לץ גאד ר9קיגד *r די 
^9י ג  ל־9 די פרעגעגדיג גים שולזמ. 9לי

דערםים. ן9ײריד1 יײגעז יי׳י י1 םערזז
*opn or ײד p נאכגו־ אגסזאגם גוריח 

x m i םיגיס־ *ײז ויז אישו דער אױף און 
געפאללז• ריום9ם

 דער געגען געשםימס opn יחװ־ *יח
ף רעגירדע  האם י9װ אישוז דער op »י

op דערלדי־ ד?רלײבמ געגזוז גוױזםיםם) 
 אויסוװקלײבען ן9לםעד9 ז)9גוױגג ניס ז<9ב

 אנ־ שולדן װעלםלעכע קינדער זײעדז פ*ר
 הןך דעם סאר וזדדיםז• ליגיעזע9ר שמאס

 פון יונמםעז9ד די גאר גים שםיםס9ג ז9ב
ח םזרזזי. ד  !יוניםםעז, 9םײג9אלג די איז «ו

ppi פארםרעםעד די אײד m  po לינהדר 
 קאםו־ *אר די ם«״̂« קאםתיסםישזיר זמלב

 עקםםרעם די *יין »סאםדז■9ד יש?ססני
ת׳ ואשיםסישע האלב רןכטע. חרו און .
ד מ ש .9יםם19. . . ״ ן

 זײ אמ pc איינע יעדע opn נאסירלעך
חשבונות אײגעגע אירע נעהאס •ארסיחס

 די פאר סאאיאליפסיש, או זי איז ן9ניםם
 p זי איז רעדדיזיאגיסםעז אוץ מסדגיפסען

 אופיל זי איז סו-ם שאת :דעסאקראסיש
 ר9לעגי 9דעמאקדאסיש די אויף ®רי^נםירס

 געאייניגם •ואליסי. אריסלעגדישער איר אין
ארויפאװיגגמ אויף זיך זײ האבעז אבער

גאס׳ס די נעבזוז אדן שילעז רזײדיגיעזע
מ גו געלעגעגהיים א סםראוםשעפ  פאר׳סם׳

גשסוי^ קיגדערש?
* * *

o) נים איז ישראל *ץ r לאנד אײגגיגע
 אוישגעהױבען לעאםענם האס קלער דער װאו
 יעם אוריקאדשםדןען זוכם אח קאו דזנם
 דיוג* עשלעבע אויף געשיכםע דער pe ר9זײג

 אססאססעד? סם׳יגער דעד את יאר. דערם
 אימוע־ קאםוגיםםישעז pe זיך םראגם ױאס

 זײם *יײז פיז םיסיאנעלזז זײנע אוז ריאליזם
 גא־ pp פאשתם «ץ רעשםלעך ױ ®ץ »ץ

 װי־ זיך האם זייס• *וױיםער דער pc יזם1
ר באוױזעז דער  ז9קירכ pe געשפענסם הן

 שײםער־ קרײץ־גוגען. אירע םים הערשאםם.
oapt'w איגקודיזיאיעם. און
 די אנםייל נעמען שדים־שאנץ דעם אין
 די אויםנאנ^ אז רעליגיעם אלע pc שירער
 אלםע די pc מדלאס px גלחים רבגים׳
 ®יובירם האבעז װאס גאציפ די אפוגות.

 זרות עבחיד־, עלשערע נאד די אויסלעבעז
 שפאגעל־נײער דער םון *ייסםער די און

 זיי זדנען אלע באלשעװיזם. — דעליגיע
 זײער סון םויםען־האנם די ארויפאולייגמ

 דער און, באםעלקערונג דער אדיף גלוימװ
 די לאועס זײערע אמ ארײטױכאו^ יקר.9
 נים װענ^ם קינדער, יונגע די pc ר*יאוע9ד

מ באח׳ירק^. צו גרינגער איז עס סוחות ױי
pp מ די פים זײ *רבעםעז אלע ל ע  סזר ז
 בי־ פארברעג® חר^ אין לײגען םןןדען.

 פון אויסדרו< «ײיען דעם ®א־באס־צז כער.
 אוים־ יעדען דערשםיקעז שריפם׳ אה װ*רם
שארם יעדע אח לאגישען פיז דרוק

 בארײכערם יואס פארגעניגען׳ אה געטם םת
o r* גאך האלם קירך די װאו דארם בעז•9ל 
pc rro p עם זי םום םאכם איר *ז 'o 

 opn זי װאו לעגדער׳ איז רעגירוגס דער
 איר אוים זי נוצם מאכט. סלוכה קית נים

 איבם און גלױביגע די אויף אויםאריםעם
 אר־ םלוכה די אויף דרוק א זײ אוים.דודך

 •09 געהאם מיר האבען לעצםענם גאנען.
 פארשײ־ אין מאגיסעסםאציעם אזוינע לעכע

 .גןןם׳ס אז נאוױמען, וואם לענדער׳ 9ידעג
 פילען TP וזידער זיך דיויבען םארםרעםער״

םעל•9* אין
 אין ■ויפםם דער opn בײשפיל. צוס ®זוי,

 9םרום אז ב«סעל א pרױםגעגעp רוים
 שםו־ npip לערנען גים pnpo ליקעזpםpק

 -p* ר9איב װערק ם^םעגםאלע די דירות
*or קארל pc p'opippp ליםישער , opnpo 

opnppj i 84 קאויםאל׳. r ם װי* o r 
 o'opa opn ׳1867 איז דערשיגעז אח װערק

npoynonpe זעז9ארוםג זיך ערד דער אויף 
 אןן מאםעדיאליםםיש גו איז בוך דער אז
ײד דער פאר געפערלדד צו  די לןדעז או ק

ן קארדיגאל אינ^ אין *רײנקוקעז קדשים מ

1951 <(-----------------------------

סאז  יארז נײ אין אינז פ״ דא האס סועי
 דער אז דערצו. געכראכט מאנאם לעצס^
 אויפ־ פארבאטען זא־י רידזשעצפ אװ באארד

 א׳־םאליענישע די םואװ־ס די איז ציפירעז
 בא־ א איז עכד װײל «ס״, .דער מואװי־בילד

איבעז קאסוילישען דעס פאר לײדיט־נג  ג
o* דערמים r צרוײם־ מאכעז חלילה קעז דאס 

 *־ra גאס׳ם pc בתוי׳ד׳׳שאסם דער איז לען
ען...  םרן פריםםער קאפוגיסםישע די פ
ס האבעז אוגגארן  אין אריינגעלײגם למסענ

» זזדם »io קלאסישע, און מאדערנע ר.9ביכ 
 עקזעם־ םויזענם ד׳חגדערם װײ1 איבער איז

op p ולארעז t ביכער די ipnpn פאר־ זיי 
4כ9ניכס

 די נישם. עם איז אויפסו נייער קײן
 אםא־ געםאן. פאל אלע עם האבעז ם9קירכ
 פאר־ ocp גאך מען פלעגם צייםעז ליגע

אי ביכעד זײ גאר נים ברעגעז ז ג י  די א
ן װאם ביכער pc סוזברים ז מ  גע־ נים ו

 די פאםע־־ס. קירכען ײ pnpnp: סעלעז
 דעם נים הײנם שויז ipapn ליגיעם9ר אלםע

 אבער. רעליגיע נײע די דעם. פאר כדח
 ודינםיגעז בי*ז נאד עס םום קאםוניזם דער
apo לי־ זײנעז םחבריפ **״קורפישע גאנוג 

 T» פאםערלאנד איז געזדארעז קוױדירם
 דער־ pr נײ איז עם װאס •ראלעםאריאס.

 אײנ־ פארזוד באנײסער דער איז נדיג9שרעק
 קירכע דער פמ הערשאסמ די צושםעלען

p לעבעז גײסםיגען דעם ר9איב t ב דיTגער 
 לאנג האבעז יואס לענדער׳ פרײע די אמ

®pi רעליגיע אפגעשײדס pc דא נוי שטאם׳ 
 שסאםעז• פאראײניגם? די איז

• * * ך ו
 רע־ 9אל די װאס צד אבזר יקד9 דעד

 פאר־ צו איז בען,9שםו־ פארשםײעד 9אגי
ם זײערע אין ן9#כא p דערציאונג די הן: t 
 ײגגעז א אז װײסען זײ־ קינדער. ײנגא די

עז צו גרינגער איז םװז קיגדעדשען ם׳ ס ר׳  מ
 שסעםועל. דער אז אוץ דעדודאקםעגעם א ורי

 פון נשםה דער אין אײנגעבראנם ודערם װאס
 קיר־ די שםענדיג. אויף שימ בלײבם קינד א

 ארויפ־ גדיוכם דאל אלע דעריבדר האס כע
 שולזין קינדער די *ויף לאוע איד *ולײגאז

 איר ןזז ײ םירם סאג צו הימם ביז נאד איז
 איר אויםברײםעדען pp אײעוהאלםעז האכלף

 אינםםיםדציעם. דערציאוסנ די אויף מםשלה
 אין בלאק תנליגיעזעז pe קאםף ד9ד

 אײף מאנאפאל א געװינען גו ישראל
 די pc איינע בלויז א*ז שולען. קינדער די

 נים איז אבער אזוינע. •אםירומעז ללצםע
 הער־ עס וואו לענדער די אק אײנציגע. די

 דערציאוע די איז באלשזדײקעס. די שען
 ש־מ שיל־װעזעז גאנצער דער אמ סיםםעם

 קאטײלישע די איז מאנאפאליזירם■ לאסנ
 די אין סיסםעס שול 9גאנצ די איז לענדער

pc oiyn קירכע דעכ pp נאנעם אח גלחים 
tp m מדריכיס. און לערער אימציגע די 

 אויף איז לענדער מאבמעדאנישע די *דן
 שד־ קינדער איפערהויוס האבעז זײ וױפיל

 אבער בתים. בעלי די םולאס די זימזת לען.
 יעדע פירם לענדער .פרייד די איז אפילי

 דעח מער װאס םאר קאמף א אן רעליגיע
 דערציאוע אזץ שולען די אויף אײגפלום און

אינםםיםוציענ^
*r מיד האבלז אמעריקע איז אונז בײ 

 ביישפילען, אזױנע צװײ געהאם לעצםענם
̂ם ברײםעד דדר װאס  גאר אםשר opn עזי
באסערקם. נים

עדױקיישאן np באארד יארק גױ דעד

 ־ערעד פאר פאכפיעט א ארויסגעגעבעז האס
 פאטערדא־ ״פינדאכענטאלע ,ם־טד־ אדנםערן

 פראגראם׳. לערען א אנסוזיקלעז אין לען
 װיכ־ דער אויף אנגעװיזען װערם op* װאו

ך די ק־נד אין איינצ־פלאנצען םיגקײס  מ
 פאר־ אײפן T* פארי*אז<ז צו װאוינהײם

 בארױתזװ וױסעגשאפםלעכע אויף און שסאנד
 םעאריעט אנגצנ*פע:ע איט אױף אנשמאם

 פרא־ גרופע א פשפ׳־צך. פכאלאסםישע אדן
 אוני־ פארדהעם קאסוילישען פונם פעטארעז

 א אדײסנעשיקם גלײך האבעז "צחיםעט
 פיפעראינםענדעגם צ־ם- פראםעפם שארפען

 זאגענ־ חשאגסען, וױליאם דר. סקולס, אװ
 אסיקור־ פארשפריים פאמפלעם דער אז דיג

jpo די ווערען. דערלאזם נים מאר װאפ 
o* דעם אין באשםײם אפיקורסות r דער 
 פארלײקענם אדער איגנאו-רם פאכםלעט

. :אמת׳ען״ .באװיזענע די אם .  רעלי־ זײ .
p אײססייםשוע גיעזע t דאס װי לעבען 
 עק־ דער אין גלויבען א אין אוים זיך דריקם

 אומפארענדערלע־ אן :גאט א pc זיסםענץ
 פדן פרייהיים די געזעץ; פאראלער כער

.זעפש השארת px װילען פעגשלעכען  .״ .
o* םעאריעס׳ פילאזאפישע זײ r פאפ־ דעד 

 פראםעסארעז די T>*r רעקאפענדירט׳ פלעם
 וױיל אםעאמ^ אפת׳ער איז פארדהעם, פון
 פעגשלעכע px װיסענשאפט אז האלם, עם

 װערםסולע איינציגע די זיינען דערפארונג
 איז נוצלעכקײם אז :װיםעז פאר •^ױאלען

 אמת: פאר פראבע ווערםפילע איינצ־גע די
 פונס אופשםענדען עגדערענדיגע זיך אז

 װאם וױיזעז געזעלשאפם דער פון א*ז יוזיד
o* פאלש• ױאס א*ז אמת איז עם r איז עם 
 געבסםער דער אז pp שלעכם װאס אוץ גוס

 ־9ג די את שלעכם את גדם איבער ריכםער
זע־*שאםם.

**על־ געגעז יהורסות6א די איז דאם אם
p געלערעגםע די וראםעסםירעז עס כער t 
 װעלען װאלםען זײ קירך. קאםוילישער דער

 לערנען פעז זאל סקולם יאבליק די אין אז
 נאך האבעז זײ און דאגפעם. רעליגיעזע די
 ״דע־ םון נאםען אין רעדעז צו חוצוה די

 לער־ סקולס םאבליק אין וױיל מאיןר*טיע',
עלםערען• רעליגיעזע pc קינדער אויך נעז

פאר־ קאםוניסטישער דער pc קאפף דער
o* געזזדױ׳ ״פײנבערג דעם געגען טיי r 

 שטעלעם אנהאלטען קאמוניסטען פארבאט
p איינע אויך איז סקולם. פאבליק די אין t 
רזרכעז די  אפצו׳שםד׳ען פיסיאנערען םץ ם̂ז

 זיינען מענשעז פראגרעסיװע קינדער. ױנגע
 גלויבען איז עס *ועלכען פארבאטעז געגלז
 פרע־ *ו טויל דאס מענשעז פארמאכען אדער
j’* דיגעז o r גלויבען. זייער אדער אידעען 

 קאםוניס* זיץ. נים זאל עס דערװידער װי
 פאנא• און גלויביגע אנדערע אלע וױ םען.

 ד׳אבען *ועלםלעכע, אדער ועטלעכע טיקער׳
 געדאנקען זייצרע פרעדיגעז צו רעכט דאס

 רעכם א האבען זײ גלויבען. זײער אדער
 האבען זיי לעבען. א םאכען און ארבעםען צו

 אין לערער זײן צו רעכט קית נים אבער
 צד רעכס קייז נים האבעז זײ וױ שולען,

 װערען אנגעשםעלם םחען זײ אז באשט״ץ
 פארנעמעז צו אדער גלחים אלם רבגיס. אלם

 װעלכע באװעגומ, א איז פאזיציעס פירענדע
t אדיב צעשםערען. צו זוכען זײ o זײנען 

p דערציאונג די איבערגעבעז געגען t קע־ 
p הענם די אין דער t ,םיר םחען גלחים 
 קאםונים־ אז דלרלאזעז׳ געגעז מעד פיל זײן
גױיל קיגדער׳ pc לערער װערען זאלע טען
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עז ד״ מד ט '  א־ן זרשצ־פ^אנצעז ז־כעז נאר :י
 P* ס־דאנײ אין גלדיבען דעם יקיגדער די

 פאר׳כםיען *־יד **עלעז *ײ נאר זײהסאסוד,
 דאם װאס דערסיס פאראליש קינדער די

 פאלשקײס די אינססינקסיזו דערפילס קינד
px ררללכער לעדער. פון צבועדת די 
מ זאבען '־ערכעז צד געצדואונגען איז ל ע ד ץ.  א
ת ער די גי:^ גדז־יבם ז

 פארדזױ צר זוכען ?אכוניפפען די אױך
 לערער אלס *רײנצדחײנגען חשק זײער קען
 פה פאנםעל פיםן סקולס פאבליק די אין

 קאםויל־ש{ די וױ פונקם דעפאקראטיע.
 ראוױא־ געגעז *ראםעסםירעז פראפעסארעז

 נאםען איז שולען די אין דערציאוגג גאלער
pc .דעפאקדאסי? די דעפאקראםיע p t דער 

p קיח־ קאסוילישער t px קאפוגיס־ דער 
 זע־יביגע. די פאקטיש זיעען קירך םישער
 T* אונפערווארפעז אין זײ גלײבעז בײדע

pptc אויסאריסעם דער  p t—פײפסס דער 
 גלחים px בישאפען קאדדינאלען, די און
 די — פירעד דעד px קאסאליקען. די בײ

 די בי׳י פשרתים זײערע px סאפיסארען
שען אבער זוכעז זײ קאפוניסטעז. מוס  אוי

מן צד פיסעל אלם דעפאקראםיע זײ שי א  ב
 בא־ נים זײנעז זײ װעלכע צד פרײדילעגיעפ

 אין קאפעיססעז די pc ציל דער רעכסיגם.
 דעפא־ פארטײדיגעז צו ניס איז שולען די

 ארבעם סיסיאנערישע סאז צי נאר סראפיע.
px די פאר׳פפ׳ען p a r -וױ פיגקם פיחדד 

p ציל דער איז יאכ t גאזים די px אנדערע 
 נישם פען טאר דאס םארשטײער. רעליגיע

דערלאזזװ•
px 09פטראפםש גאט׳פ דערלאזעז נים 

p םוזזות די פאר׳סמ׳עז t קינ־ יונגע די 
 ר9פעסם א דדדר בל-יז פעז קען דער,

האל־ צו פאליסי אופקאפפראפיסלעכער
p אפגעםיילם רעליגיצ םען . t אזץ שטאם 

 אין דערציאונג קינדער די אסזונדערען
 איעפלוס יעז־עז pc שולען מ9װעלסל זײ

 גים זאל זי װעלכע קירך׳ יעדער פץ
 קייז האס אפיזפענם נאכגעביגקײם. זימ.
p 'אפעםיםעז די געזעטיגם נים םאל t •די 

*o r פפשלג זייער אויסצושפרייםעז זוכלן 
 דערפארוגב ביםערע די מענשהײם. דער אויף
 גים פען פער ,יואס אז געלערענם אונז האט

 און זײ װערען חוצפה׳דיגער אלץ נאך. זיי
 מ די זײ. פארלאגגען מער px םער אלץ

 איצם האם ישראל אין רעגירונג גוריװ
 צו אםאל גאך זיך געלעגענהײם די געהאם

 צדם גאכגעביגקײם איר דערין. איבערצייגען
 װאם קאפפראםיםעז די בלאק. רעליגיעזעז

 פאר־ בלויז האם זיי. מים געפאכט אםn זי
 גליקלעכעתױיז אפעםיםעז. זייערע שארפם
 *ו עפעם איצם כוחות קײז נים זײ האבען

 געשפאלםעז אינערלעך זיינעז ן^ליק די טאן.
 T* װעם װאלעז אין px צעברעקעלם און

 פא־ פעםםע א פאנאנדערפאלען. בלאק זייער
p װעם ליסי t באפרײען םאל אלע פאר מאל 
 מאכען םעגלעך וועם px שול־וועזעז דעם

 9איינהײםלעכ אן ישדאל איז איינצישםעלעז
 פרײ־ א px זיק דארף דאס וױ סיםםעם שול

לאנד• דעמאקראסיש

פ ח דאך 8 בוי ע ב  פאר קאס אי
ע די ײםלאז ם ה טי שראל אין פלי  י

ם ם ײ דן ? פ א לי ״ א ר ש ס״ י ר אנ !כ
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אמעױקע אץ אדך דו ענדערט מיטעלקלאס תו
)

גערעכפדנהײט ־<

מ״ עדד און ןל מיםל־ א
 שון פארלויף אין קלאם.

 יאר עםלעכע לעצטע די
 און אמעריקע איז זיינען
 אקעאן זײם יענער אויף

 צענדליגער דערשינעז
 ארםיקלעז און ביכער

 אפ שא*עז מיםלקלאם, דעם שארשעז װאם
 געזעלשאפם, דער פאר פארדינםםען זײגע

 אין עגדערונגען ראדיקאלע די באדױערען
 מעג־ דעם פאר 'וארענען און באשםאגד, זײן

מז נו־ לעצםעז אין זײגעם. אונםערגאנג לע
 זיך מען באםים מעגעזיך ״הארפערס pc םער
 באװייזען צו םיטאטאל ארםיקלען צדויי אין
םעג־ נים בכלל וועם םיםלקלאס דעם אן אז

 גע־ אינדוסטריעלע מאדערנע קײן זײן ליד
 װעט םיםלקלאס דער אויב אז אח זעלשאםם

 צי־ פערבדיקע גאגצע די װעם אונםערגײן,
גלייכ־ ערד. דער pc פארשװינדען וױליזאציצ

 מים פול ארםיקלען דאזיגע די זײנעז *ייםיג ,
 pc גורל דעם םאר ציםערגיש באהאלטעגער

 װאם אםעריקע, אין אםילו־ םיםלקלאס דעם
מז איז לי ב ע  פול־ םון םעסםוגג לעצטע די ג

 און װעלם דער אויף קאסיםאליזם בלוםיגעז
 םיםל־ אלע די pc האפעגונג לעצםע די אויך

 אויפ־ קאםיםאליזם דעם אם קלאם־מזינגעד
«יים. לאגגער א אויף גאד צדהאלםען
דא? זיך האנדעלם עס װאם װעגעז זען׳ לאםיר

*מעריקעז אין םיטל״לאס הײםט װ*ס
אויסםראכ־ עגגלישע אז איז *םיםלקלאם״

 איירא־ אױפן יארהוגדערם. םעןpc 19 םעגיש
 געװען בכלל מעז איז קאנםינעגם ■עאישזנן

 חנפי־ P* באשםיפעז םים *י־נקםלעמר םד א
 pc גרוםעם pk קלאםעז פארשײדעגע גירזװ

 • דייםש־ pk םראנקרייך אין געזעלשאםם. דער
 אין אםילו pk האלאנד pk בעלגיע לאנד.

 מען האם רוםלאגד צוריקגעשםאגענעם דלם
 געװאוםט, יארהוגדערם םןpc 19 סוף בײם

 אויף צעםיילם איז געזעלשאסם אזגזער אז
 ארבעסער־ פויערםום׳ גרמד־קלאםעז: פיר

שואזיע שםאםישע קלאם,  פריצים pk בוח
 אז געזואוסם, םען האם אויך (לרד־באזיצעד).

 נאך זײנען אינעװײניג קלאםעז םיר די *ין
 מי־ רייכע. :צעםיילוגגןוז ודיםערדיגע פאראן
 גײס־ pk פיזישע פויערים,• ארעמע pk םעלזנ
 (קאפי־ גרױם־בוחשואזיע ארבעםער; םיגע

 בודזשו־ מיםעלע סעקירעז), pn םאליססעז
 רײכערע *ון פאבריקאנםען (קלענעדע *זיע

 וד-אנםה־ער־ קליין־בורזשואזיע אמ העבדלעוי)
ד.  פראסעםיעם). םרײע קלײנהענדלער, מ
 גע־ גים זיינעז לאנד־אײגעגםיפער די אױך
 םייל. א זײ צדוישז געװען גום; »ײן pe װען
ק אינידעסםירס שריץ געהאם האס װאס  פאר־ ד

ז מ  ארום אזוי האנז אה פאבריקאזיע »ין מ
 שםאםי־ דער pc ?לאס m אדיך מהעדס

ו ששר  געװאוסם םען האס אריך ואוי?.שרזנ
 זרנםע־ פאליםישע די אז ?אנםינענם. או׳שן
םעגלזכע די pc ישםן ם זיעען קלאסז מר  ני

ג די מנ  קעפםז זײ אז דיזעלביגע. »רן r* ש
מד ישםיפאל א»י׳לז ײ  אבער !דוײםען געגען א

m אינ־ אלגעמימע די שישען «ו שםם אם 
pc m r m ױ 1יאשיטאה ן ד  ארבעםער. ה

ק iS גיי t מ לי ד סנ ד *תאגממ• קלאםען גי

pc .בארובאװ י

 האם קאסף פאליםישען לאנגיאריגען זיץ אין
 אויסרעכענען געקאגם ארבעטער־קלאם דער
פויער־ ארעפען פץ שפיצע דער אױף נאר
 קליץ־בור־ דער pc אויך אפםמאל pא םום

 יעדער האט קאנטינענם אויפן pk זשאזיע.
 קלאר, געוואוםט מעגטש באװאוסםזיניגער

 דארף ער וועמעז מים געהערט. ער וואוהין
שםימעז. דארף ער וועמען פאר pk גימ
 דעם אדער אײגענע די פעםםשםעלן דאם

 איז געזעלשאפט דער אין פאזיציע אנדערנס
 םא־ pk עקאנאמישער דער לוים געגאנגעז

אלץ. פון פריער — ליניע ציאלער
ענגלאנד. אין לאגע די געווען איז אנדערש

 אינ־ דער םים ציזאמען זיך. האם דארט װען
 פונאנדערגעװי־ רעוואלוציע, דוסםריעלער

 שםאטישער נײער דער פון קאמף דער קעלם
 אל־ דער געגען בורזשואזיע אינדוסםריעלער

 ארי־ איעגעפונדעװעםער. דורות pc םער,
 בירזשואזיע נייע די מען •האט םםאקראםיע,

 האט דאס .מיםלקלאס״. געגעבען גאמעז א
 געסינם וואס קלאס׳ דער באדייםן: געזאלט

 אריםטא־ דער צװישען — דער.מים אין זיד
 די פון קלאם דעם pk דים, אײז ®־ן קראסיע
 דיט. צוױיםער דער pc ארבעםער פראסםע
 פון העלפם צוױיםער דער אין אבער שפעםער

בורזשוא־ נײע די װען יאההונדערט. סן19
 די ארנטער עמלאנד אײגגענ^ען האם זיע

 ליבעראליזם pk האנדל פרײען pc לאזוגגען
pk פירער דעם גלאדסםאנען, װעז pc די 

 PK אייגצושפאגען געלונגען איז ליבעראלעז
 ארבעטער די אויך רייםוואגן ליבעראא דעם

זייע־ און םרעיד־ױניאנס דיערע מים צוזאהען
 דעם פון איגהאלם דעד איז םירער. רע

 אויטגעש&רײם באדייטנדיג םיםלקלאס ווארם
 יארצענד־ םיר א pc פארלויף אין געװארען.

 אין ״&יםקלאם׳ באגריף דער ד.אם ליגער
 אלע זיך אין ארײנגענומען פאקםיש עגגלאגד
 דארפי־ און שטאםישער דער pc גרו&עס

 פרייע פלוכה־באאםםע. די בוחשואזיע, שער
 פרא־ .וױיםקאלנערדיגען דעם פראפעסיעט,
 אלעםען,*אוי- כמעם — קירץ לעםאריאם׳■

 קלאםעך די און אריסםאקראטיע דער םער
 זיך האם דאם ארבעסער. באװאוסםזיניגע

 פונם אנהויבענדיג ענדערן. גענופעז ראדיקאל
 ביזן כמעם אבער יארהונדערם, צוואנציגסםען

 .םיםלקלאם׳• האט יארהונדערם םןpc 19 סוף
 זייער זיד פים פארגעשםעלט עגגלאנד- אק

 געווארען איז ער און באגריף. ברײםען א
 ארוםנעפענדיג, פער נאד pk ברײםער נאד
 פארפלאנ־ פער נאד pk םםושםש׳דיגער נאד

 אריבערגעװאנ־ האט ער וױ דעם נאך םערס.
אפעריקע. קית דערם

 אנגעועיבעז אפעריהע אין האם פעז װען
 בורזשואזיע שטאםישע די באצײכענזמ צו

 r?״ דערצו איז .םיםלקייאם״, נאמעז פיםן
 קיינ־ האם אפעריקע געווען. נים גרונד שום
ס ם*ל  אלם־אישגעםונ־ ?ײך נים — געהאם ני

 אייגע־ קיץ נים אריססאקראםיע, דעװעםע
 אדער ןלאס ארבעםער פאוײואדצי׳טעז נעם

 םען אז נאך, םאג הײנםיגען ביז *ויערםום.
העכערע די אױטטײלען אפעריקע אין װיל

בורזשוא־ קאפיטאליםטישער דער פון שיכט
 וואם פאמיליעם, הונדערם פיר יענע זיע׳

 זי םען רופם אלץ, פירן pk אלץ פארמאגעז
 קיץ pc פלוטאקראטיע. פאראכםונג: םים

 געװאוסם נים דא מען האט אריסטאקראםיע
 דער איז זײם, צוױיטער דער פון קײנמאל.

 אויסגעוואקסען פראלעמאריאם אמעריקאנער
 אי־ pc שטראם אומאויפהערלעכען אן דורך

 װאקסם װאם פראלעםאריאם א pc מיגראנםעז.
 וואס גענעראציעם, po פארלויף אין אויס
 שטאם אין דארף פון אריבער לאנגזאם גײט
pk םאשין, דער 1צ האנםװערק פון — pc 
אמזירי־ האם ארבעםער־קלאם אײגענעם אזא
 וואס םא געװאוםם. נים קייגמאל אויך קע

 ענג־ אין אמעריקע? אין .םיטלקלאס״ הײםט
 אבער םים, דער אין געװען עס איז לאנד

 א אן אנועיב pc גלײך געװעז עם איז דא
 באגריף דער איז צײם דער פיט און םעוו^

 אום־ אלץ אםעריקע אין געווארן ׳.םיטלקלאם״
 מען וואנען ביז םםושםש׳דיגער, און קלארער

 pc םוגענד א םאכען צו אנגעהויבען גאר האם
 גע־ גאר האט מען אוםקלארקײט. דער אט

׳ דערפים. שטאלצירען נומען
״אםערי־ זאגם םען אז מאג, צו הײנם

 צי גענוי. נים םען וױיס םיםלקלאס׳, קאנער
 נײנציג אדער פוםציג דערםיט םײנט מען

 באפעלקע־ אםעריקאנער דער pc פראצענט
 עקאגא־ באוואוסםע pk גרויםע אפילו רונג.

 אונ־ ארונםער לאנד אין דא נעםען מיסםעז
 pc —אלעםען םיםלקלאם באגריף דעם טער

 אינזשעניער, אן ביז אויטאמאביל־מאגנאם. אז
 פארדינם און םאבריק א אויף ארבעט װאס
 וועם איר אז יאר. א דאלער םויזענד פינף

^ י אמעריקאנער, דורכשניטליכען א םים ר
 ריכמיגער םך א אייך ער וועט חכםות, אז

 אין םיםלקלאס באגריף דןים דערקלערען
אמעריקע.

 װעם אמעריקאנער דורכשניםליכער דער
 םיםל־ צום געהערט אײנער צי באשםימעז

 פארדינם יענער אזוי װי דעם לוים גים קלאם
 איז הכגםה דת גרויס װי נאר לעבען צום
pk דער איר. פון האבז קאן ער וראם 

 אונטער■ פארשםײם אמעריקאגער פשוטער
 אבער רײך. שטארק ניט : וואס אט םיםלקלאס

 פען םיםלמעםיג, זיך׳ אזױ ארעם, גים אויך
 בא־ םען װאס האם. םעז לעבען״. א ״מאכם
 אײטאמא־ צום ;אויך פער אביסל און דארף

 באנ־ א גאך םעלעװיזע־אפאראם םיטן ביל
 אין אפשפארוגגען אביסל אייגעגע. אן גאלאו
 פארזיכערונגם־פאליםים. היפשע פאר א באנק.

 דורכשניםלע־י דער זאך די םארשםיים אזוי
 פראפעםאר, דעד אבער אפעריקאנער. כער
 איטלעכער אז זיכער, איז נעלערגםער. דער

 םיטל־ צום צו אליץ זיך רעכנם אמעריקאנער
 ריימח די pc קלאס צום הײסם דאם קלאם

 ער קאז םשעק־גיכל rn םים כאםש און
 רײ־ די pc קלאס צום צוגעהעריקײם די אם
 א אבער זיך ער פילם דערװייזן, נים בע

 פאטעדיע־ זיץ דאנק א קלאם דעם pc םייל
 אים ביי זעלביגער דער איז װאס אידעאל. לען
 pc רעדאקםאר דער און רייכען. דעם בײ וױ

 ז״ץ שםאלץ סארענדיגם פעגעזין״ ,הארפערס
 םיםל* דעם וועגן ארםיקל האסעגזנגסמ־לען

 םיסלקלאם דער ״װי אםעריקע.• pk קלאם
זיגעז׳ עקאנאפישען אין אויפזען נים זאל

----------------4 ו95ו ׳מערץ
שןוז איז אבער  זי־ פאציאלען pk פסיכ^אגי

 םערמײם גרעסטע די ארום ער געמם נען
אמעריקאנער.'

 אגדערע pk זיד מעז האט לאגג דורות
 היגע די אז אמעריקע. אין אײנגעשמועסם

 גע־ דער צו געגליכען נימ איז געזעל^אפט
 זיינען דא הײםען,- אלםע די אין זעלשאפט

 גלייכע יעדערער האם דא קלאסען. קיץ ניטא
 אג־ אויך האס פיליאנער דער מעגליכקײטען.

 קאג־ א אין שיק־איגגעל א דץ pc געהויבען
 א אדער צײטונגס־סארקויפער א אדעד מאר

 5אל זײנען דא גאס. דער אויף שיך־פוצער
 גאיד זוכען םארן ?אז איינער יעדער גלײך.
 אלצ בערזע. דער אויף ױערען רײך אדער
 דער אין באנוצען אנסעטאן׳ גלייך דא גייעז

 זשארגאן דעמזעלביגעז אומגאנג־שפראך
 םא־ הולך- זעלביגען דעם האבען (.סלענג״),

 באטייליגם זימען זשעססעז״ זעלביגע די כען
 אין גײעז סןארם־שפילען, זעלביגע די אין
 ־),,(.מואוויס קינעמאםאגראפען זעלביגע די

 קלאם, אימ אםעריקאנער, זײנען אלע — קורץ
 פארםער דעם pc םיטלקלאם. אפעריקאנער

 צען פץ משפחה א ריט לעבעז דארף וואם
 ביןן יאר, א דאלער םןיזעצד אוגטער אױף

פיליאגער•
 אין אויך אבער זיך ענדערם לאגע די

 פיםל־ אפעריקאנער דזןר אויך אפעריקע.
אם  את עס װי פונקם זיך׳ דיפערענצירם ק̂י

 דעם אויד אין ענגלאגד. אין צוגעגאנגען
 אויםקוםען קאז מיטליןלאם אמעריקאגער
 עעלישער דער װאס דאם, דװ־כצופאכען

דזרך. שוין גײם םיסלקלאם
םןןרגלײך כאלעדעי״דיגער א

 מיםלקייאה װעגען שרײבעז וראם אלע. די
 זייערע אלץ פון סריער װענדעז אמעריקע׳ אין

 נאטױ־לעך. איז, דאם ענגלאנד. צו בליקען
 ניט אמעריקע׳ איז עגגלאנד צו צופעליג. ניט

 אלגע־ אין א־גםערשיױ־ען די אויף געקוקט
 נעג־ דאך םראדיציע, pk אנםװיקלעג מײנער

 אין לאנד אגדער איז נים װעלכען צו װי טער
 אהער פזין האם עגגלאנד פון װעלט. דער

 מיםלקלאס באגריף דעם אריבערגעבראכט
 בארג־ פיםלקלאם דער גײם ענגלאנד אין את

 אין וױ אזוי צוואגג־םיםלען צוליב נים אראפ
 גאר לענדער, דיקטאםאריש־קאפוניסםישע די

pc גע־ אומפארמײדלעכע די לוים אלײן, זיך 
 סאציא־ און װירםשאפםליכער דער פון זעצען

 זעל־ די צי זען׳ מע וױל אנםװיקלונג. לער
 אפעריקע אין אויו גילטצן געזעצען ביגע

pk פיםל־ דעם איז אמגריקע אין אויך צי 
 זעלביגע דאס דורכצומאכען באשערם ק־־יאס

 מא־ צו כדאי אװדאי איז ענגלאנד, אין וױ
פארגלײך. דאזיגען דעם כען

 אן גיים וואס פראצעס. סאציאלער דער
 פאלק דאם זיגם ר- ד. ,1945 זינם אין^גנלאנד

 גראדוא־ בלוםלאזע שם׳ילע א אנגעהויבן האט
 אלץ pc םריער באשםײם רעוואלוציע, לע
 אוםאויםרערלעכעז pk סיסםעםאטיש א אין

 צח־ישען אייגקונסטען די א־יבערפארטיילען
 צושםאנד אלטען דעם בײ באפעלקעדומ. דער
 מיטלקלאס, דער אדעד בורזשואזיע. די דאט

 גע־ PK אייגקונפםעז, הויכע פון געייעבט
 םארגעניגענס אין pk קאםפארם אין י*עבם
 אר־ דעם pc שיכםען אונםערשםע די בעת

 געקװארם pK געדארם האבעז בעםער־קלאס
 דײ וואם אײנקוגםםען׳ נישםיגע זייערע בײ
 צום םינימום. אונםערן געײעז ראל א־ע נעז

 לעיבאד־רעגי־ די האם צושםאנד דאזיגעז
ana פיטל^לאס ביים ־.uy pc געםאכט ךעג

 די אץ ארונםעדגדדריקם הכנסית די רען
 אויפגע־ שיכםען אונםערשםע די פץ הכנסות
 אוג־ ?ייז ענגלאנד אין היעם גיםא הויבען.

 פארשוואוגדען אבער מיגימום־גרופעס סערן
 קאמפארט אמאליגער דער אויך דערבײ איז
po דערלויבען נים זיך קאן םען רײכע. די 

 ;הויז אין דינםטעז עםלעכע האבעז צו םער
 איבער ארומפארען פרײ אזױ נים קאן םען
ם, דער ^  אםאל עס זיך םלעגם מעז װי ײ

 ליק־ אמאליגער דער מלד ניםא ;דערלויבעז
 פארשװאונדען אויך איז אבער דערפאר סוס.
 הינםערגעס־ די אין לעבן חושכדיגע דאס
 קינ־ די םיליאנעז; די סאר (סלאמס) ^אך
 זאם צו ברוים האבען ארבעטער די םון דער
pk נוי־ איז דאס װען הילן^ מעדיציגישע 
ע ;םיג לדו  אל־ געווארעז װירקלעך איז בי

 םאג מארגענדיגען פארן מורא די pk געמיץ
 געװארעז• אױעקגענומען ארבעטער שוגם איז

 לעיבאר־רעגירוע די עס האם אזוי װי
 םי־ ד־רכגעםראכםער א דורך — געםאכם?

 גע־ האבעז רײכע די שטיילרען. פון םטעם
 װאם אויםגאבעם, די pc טייל א דעקדז מחם

 צו אויף פאכען געמוזם האט רעגירוגג די
א־ לעבנם־םםאנדארם דעם ודיבעז פילי  םחדי

 זיך רייכע די האבלז זשע פארוואם נען.
 הא־ םארוואס ? שערן נידלדיג אזױ געלאזען

 האבען זײ וױיל רעוואלםירם? נים די בען
 לם װעז םאן. צו דאס געהאם נים בוח קימ

 זי׳- וואלםעז זיי, אז אפהעעיג געווען וואלם
 ארבע־ די pc בלום פיט לאנד דאס זיכער

 אל־ די בײ בלייבצז צו אבי פארפלימם םער
 האם עגגלאגד pk אבער פרױוילעגיעס. טע

 זיך האם פיםלקלאס רזדואלוציע: א פאסירם
 pn צו אויפגעהלרם תאם דיפערענצירם,

pc פאר־ האט מיטלמענטש דער גוס. איץ 
 אר־ צום אריבער איז און רײכען דעם לאזען

 סך א צוליב גלטאן עם האט ער בעמער.
 גוואלדיג קריג pc ארויס איז מעז סיבוו^
 אויפבוילן צוריק געמוזם האם מל און ארעם

 PK פאבריקזעםלז די רײכע׳ די ;לאנד דאס
 שאפען םער געקאנם גים האבען באנקירען,

 בורזשואזע קיץ אלעםען; פאר ארבעם קיץ
 אפ־ שטאנד אין געװעז נים איז רעגירונג
 קוילן־ ; אינפלאציע pc לאנד דאס צווייטלן
 בא־ לופם־קאפוניקאציע, אײזנבאנעז, גרובגס,
 האבען באצהײצוע־סיסםעמלן אץ לייכטונג

 רעגירונגם־םוב־ אן עקזיסטירען געקענט גים
 מער גלקענם נים מעז האם אויך ;סידיעס

 ארעםקײט אין ארבעטעד־קלאם דעם לאזען
 האם ער װי דעם, גאך נאענם pk נוים און
pk די געראטעװעם וועלם־םלחםות צוױי 

 די pk — םארשקלאפוגג pc נאציע גאנצע
 דער אויסגעשםעלט האם פאלק פון מערהײם

 גע־ און װעקסל בלאנקן א ארבעםער־פארםײ
 אזוי פארשםיים! איר וױ רעגירם זאגם:

 רעזוא־ םרידלעכע די אוועק עטנלאנד אין איז
 און פאלק. pc מערהײם דער pc לוציע
 ניט גאנג דאזיגען דעם מער דארם קאן קײנער

 ד-א־ און גוצלעכער דער װארים אפשםעלען.
 אי־ ד״אם םיםלקלאם סונם םייל רעפאשנער
 דלר pc ״פרײנד״ אלטע די םים בערגעריסן

 די אנגענוםען ד-אם ער בורזשואזיע, רײכער
איר. צו צו זיך פאסט ער איז רעוואלוציע
 םיםל* דעם pc שילדערער די pc איינער

 םארענ־ ענגלאנד הײנםציײטיגעז איז קלאם
 באשריײ האלב־םעלאגבאלישע זית אזױ דיגם
אונזערע װאס מיםלקלאם. יענער :בוגג

 עגד־ פארשװינדס געקלנם׳ האבען עלםערעז
ביר־ לעבענט־סטאנדארם נייער א גילמיג•
חגם pc :yu’2 גי בי n ינ «רם
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 וױיזד^ וילס צייס די ®יםלקלאס. אמאליגעז

לע״ pc שםיעער בעסערער א איז דאס צי
בעז׳•

 האבען ױאס שרײבער, צוױי אנדערע
 ענגלישען פון שטודױם א געמאכם בשותפות

 םיםל־ פון הסכם דעם דערקלערעז מיםלקלאס,
 א פים ארבעטער־רעוואלוציע דער צו קלאם

 םיםלקלאס־ ערליכע די שולד־געפיל.
 *אלען פוזען זײ אז געפילם, האבעז פירער

 ללענד px נוים pc יארהוגדערם א פאר
 גרויזא־ צווײ פאר ארבעםער־מאטעז, די פון
 רל־ סרײװילע האבען זיי און פלהמוו^ מע

 *־ן סאכם׳. פריערדיגער ױיער pc זיגנירם
 קליגםסל די pc אימער פאריסאן׳ הערבערם

pk פירער טאלאנטירםסמע pc בריםי־ דער 
 אנ־ אלםדר אן px ארבעםער־פארםײ שער

 אר־ די צװישען צחאפענארבעם pc ־עגגער
 א pk האם פיםלקלאם־מענשען pk בעםער

 ארויםגע־ םיטלקלאס צום רעדע ספעציעלער
 «ר עניז• גאנצלן דעם pc תוך דעם בראכם

n א דורכגעפירם אלץ po פריער האם m־־ 
rשי קאלע T״געליכל״ די צוױשען ג*ליגיע 

 פי־ דעם pk עלעמלנםען ״אוגעוצליכזד און
 הארעעאשנע די צװישען ד- ד. טעלקלאס,
 אללפאל האבען ודאם רייכע, די pk מענםשען
 גאםירלעך פראצע. פרעפדעד pc געלעבם

 צום גלנוםעז וואם קנאפ זיך פאריסאן האם
 גים פער קאנלן רייכע די װאם דאם, הארצען
 לזד רחבותדיגלן אמאליגען דיער pc גלגיםען

 פארזי־ ער האם *נוצליכזד די *כער בען,
r־a נים פען קאן געדוים .״״ :כערם r ידיז 

 ענגסםעד דלד אן ארדלנוגג סאציאליםםישע
 אדםינײ םעכנישע, אלםל pc םיםארבעם
 pc סעקציעס אנפירנדיגע pk סםראםיװע

 גלוײ pK האפענונג מימ געזעלשאפם״ ז־ער
 פרײע עפענםליכע די װען אז איז. בען

ע־ אין הײסען (אזוי פאלקס־קארפאראציעם  ל
תיז װאם געזעלשאפםען, נײע די לאנד  אז פי
 וױרםשאסס) נאציאנאליזירםער דעד מים

 די װעלען אנםװיקלעז, מערער זיך ידעלען
 עקםפערםעז pk פארױאלםערם םעכניקער,

 זעלבסם־ אייגענע אן פארנעפען פער אלץ
 פלר אלץ זיי װעם מעז פאזיציע• שטעגדיגע

pk בלם םײל א נױ באטראכםען פער* 
ערד.״ דער pc זאלץ

 אפל־ אין שרײבער קאפיםאליסםישע די
 אײג־ קרעפםען אלע פיט וױלען װאם ריקע,

 פארשםייז גים קאנען אלםע, דאם האלםען
 וראס פיםלקלאם• דעם pc צעםיילונג די אט

 .פונקציאנעלע די — זיי מעגה׳ן — הײסם
 טלז שעפם םיםלקלאם דעם pc ניצלעכקײם׳

 פיםל־ דער ה־אם פים אנדערע אלדאס און
 היסםאריש׳ אוינ^עצײכגט זיך האט קלאס

 אײג־ נים װילען זײ ! ? אפ מען ווארפם
 ״פונקציאגעלדד דער אם אויםער אז זען,

 װעדם־ קיץ םיםלקלאס דער האם װצלעכקײנױ
 די אם אז pk פארמאגס נים זאכען םולע

 פזז געםעם נוצליכקײם״ ־סונקציאנעלע
 װאם מיםלקלאם. דעם pc טײל אזא אין הײגם
ץ לוים דארף  ופשא מגע שום קי׳ץ װעח ד

 עלזך ?אפיםאליסםישע די פים האבעז נים
״םיםלקלאס׳*. דעם pc מענםען

 לעצטעז «ום געקומעז פיר זיינעז אזוי־א
 װעגעז שרייבען הײנםיגען אונזער pc מײל
 אטל־ איז מיפלקלאס דעם pc צוקונפם דער

 דעם pc דיגמרעעירונג זעלביגע די ריקע.
 אייך גילםיג איז ענגלאנד pk מיסלקלאם

 ענג־ אין וױ מער נאך־ pk אםעדיקע. אין
 װאס געזמםלםיגקייט, דעלביגע די pk לאנד,

cyn ס ר ג a גלפי ן x ד n j r x tq p s n~
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p *ײ לאנד. i t זױיד םערקצז צו px in 
 wps ?לעגערער it סך א px הגם לזןנד.

.,דערדיױ

 אדיך ויזןם פיפלקלאם ילארעיאזמער
*ירכזןמזןר ײ םים גײן אםערײןזז יײז

 װןר זעלביגע- דאם אפאל גאד אלזא.
 דער px װיכםיגסםע דאס איז דאפ רעם

 האס אפעריקע אין אייד ■ראבלעם: גאטמר
 ענ־ שםאדק געגופען ײד מיםלקלאם דער

 די אין פארפערס פיל אזײ פער גיטא דערען.
 1אכאי את עם װי פיםל?לא<£ פון רײען

ען.  הא־ אגריקולשור־פאשינען די װײל מוו
ן  פארפעדה צאל די פארזלעגערם בכלל מ
 זעבםםשםענ־ •ראצעגם דעד אויך לאנד. איז

 (געשעפבדזוײ־ •רײואם־אדנםעדגזנסער דיגע
 ®זבדיקלעך. קלײנע ימגדלער. מגםיסעד.

 ארבעםעז װאם םעבגיקער, און ®עמניקער
מן) דאס אח זיך. אד8 ײ ל  גע־ קלעגעד איז ג

 איז ודאם דעם׳ םים ®*רגלײד איז װארעז
 די גאך וזאקםם אבטאלום הגם געדדען. אםאל

 צאל די אויך סידקציע. דאזיגער דער pc צאל
 די געודארעז; קלעגער איז «*ברי?אגםעז

 דערפאר אויף. זײ פרעסען לױועס גרויסע
ל די געװארץ גרעשער איז  װאס םעגסשזי מ

 דאקםוײ :פראםעםיעס סרײע די צו געהערז
 ארכיםעק־ אדװאקאםעז׳ דעגםיםםען. רים.
 גרעם־ זײ אבער שרייבעד. קיגםםלער. םעז•

 בא־ דעם איז ענדערונג ראדיקאלסםע און םע
 םיםלקלאס אנהידיקאגער דעם pc שםאנד
 wrn גרואעס יענע ארײסנםראגעז האבעז

 פאר־ די געהאלם־פעגםשעז: pc באשםײעז
 און אינזשיגיערען םעכגיקער- px והןלםערס

 םע־ כעםיקער, און צײכענעד םםאםיסםיקער.
 ״ח׳ײםקאלנערדיקער לערערם, px םאלורגז

 ״אםײ די px ארבעם װאם יראלעםאריאש״
rx םעט״  put םםארס׳. ״דעאארםםענם די 

 םןךזיך ארן םחורה״סארקויסערס אלע רי
 םים ארבלטעז ודאם אלע די שדײבערינס,

 קאפ םיםז בלײסעדער. םיםז אמ אען דעד
 אויף זיינען און העגם. זײ מים וױ ■ונקש

 לײדארבעםער זײגען יעגעם- בײ שסעלעס
ען אלע אבעד גרתד. איז מנ ע  זײ אדן זײ־ ר

 נאך זיך רעכענעז םןץ־הײס דעד r* אלײז
 אבער םיםלקלאס. ora אגגעהעריג םאר אױך,

 םיםל־ דעם סרן רײען די שאאלםעז װעלען זײ
 אבעד לאנגזאם אפעריקע. איז אייד קלאם
ם זיכער ע ץ םוחות די אין ארײז דדי  אם •

 «ז מװאוםםדײן, דער געהאלם־םענםשען די
nr גוז*־ קלאם אי׳ין *ו געהעחנז נים האנען 

 גרויס־איג־ און גרוים־העגדלעד די םים םען
 שליסען מער ארן סער אלץ דוםסריעלער.

 אלע יײ ירגיאגם. םרעיד די אין אן ײד י׳י
 דעסאקרןך דער פאר דעדח׳ײל גאך ששיםעז

ײ. ישעדס  םער אלץ ויערען זײ אבער מרם
 דעפאקרא־ דעד פים אונמדפרידעז םער איז

 איז אוםיל זיך געסינם ודאם מרםײ. םישער
 די םון אאליםיק דעד בײ געסאנגענשאסם

 לי־ דעד םיםלי^אס. איז גרואעס רײכעדע
 דעם אין לײדגרדיעס די ®ץ סעדאליזב

 ארי־ םעד אלץ גײ׳ם םיםלקלאם אםעריקאנער
 גע־ גים לעיבאר־שםאנדאתקם־ א *ו בער

 עק־ *ארםײ׳ ידי׳ן.לײבאר װאס דעדדיף׳ קוקם
דערוזײל. גים דא זיססירם
אוםםאר־ ארזמעם דעם אם םאכס ויאס
 זעל* די — אםעריקע? את אייד םײדלעד

 ענגלאגד. אין װי גרמד. r« סיבות• ביגע
 א םך א איץ זעלבסםםארשםענדלעד׳ זעם.

געװזם איז *םעריקע אױך .wp .קלעטנדער

ט זיד גריים און װעלם־מלחמות *װײ אין  איז
 דער־ קאכםעז זײ דעקן אוץ םלחמה *ו וױדער

 פדאגרע־ סון הילף דער םיס מען םח םת
 שינדן מער גים קאן נזען שםייעדען. סיװע

 גע־ אמאל זיי האם מעז וױ אזוי, ארבעםער די
 הויכע זײער אי נויםיג האם מען — שוגדעז׳

 קויש־ געזונםעד זײער אי •ראדוקציע־קראסס,
 הויכעז דעם אויפאוהאלםעז כדי קראםם
 לאנד. אין נזאסן־אראדוקציע דעד פון װאוקם
 אבלערי־ דער אין דערוױיל נאך איז אודדאי
 גרוי־ יענע גיםא שםייערז־סיםםעם קאנער

 קראםם. איבערפארםיילנזײגע אימקדגםם םע
 זיגס עגגלאגד איז געודעז אמ עס וױ אזוי
 פראפיםען די גאד יײנעז אװדאי .1945

 ריזיגע קארפאראציעס אםעריקאנער זײ פון
מ ®ז צײם א איז אפילו ײ  קריג־שםייערץ ה
ל  די םײעז צאלעז אבער קאפיםאל. אויף »י

 װאס אה אויד• איצם שית הזאיםאליםםען
 צאלעז. מוזען מער אלץ זײ ודעלעז װײםער,

 אײםהיםען םחעז ודירקלי^ װעם מען אײב
 קאכזף דער און אינםלאציע pc לאגד דאס

 .גים־הא־ און .יא־האבענדיגןך־ די צװישען
 פלייצעס וועםעם אויף דעם׳ איבער בענדיגל׳

 זיד־ װעם ארױשווארסען. לאםם די זאל מען
 נידערי־ פאםעריעל די ײעלעז פארשאדפעז•

 םריער מיםלקלאס, דעם pc שיכםעז גערע
pc מער אלץ געהאלם־גרופעס. די — אלץ 

 זײ זאל זי רעגירונג דער pc םארלאנגען
קארפא־ די pc עםיםען6א די געגען שיצען

: ה. ד ל ע פ ר ו ר ?

בוימ מײן און איד
 כײם, א שטײט םעגםפזיןר םײן כי־י

 ?ױם, ייד האל» ער װי יארען
 סארשטעלם זדן די אים pc ם׳האמ

שת?עלס אדן װעלם. זײן אים מר

 זזםיין אזץ שטאל פון כןןרג צװישןןן
 אלײן. דארמ עלענם ער ששײט

 ׳דץ און דאר *דוײגןןן זײכע
םץ. זיץ שץ מנדערע וױ נארנים

 זײם איײן שדן כלןןפזער זײנע
ר ״יד געל װערען  ׳*ײם דער מ

 גיד גאר *ײז דאיעז װעל?ען,
איד• װי שטאם, גרויסער חןר אין

 מאשץ דער כײ דארט שאי אץ דאך־
 אהץ נים סאל קײן קוםפ זון װאו
 םרוים א םיר כײ אפם גוױץ את
a ̂י שיןרכדעגנען בױם. דעם כ

 גלעם א גיט װינשעל א װאו
 גששזןם דאס זעלטען גיהץ כאפרא

 ליכ דא ארום אלץ םיר איז
שםיב• די סײ כױם, דער םײ

 נאבם מךש # יױיי יזפ
 םארםראבט. דא בײדעז אונז םרעס«

 גרדי איז נעל ער
.אזױ אם םיר חלדם׳ען . .

נערעכםיגקײם ^----------------
 אזוי *וגקם ווערען װעם *אליםיק ראציעס.

 שאפען *ו גויש די װי פארשטענדלעך־קלאר.
 צוזאםענגײן דאס פוםער׳׳. םים ״ברוים זיך

 מיםל־ דעם םון םייל הארעפאשנעם דעם pם
 םרעיד די דורך ארבעםער־קלאס פיםן קלאס

 פארםיי א דורך אױך שפעםער pא ױניאנם
 םאקם וועריה״א ציים דער םים סתען װעם

pc .םייל דער אם אז לעבען pc םיםל• דעם 
 פארן נים פוזד קי׳ז סער שוק האם קלאס

 ער — פארקעדם לוין־ארבעםער. א ווערען
 פאל־ באװײזם אזז^ װערען צו גאר שםרעבם
 דערשיינוגג, אינםערעסזעםע זייער געגדיגע

 אפע־ דער אװישען באװיזעז זיך האם װאס
 לעצםע די את קאלעדזש־ױגעגד ריקאנער

 געװארען אויפגעכאפם שוין איז און 'ארען
לאנד. pא עקאנאםיסםען פארשיידענע דודך

 קא־ די ענדיגען װאס מענםשען, ױנגע די
ם זייגץן אוגײוערסיםעםען, pא לעדזשעם  ני

 זײער וױ אונםערנעמוגגם־םעאיג, אזוי מער
 אגנע־ האגעז זיי אמאל. געורען איז גלייכעז
 אבער גום־באצאלםע. פארקוקען צו הויבען

p גים v א שםעלעס- זיכערעp ליבערשם גײעז 
 ■אםםנם. ערגער־באצאלםע הגם זיכערע. אויף
 םאר* — גראדואנםעז אזויגע צען pc דריי

 בע־ קלײבען — עיןאנאמיסםעז די זיכערעז
 איי־ יענעם, בײ שםעלע זיכערע א אוים םער
 זיך. פאר אונםערנעסוגג ריזיקאלישע א דער

 הערשענ־ א געווארען בכלל איז זיכערקײם
 םיילען ארימערע די צװישען אידעע דיגע

pc דאם זאל םען אויב מיםלקלאם, דעם 
 לעבגם־ pc שפראך דער אין איבערזעצען

 סטאבילע אז הייסען, עס װעם סםאנדארם
 געשעצם מער װעדם לעבען אין באשײדנקיים

 •סיכאלאגיש קאמםארם. םפעקולאםיױעד ווי
 א און — באדייםנדיגער א אלזא׳ שוין, איז

 pc םײל—דערצו שפרודעלדיג־אימפעטדיגער
 צום נאעגט םיםלקלאס אמעריקאנעד דעם

 *םיכאלאגישע די אם וועז ארבעםער־קלאם.
 שאקםישער אין אריבערגית װעם נאענםקײם

 גרויםע די ײעז פארבינדונג; םאג־םעגליכער
 םיטלקלאם הארעפאשנעם דעם pc מערהײם

 pc ױניאגס םרעיד די pא ארײנםרעםן װעם
 נים אםעריקל אין אויך װעם ארבעםער- די

 אפהאלםען קאנען זאל װאם כוח- קימ םדד יײן
 גע־ פולשםענדיג א צו פאראויםמארש דעם

שםאם, סאציאלען רעכטען
 עגדע די אלץ pc סריער םײנם אלץ דאס

pc באגריף אלםען דעם pc אױך םיםלקלאם 
 לאנד ׳איז דא אויך מער גיםא אםעריקע. איז
 װאם קלאנ^ קי׳ז גוס׳ איין T* קלאם קיק

T צי ארים—אטעריקאנער אלע ארום נעמם Ji• 
 ־זיד האם דיסלרעגצירוסנ די גלײך. צי קרום

 אז דאם איז אגגעהויבעז. שוױ אויך דא
 די ®אר אװדאי, — י אמעריקע פאר אופגליק

 עס איז באקלאגער pא םיםקלאם־באזינגער
 אמע־ דער איז זיי פאר װײל אוםגליק, אן

 גו־ א געװען םיםלקלאם־םישמאש ריקאנער
 פאגא#אליםםישער דער סאר צודעק טעד

 קאר־ אינדוםטריעלע די pc באלעבאטישקײם
 ײזילעז םיר אז אונז װארענען די פאראציעס.
 איז רוים אלםע דאס וױ אזױ אובםערגיץ,

 אײנ־ גיט װעלען פיר אויב אונםערגעגאנגעז׳
 םיםלקלאם אז רוםעז זיי װאס דאם׳ האלםען

 װאם צו קאפיםאליזם. אז רוםעז םיר און
 דאם רוים. אלםע דאס װי ױיים אזױ קוקען

 ענג־ און נענטער איז ענגלאנד הײנטיגע
 איז עס אז באשייפםערליך, אונז ווייזט לאנד
 האבען. צו מורא פארוואס גיםא גאר שוין

ארבעסעד. ךי סאר גים באזזגדערס
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;דערצײלונסנם״ון דעם בײנעשמאנען
שער ז. פין

 נאד האפער■ נאד ליװ
ארונ־ האס בעסי אײדער

 געשיר די םערגעט־פען
pc ,א זי האם םיש 

סאן. איר געםאז םרעגם
:גראס םעם

זיך, הערם װאם נו, —
 םים איבערגערעדם אפשר האסס ו סעם

לי׳ןז װעגען פאםעראנץ דזשעק םענ ס
 ״וי■ א בעאםםער. ױביאן א גראג^ סעם

 ברו־ א פאז■ םיםעליאריגעד זײקער, כער.
 האר. שװארצע געזײכםע קאפ א םים נצם.
 בעדשםלעד וױ םרעפען. האריקד דיקע םים
 לענג גאנצער דער איכער שראם א םים את
pc ארונ־ ביז אויג ®־ן באי^ רעכםער דעד 

 סארכליבען אים איז וואם פארדע, דער םער
 בא־ האם ער װאס שנים א pc סימן אלם

 ,Pi6 סיקעם דער אױף םםרײק א את קוםען
 געענםסערם. נים גאר זײנער וױיב דער האט

 געקאלופעם שםעכער צאז־■ א םים האם ער
צײםונג. אין ארײגגעקוקם »ץ צייז ױ

— n ,אז שח׳ײגסם  בעסי האם — ה
 פײערןיל א pא א*נעדופן זיך כעם פים שדק
מדדז שימ זיך האם מ  אוי־ אירע pא אנג
 סםענלי׳ןי םים זיץ װעם װאס pא — גןין
מ p צו זיד ק v ער צדשלאגען. נים זאך 

םע... א באלד שות חך• װערם א  דו ם
. ? ארױסהעלפלן אים װעסם .  םא־ א אוי׳ .

 פים ארויסגערעדם זי האם — ביםםו םע
 אפ־ גענוםלן זיד אאם זי אה גײםערקייס

טיש. pc ראםזוז
 צײםונג די װארף א געגדבץ האס םדם

:צעשריעז ביתער א פים שויו ױך אוץ
זאגדז, דיר איך באדארף פאל וױסיל —

 קיינמאל עס װעל pא נים עם קען א׳־ך או
דער׳הרג׳עגעז. אסיא םיד זאל <מז םאן׳ נים

 האם — ניט עס קאנסם ,דו אזוי —
 דער — איבערקריפען גענוםען אים בדםי
 דעד קלײניגקײם, א עפעס םײנער. צדיק

.נים *ים דערלאזם פרינציפ .  םע־םע־ .
ע...  סםענלי װעלעז פרעציסעז דימע pc ם

p וז׳ײב pn םים v ער עסןין. גים ברוים 
 האלאװעשקע א װי שײארץ ארדם יזוד גײט
 אנגע־ שױן זיך האם שםיםע איר pא —

 זיך האם פױל איר pא קרעקעז הויבדן
ױײנען- צום וױ סארקריסם

מ* נים פעד שדיץ עס האס גראס סעם
 ראפםאם זיד האם ער אױםהאלםען. קאגם

 א מיגעבלז כעס. pc ברעגענדיגער א pא
 דער אז אימפעם, אזא םים אױף שםעל
 איז גלזלםען׳ את ער װעלכען אדיף שםול,
 אװעק איז עד אזץ אומגעסאלעז, נים שיעור

pc א קיךp ^ליװיגג־דונ
יתיאז־מאז• אלםער אז איז גראם םעם

 גע־ צוריק, יארען מים אח׳ ער װי גלײן■
 אר־ אנגעזטיבען אװ אפעריקע p^ ^םעז
 אנגעשלאםעז זיך ער האס סאך, ביים בעטען

 א יארען אלע איז ער pא ױניאן דער אץ
 ױניאן־מאן• איבערגעגעבענער pא טעםיגער

 פאד איז סםרייקם גרויםע אלע האם ער
 האבען קינדער און וױיב זײן דורכגעםאכש.

 די צוליב הונגער געלישען מאל p*■ ניס
די pc געװען פאל אלע את ער סםרײקש.

 דעם פיט pא pלא םיקעם אויםן ערשםע
 זאגט ער זיך. ער גרויסס באק אויפן שראם

 דאקסאר P’T איז דאם אז שםאלץ. םים
 PK דערבײ זיך .יױצעלט ער pא דיפלאפא

 איז. אונםערשייד איינציגער דער אז זאגם,
 דיפלאפאס די הענגען דאקםוירים בײ װאס

 בײ הענגם דיפייאפא pn pא װאנם אויסן
ק... אויפן אים א  אויך שםאלצירם ער ב

 בזר יוניאן א איז ער זינם ודאם דערםים,
p נישא איז אפםער v אויך ש&רינקעלע 

pn .רעפוםאציע
 א אין ארײנגןיזעצם זיך האם גראם םעם

 ציײ די איענען געטםעז pא שםול וױיכען
 לייענעז• געקאגם ניס האם ער אבער טונס

 אים זײגעז ציישוע דער pc װערםער די
 נים האם ער pא קאפ pא געקראכען נים

 P* רייך בעםי׳ם לייענם. ער וואס געװאוסם
 האם ער און צערודערם אים האבעז טעגות

םראכםעזו אגגעהויבעז
 פאמע־ פיט איבעררײדען םאקע ,אסשר

 פאנופעקםשורער, דדעם רייכען דעם ראגצ׳ן,
 א עפענען סםענלי׳ן pn פאר זאל ער אז

 גע־ םיד פאר זיכער ןים װאלם ער שא^
״ אן...  זײנען פאםעראנץ אה גראם — ם

 האס פאפעראנץ װען שרײנד. ס־םע אלםע
 יארןין זײ האבען פאך בײם געארבעם גאך

 פאשיץ א שאם pnt pא געארבעם לאגג
 פאר־ א *אר װאס pat. — pפאש א לעבען

 — .״ .. ? דעם םיט דא איך באגײ ברעכעז
 אנגעהויבען געדאנקעז די איז גראם האם
 זז־מן צו rat ארגוםדנםירלן צו אלי׳ץ זיך מים

 גים יער אלעםען .גאד —1 בארעכםיגוסנ א
. גאר פיר . ם. י איז נ .ביזנעם פ׳ .  גים ער .

 םײ קאנםראקםארם צי ארבעם m ארריס
.. .  געבעז נים ארבעם די ער וועם װי

 אנדער אן געבען ןיס ער וועם םםזינליץ.
.קאנםראקםאר .  דערודײל קאן סטענלי .

 rat ביזנעם שםיקעלע א ארז׳־פאדבעםצז
 pn םאקע ודעם װאס לעבעז••• א מאכען

p׳־t pc תכלית דער 'lo rv t p ־םט® rat 
םאםע״״ א באלד שוין דאד װערם ער ז פאס

 װאם געכאפם באלד אבער זיך האם ער
 pא אים קריכעז עס גלדאנקען מיאוסע א פאר
 אפגעםרײסעלם דעם pc זיך האם ער pא קאפ

ך... איבעלדיגער אן עפעם pc וױ א  ז
 זאל בעאםםער ײניאז א עד הייםם׳ ״װאם

.׳באס׳ א pc םובה א בעםען  אים ס׳איז .׳ .
n ער r» האא pא םרוקען געװארעז t 

 םרונק א נעםען צו קיך pא ארײעעלאפען
װאםער.
אסגע־ אים האס װאסער קאלםע דאס
 אװעקגעזעצם צוריק זיד האם ער פרישט.

 די לייענעז גענומעז p« שםיל װייכעז אויפן
 געקאנם נים װידער האם ער אבער צייםונג.
 םענות r» ריח־ װײב׳ם pn px לײענען
 אק קריכעז גענומען אים װידעד האבען

קאפ•
 גע־ ער האם — רעכם דאך האם ״זי
״ בױ םאםע א פאר וואס — טראכם ך... אי

ם... אים זיך האם קאפ אין — ש מי גע
. וױיבעל pn ״סםענלי׳ — .  באלד װערם ער .
ע... א ם א פ... פאמעראנץ... ט א  קאנ־ ש

זיך האבען װערםער די — טראקםאר...״

 א אן םחז pn T* געקולעם rut געדדײם
 זיך האם עד אז ארדענונג. אז אן r* זיגען

V r^T׳r אפגעבעז געקאנש ניט רעכעגשג 
pc װאס px עד םראכם. עד װאס װענען 

 װעסםעל־קעשעגע pc ארױסגענופען האם
 עד װאס פילעז אזויגע פים שאבםעלע א

 שםארק װערם ער װען פאל יעדעם געםם
 פיל. אײז ארױסגעניפען האס :ערװעאיש.

ץ צודיק איז ױ  אביסעל גאך קיך איץ ן
 דאס ארונםערגעשלונגען. עס און ײאםער

 אױםגעלײ- בארוהיגם, *ביסעל אים האם
 אבי־ אײנמשםעלם px געדאנק pn םעדם

jto ארחנגוסנ םעל  pn px די האם עד 
 איבערנע־ אפאל נאך px אםאל נאך זאך

 פארגען באשלאםעז םוף צום px שראכס
 פאס־סקעםשורעד םישן איבעדצורײדען

םםענלי. pt pn װעגעז פאםעראנץ חשעק
 שםי־ל px קיך אין r<־״X באלד איז ער

!װײב pn צו געזאגם קול וױיך א םים
 כדס איד װעל פארגעז בעסי. רײם. אל —

 ודע־ נים px — איבעדריידען פאפלראגצ׳ז
 װעגען םראכםעז rat רעדעז פער לענדיג

 pc אנםלױפען געװאלם װאלם עד װי דע®
 אװעק גלייך ער rx פחשבװ^ אײגעגע זײנע

• • •שלאסען.
 פדי פארגען אויף איז גראס סעם תען

 אים px איז אפיס. ױניאן px גןיפארען
 םי־ א קאפף• אינערלעכןיר אז אנגעגאנגזיז

rn האם גוס  px אויבעד־ די געהאם פוזז 
 ז׳י px םענות px רײד װײג׳ס דער האבם

 px px םםענלי זת pn pc לאגע ביםערע
 גע־ אנדערע האבעז םינום צװײםעד דער

אויבערהאנם. די געקראגען דאנקען
.pm פאפעראנצ׳^- בײ םובה א בעםעז 

 זײנןין זײ בחים. בעלי די pn? קאן ער
 אויםגעדעכענ־ px פארהארםעװעסע קאלםע.

ײס... םע p נים םועז ,n ביזנעםל v םובה 
.נים גאד פאר .  וױ־ םובה א םדען זײ אז .
 אפצאלעץ גלייד זײ זאל מען אז זײ, לןין
ה... א םים ב  עם, איד זאל אזוי װי px םו

 װןין װען. פאר א אז את װאס פאד א אן
 גע־ קלאגע קיץ ניםא את ױניאן דער אק
 צר ארױפקומען פלוצלונג פאמעראנצ׳ז, גען
״ px אים פז... א  האם ער px — ש

 אר־ די װעלען ״װאס געםאן: םראכם א
 פלוצלונג מיך װעלען זײ װען זאגען בעםעד
 PV זוען אפיס פאםעראנצ׳עם איז דערזעז
 דער rx איז באס זײער געגעז קלאגע
 עפעם אין נאד םיד קאנלז זײ ניםא. יוניאן

.פארדעכסיגעז  גע־ האם ער px — .״ .
מאכעז. הײגם זיד זאל עפעם אז װאוגשעז,

 פארע• אין ארײפגית דארפען זאל ער אז
שאפ־אנכעיעגל:* א װעגעז שאפ ראנצ׳עם

 ײ• pc םיר די געעפענם חאם דד װען
 א אנטהעגענגעלופעז אים איז אפיס ניאץ

 גרא־ די שאפ. פארעראנצ׳עס pפ פינישערין
 האט זי אנדזשעלינא. איםאלענערקע. בע

 גראס׳ן האם זי וױ אוז עפעל אן געגעסען
 אנגעשטאפ־ פולען א מים זי. האם דערזעז

 צע* זיך ברען א רים עפעל, פים מויל םעז
רעדש:
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מר קדץ! מיססער — עגנמערם  קעץז מיס

T P '^ im p  ny spn — דער דורך y a- 
sa p  ny: 1* םיר r a  ■pv rים ptרםa 

sy ברעמם — i r a ר מ Tynye נו
a t  : s ;y s a i ^ י a — װ  opn ייד p 

T'opa a( װזמד  a®y — װpס )lossy
a ײד  ,a ז^ר «»ר aסpליyנyרקyז

uyi a a c)־ a e  i r a ^זיד ורעם m 
s ip sv y a  ta  n . . .a i a r ג םיםy...ם  ל

a t — םילמדיג. װי pnsyia spn a  a־ 
opa rye׳ra  i .מל מזן•ינ סי כ  tyspn רי

W זיד )'a y rr משםײמזלם a t בייםזיג־ 
מ דיג עלו y spn a® s •ל rםים ר p 

t'spa sp כיםרעז p y )j''a  yVy?v גלײד 
lysuyi a די איז t  a r a רײדזז s a  xt 
 spfl ^ys •a( זןנ - שסיימל p םיס

oy>y a s  ssps דירד בײ ssps opr1 
a ? ?ינז^ר די ס׳רדײג t דעם «ס ג«י» מי 

anys'a זץ oyD’n? ײכם הייסם׳ ער 
a זיד. דונם שויז׳ ra ny םנמגלי. זיך c־ 

^ s גײם װי איז ןזויי נים הייד a  cy? 
espa ר ־ ny ra opװ גײ ז ןyבyל p ז  מ

sj'seyr דיג »ז — ז מנ ױ חר  p מ
ayj ny spn .a )'x־ys? .האסםיג ענ^גיש 

a רויכזױ^ז t לy aרי הנײלעז זrc T >סױ 
pnyspi׳«a iy n sa ) cy זין־ s a זוי» 

a« ידעגז cynysDa נײגערינעז פיל  r 
yayiy^x T'sp'u a נלי.yסם n? םום a t 

spn a םים psyD :pt p ia r!?
 םים גום. נים rp סמנלי׳ן סים —

.8ני aג . . s a  s a  sy .ג״ם rip■ ײ )P• 
sy באא־ שײז קיםם p ...קינד

— a tײpזאל ם s a וױ י גית 6ני aד 
y .,pa n yi'.ae r)P) p ny r*p a nר 

nan ײד :a  a sy די sy r a  y i'ssn 
ny syn סpכעז — sys .>ys .,̂ c n y i 

y) ayn* זיך סלוצלוגג rנpרyמpפ האם  p 
 דיץ פאר דאר־פםם דו — גראס׳ן a םאן

מז גלי׳זyBס  װיײ זיך באדער תכלי̂ו p זו
ypa«^P®'P a 8םי גיגער n . .  סאר־ .

•זיו דימ רyםyב זארג .  אימ םאר װאלם איד .
 ?yjycy 8אי םאר סאן... syw גאקאגם

אי... א l'sp — ש a  spn a  a t •ארײעע

מדעכגדגפיים ^---------------
t w גלײד r a די ^ ײג * a װאם ז«ן a s

p יײנע ^רקוגג ®nyoa אים »יף האבן 
גןןהא̂ג

sy aap asp s דײד m pn גראסץ yx־
Bופyלs iy iia x  ta  B. האם םיטט א פאר 

p a םאקע, מיחאו םראבם. ?y r a  r a 
a םיר t'P קינד t nysaya בילכy.די ר -a 
^syfl y?a)y אנדער אן קריגען j p r- 

sy ײד ^גדזם rp םיר. . . rp ז איכ׳לpגyן 
a x a  n a  if קעז נים םויג rs  a איר 

vn *םוי• י n .. ״. a זיד האם nyap באלד 
ysyra  yrn  a t  a?pn«nyn ...םחשבות 

a s. זאל םפו rynyn sy. .  קריכעז װאס .
y םיד : 'a  sysy wp ra םריפה׳נע )-y 

ryopnnpt ...rypapn די n y jy '^ a* 
ry t'v a s  n .^.ryp. . .  די םעןpרaם ?

r a s y s a. .  ry'rnsa דעם םארראםעז .
a זײ Bpװ  ryspn ...?טפו!... סיר 

ra דד׳«דד sp? p ' s״ . . . — a  spn
ra  rw 'nsya ?3pa) o rr װי זיך y rr^ r p 

דיג r* פליט ^נ «י ש  ps- אייף בליק זימ ^
x jp a s׳a  a  ry ק םים אים האם  בליק ד

a װי  spn ,ry spsvyp in זיך a אים 
.rysnyrap גץגששר
— ys.׳־ y a n׳? ryn s a ביםםי cysy 

a s 'r u  prp p a w יאםריאם. אידישער
syr a יק8ש yוילB r? נים a( פאד ט. t 
p זײ s aליyנaקn a  y,?־ a ארבעם. דער

)rsy נים ?rnon r אײף s y s a  n a.
3'w ח soya מז 6ינ ד ע ^ נ רי  םyװ גו

. זײז . ל. מ ן ד . ם
a n rrsp y sn as  o y n  nyt ^ ש  פא־ דז

spn r:pnyc שימ )r)P ג^ואוםם גום opr 
a  -ynpno s r t ’s דאס p s a s מםרײק

snpr r a t  r a ,סםרייק e x a איז rynpa 
a« בי«ז  spn ,rpTys r זיך p a s s דער־ 

a )*  •Wppns םיר פעלס דאס c x a״ . . . 
— p a  spn שראבם :Tpcy• ער און cpn 

a זיך גאכגיביג  ry rnypp גראם׳ו»
זיך ױ ,זאל רײם אל נו, רײם, אל —

s y s a  nyr a  p x y. . הוי־ איז — . ^ 
n  a  a'sspn ia jy  rp *יגאר syr ry״־3

r די cr׳s ןזידײסעז אי־• פח סויל, a שםיק־
1*ra  a פים cyesa ארויםשייעז bp ,n* 

a  r a  ,lynp 'ss y jy s 'a( א םים , ן ז  ט
s':yV םיפ 'a  a פין ^יפגעייאםעז c'tp
r שא■ איז ,a•

* • •

 אין שאם ■אםעראנצ־עס םח גײאנײג
 אנ־ װידער גראס׳ו sys האבען אפים ײניאן

^ געדאנדעז די האםערען a געת־יבעז הןג  ו
a  rn .לי מנ r פארם וועם ״ייאם — ם 'r 

חז ny־ . a( סים a תכלי . ט. י  <ײפ נ
ssr• s r a ן ו .יאס י  :י׳שם גאר a ײד .קאז .

.דזנרשלאג^ . ױיג א האס .  כא־יד ?וםם עם ו
ד... א נ ףו דער rn װעש וואס קי .םי ״. . 

ny spn y א שאר n זיד r^ P אין געטאדעלט 
opn aוaגaש  ,ps^n .acnp ט  אײםגצ־ :י

 אסעראנ־6 ^ציגעםען לעגענהײםyג רי מאם
syx ...ם א  נערא־ סטעגלי׳ן וואלם a אגג

synyo . . .י a איז מאטע p םאר װאם . . . 
— a o p אײםגע־ װי זיד ער האם באלד 

sysrrps קאשםארנע די םון )rypDpa. זיין 
 cpn ער גןײוארען. onys'^yxs'a איז פנים

שילט זיך  שױערע א װי ^רליעםערט, ^ר
aoD ילײצעם זיינע םון וואלם כישא np*?: 

pDלyפרייד אינערלעכע אן מים ד.אם ער און ז 
^ איז n< װאס ׳aגלי?ל דצרפילם זיד ײג  ב

jvo) syr שםאנמ

ח דים ►—----------------------------------------------------------------------->> 1951 מערץ,

תאנפעדעראציעפוזפרײע אינמןרנאצ־אנאלער פה דערנרײכזנגפז
 אין װעם יולי וםעס־יגעז
פארקו־ איםאליע כןילאן,

קאנ־ צוױיסער דער סען
אינםער־ דער םון גרעם

־ קאנפעדע aנאלpציpנ
 םרייד פרייע פון ראציע

a אם ײגיאנס. n אינ־
 ױנ־ םרייד פון פארבאנד םערנאציאנאלער

 צוזא־ p בײ געװארען געגרינדעם rp יאנם
ר ױניאן םרײד םמ מענפאר ע םיי ש  פון ^

ל^דער• פרײצ אלע
a אויסגע־ איז בעלגיע. בריסל, שםאם 

ry( קליבעז aiiy דער וואו שטאם די זיין צו 
 װגיאנס םתיד סרייע די rc אפים צענםראל

 האלדענברוק• עי. דזש. pp געםינמ זיך זאל
rc  a r a די פון פירער וױכשיגסםע די 
 דערוױילם איז ױניאנם םרייד האלענדישע

a.םעקרעםאר גענעראל אלס געװארזמ n  ric
y'xpnyacrpp.

 פרייע די פון קאנגרעס שסערa דער
^ ר  אזעלכע זיך פאר האס װאס ױניאנם- ם

r גרױטע a  o y sp ^ 'a ו אyמאסשםאב. לם 
pnם r t שװעריקיי־ גרויסע געזשזם אנהויב 

a געײען נים איז עס םען. n פער־ נויםיגער 
 ,n קענעז זאלעז מאס נתננםשעז, םאנאל
r געװעז נים איז a ײרכפירעז׳ ארבעם 'P 

r גצח־עז נים אפילד איז עס אמ געלט p 
a ציטערעז  a t .אםיס

עט־ אװעקגעגאנגצן בלױז איז עם אבער
מ  גע־ געשאפען זיינען עפ *ץ חדשים לי

 אנגע־ זײנעז עס סיםלען. נויםיגע זײ װארען
 װאכ םיםארבעסער צאל א געדוארעז שטעלם

 פערצען rc מעגםשען פערציג פת באשםיים
 ,nn אײששליםענדיג לענדער, פארשיידענע

w די פמ כיםארבעםער s־y c r r a שטאטעז 
yp’a פון s p אמ n y ra אבער ?אנאדע. פת 
a די c a פון a n טערנאצ־אגאלער^ 

y x rn y aw p r פיז y n a ײניאנס םריח־ 
p אגגענוכצז האם a •איז פאי־גד r a זיך 

y די a אויסגעברײםצם־ :a x a מיס־ צאל 
a  r a  a a o a .װייל וו*יניג r a דעם 

 yaKnyacDKp אינסצרנאציאנאלע די װאס
 זשורנאלעז, דרוקם יוניאנס םרײד טרייע פון

 שפראכען פיר r* בלעםלעד און ליפלצםס
 שפאנישו און זײיםש םראנצויזיש, (ענגליש.

 ?ארעספאנדענץ p אםנעפירם אױך רםyו
r איבערזעצונגעז אמ a צענnשפרא־ ליגער 

 די גיוישעז ®יראז זײנןוז איצם יבa כען.
 זיך קענעז װאס מענס־שען מיסארבעסער
n אין שריינצז a צינייפרי^ען a ? a שפרא־ 

a כען. 3 p  r a צו נויםיג pnצאל א בעז 
 שרײבען ?ענען מלעז װאס aבעםaםים
שפרא־ תײיסיג ביז צװאנציג פון ריידען אוץ

כעז•
 דער rc ?אנגרעס ערשמעז דעם rp שויו

 ־yn באםייליגס זיך t?cpn ?אנםעדעראציע
^ר, פופציג פמ לעגאםען  האבען װאס לענ

עוyn רעפרעזענםירם  מיליאן פופציג פין נ
 גרױס ארױסג^־פען האט דאם ארבעםער.

a אין אנזען n ו גאגצערyמים־ האם און לט 
 עקאנאמיק דער סיי װאס דעם. צו געבראכם

ע 'n פון ?אונםיל םאשעל און ט ג ^י ר א  פ
 אר־ נאלעpנאציaאינם זײ סײ ארן פעלקער■

a s y a (אי־על־א), ארגאניזאציע ry an 
a^־a  syn rytyינפלום *r פרן װירק־נג

ױניאנס םױיד
jj פון

צ די n ױניאנט םוײיד פ^י a  a גצגצבצן 
.Drjypnyap אפיציצלע

oy פnpדי אז זיך. שםײט ry:trTDyn 
s פון  nyanyra Dynאnאנגצ־ האבען האנג 

 יוניאנם םרייד פײיע די באשולדיגען הויבעז
 יקאני־nyאנגלא־אכל דעם פון nym די אלס
א'nאימפע שזװ  ױניאנפ קאניפאטצ איפ rיז,י
 פאײ nyny' nyאב בילבול^ם. צנלעכע און
a רצי איז דואט רצנםש. nנדיגעyשט n p 

n y rrn i כיימ באקאנט nyn די פון ס־אקטיק 
 איבעו" ניט nyn שוין איז קאםוניפטען,

 ב־^־־ד-גינגען. קאמ״ניסטישע די פןן יאשס
cy אן לזוין איז nyc^p .קא- די ױעז אז כיל 

 מיאוסן א אפצ־טאן זיד גױיםצז מוניםםעז
 זײ הײב<ז ״a גערײנהײט א «פעס טאט

 טאן ייצלצז 7א' אנדערצ באשוידמען אז
 מוחות די פאיט־ט־ען צו כדי טאם. םיאיסן א

.nycy:np די פץ
שםאו־? האריניסםען ,n זיינען cnyונדaב

א'-^ nyn אויף כעס אין א: אצ-  קאג־ אי:טעי:
rc  yxxnynyc פו—> nc־rװײל ייניאנם. ־ 

 זיך זי האש עכזיפטענץ nyxn?p איר אין
ט rynnK'inyn ~ױן ײי צד a טטיזשynפ ג
 nynp: nyn אין nבעטעnא די פרן םרוי

 שפעnבאהע קאב־־נ־סטיש זײ a רדצלם•
ד1.,־וא r-n אװ פעדע^־טאן י c .ױניאנס״ 

r ־ועיכע a פ צ־רי? לאנג ניט ביז ^ מ א  ב
y די אלט גצודארעז D ara אינטעינאציא־ 

 פאקסיש האם אציד.nפעדצ nבעט<nא נאלע
ך די צװישצן באדעז ד<ם זynלאaפ מ  או

r a  nyc ױ־ע די : y r'D p n a& r .לענדצר
r a .אײגעגט־יך װאכ aטע:nשיCT ,זיך

p ודאס אמ jrn װאס גר־נט־פדיגצ־פעד די
r? די nynjxiKo :ז״לדז c  yapnyacap 
 האכידניסםיש nyn rc סוײיד־י־ניאנט פיײיצ

nyrn'D'npn "״n^np ן^ ש ױ עדע  אװ :
n ױניאנפ״? טױיד 'a אויף זיד וױיזת nyn־ 

nyi'Tpn >באוײכות. אביסל אבשטצ־־עז £־אג 
 nycycnp מײנצנדיגע, cc:ny פיי־ע 'a וױיל

r צי :פדאגע די מוח pp זיך באמבלס a 
 קאנ־ nyn פ,ץ צקזיפטענץ גאנצע די אמאל

pc yxpnyac ע ױי ם : אנ ײני ײ^ פ מו  ני
nyn א װי r:ynip:pp ,כי ת־  שפי־ צו רכד י
פאליפי?? ייהכציס לען

n, ײניאנס r a פרי־ע די apnppnyn־
n: א פאד האלםען לצגדצר שצ s 'e rn,־: 

 np: זיך קאנעז ױניאנט םױיד ,n a ציפ-
<r אנמװיק^ען c a ? :ra  pp ב אyסny לצ־ 

a c  ryo די pp? ■nycymp נים זיינזמ זיי 
 בא־ ניס װערעז דאגיאס, מים גצבונד;מ

 לאנד. אין ניאכט nyn:ynpyn nyn פץ שםnyה
cy צ־ אויט נים מאכט yn ,nע רו  א איז גי

שצ n ק^וניםםי y a פאשיטטישצ, א :rycy 
o? נים 'yn’n r>־"r רפאלימישצ א פץ 

r פא^די a נים זיינזמ nyc:a שום קיץ 
nyn כיחות זײטיגע pc אלnקאנם  pc אײגען 
p מים .nyn:y־" ynynsp pc nynp לאנד, a 
 ',nc זימ מ־זען ױגיאנט טוײח־ די — װאו־ט

r a האנדל זײערע,^ ״ די באשלום;ץ. א־ן :

p ױניאנס םוײיד ro ^פרײהײם האב pc 
 פו־ײ־ .yoyns pc פוײיהײם פארזאמלוגגזח,

סםוײיקצן pc פוײיהיים םיינועע^ pc הײם
a צו פוײיהיים ryan אפםא־ קאלצקםײדצ 

 םײ .nysyanyuia ®־יװאטצ מיס םײ כעו׳
^ שםאם. םי

 פרינצי־ די זיינצז װאס זען• לאמיר איצם
a  rss ?םאקםי nyr pc קאמוניסםיש־בא־ 

mלn«װא nשםעnyה ®"nyac n סוײיד־ אװ 
 פאק־ אביסעל בתננגזװ pn nיaל ױניאנס״•

 'a װי בילד ?לזמ־ א גצבזמ ודעם װאם םעז
 nyn rp פירזמ ױניאגס קאבוניסםישע די

•rynpoyc a טא?םיק
ת איו  סשצבאסלא־ חפצניע, איגגארז, פוי
ע pא ױא?יצ ל \ ynyna לענדa r  a עס 

n rymyn, האם ^גירדנגען, קאמוניסםישצ 
en’o e y a  ryo, פאו־שי?ם ryopsnyn a 

nyn פי םרי־ד־ײני^ פילa n בלויז nyt־ 
a c וױיל r>cpn a גצהאם a n a  a נדײ 
 לאנד, pפ nyn'iyn קאכלוניפטישצ n װי נונג

n pp, מ־ײד־יעיאנס j p s a n a a  ,n pc־ 
nyt ra  nytjyn ye קזדנםיל nyn ps קא־ 

nyr'DC'Din םרײד אײ פצדעוײישןמ .י־אז־יד 
 צו גצדואגם ני? :אר נים 1האב< ױניאנס׳־,

yy'nym די געגעז פראטעטםירעז yn האנד־ 
 גאר .nyn'C rP'D" סרײד די גצגזװ לונג^
cy a: נים אפילו  ,Dnytpcy ױילט זאל  ^וד

.a  pnyr אעםצ^אציאנאלצ n ycyaa קא־ 
 אױספאדשוגג a מאכעז זאל װאס םיסיע,
ענמ■ Dyn ״עג^
 די pc פיםגלידעד היליאנזװ די

;y:yc'ny יעיאנט םדײד a קאםוניט־ די 
o נים זיד טארזה לצ:ד<ר. םישזנ r aישען 

a די ײען דעה׳ בו״צקל קייו נים האבעז־ 
שע ^עיססי a באשסימם רשיגיהשג ? s די 

ynyn n y cy ca שכיח־ת pp יבצסס־* 
ynyn ■ry'ar פאוטיכעז^געז טאציאלע a 

ynpc'ac באדינג^זװ CDy3np pc־rrB־ 
צ<ר•

r a פשיטע a o n y r עס. נוײנם a די 
 קאמד־ די a םוײיד־יעיאנט אזויגע^פענצ

p rn̂ ניספי־טע a n y n :a  p ;m  nyriy 
a  c:yn 'n a  ia p n y i די yt'cnpn 

airvD קאנלוניססישצ yn  pp p r o a s 
a *ויב דידןילביגצ). rym וידזױ־בע r a 

s נים צפצס םים את 'e r r a:* סים nyt 
ps cיסאלnב a n  a דעם ?r r r o y r a 

ny o a r . zrrtyn באשnoסודמע, גזים אפס 
y'Xpno:yx:pc ^לאגצ -p n y t  a s  nytp 

םדיס, pp: באשפיג^ נאד ixnyn a סעז
רענצגאס. א pp שפיאז א .nycynac א וױ

nyip נים :np ^ידנ־ םז־ײד די ניס האב
p יאנס p י שע י n ק^וניטםי ytp r ײן?
 a זצלבטכךטםענדיקײס pk פויײהיים שום

ynyn •^האנדלונג :a סיתיר די a די 
 באפעל^ נצטענדיג ײניאנט. האמיניטםישצ

ynyn pc קאפוניםםישצ ryirn'Dyn• האל־
>°nyn npc r צו גרדנם־פ^גציפ *a m a 

 דער pc ױניאנמ די קאנםהאליר^ a ש׳מ
nyx:x: .איז דאס אם — װצלם nyt .םשװאק 

n rn : a n:־aאנק a  — a r r a n  po 
n p ?as•> >קאמוניםםיש. װעלם גאנצ

 a נימ. םח־ קײן קײנעם nps איז עס
p r די.a n p r את לייבאד־־ אװ פעדעױישאן 

ײניאנס פילצ האב<ץ -rynpryi ג־לגו־יגדעס



m י׳י ytroxipxan m e יז׳י לעבדןיד״ 
םראנק־ לעבדער, סקאנדינאוױשע די «עלאנד

 גןי־ *םזץײקע. סון סי־י־א די »ױך px ריין
 װערן מפונעז אםשר oytt oy ix סלדיבם,

x די םים םינמוארבעםען *זד׳■ *ױ באױס 
 קאפוניםםי^ע די px ײנין*ם די pe •ידןןר

 x בלויז lyotayi האם עם ןבעד '<9 לןגו
yrxp דעפז־ די סון ײגיאנם י׳י *ח *י׳ים 

jv 'u iT װאוזדז •ײנגעזען האבען לעבדער
as יתי^נס. געסירםע ק^פוני&סיש די *ילען

n ▼םרי dxpiv די פת yv'o&'jiBXp 
מן גדען■אס א o די m *ײסגעחשבונ־ק- ה r־ 

pe o a r װעלעז לעגדער דעפןזקרזןסישז די 
ר *יליג ע  px כאראקמער דעם*קר&סישעז יי

 ןך־עד קריםיקירען, נים םסתםא
d j b װיסעגדי^ נים זיך pm קאפו״״ ן 

om iy tr o m w ת  סון ײניאנם י׳י י
ת. מ װז סלןי מז  םידח־ px •ױלן •rtxar* ם^

dtuiq m דייםשלאנד xn םיםלען געזזאלם 
m p ד  די pe גױםגלידער ®ויזןריםעס דן

ox — o a r ax מ די אזי u ד n jo v n ר״®
ם  ארויס־ האבען םאקסיק ••יילטוגג px מ

»iycn ם «ן •־אםעססזין מנ נ ו  pe ױי
 האכעז זי׳י לעגדעד דעממראםישע •רײץ

 מםתיםםישע די ix געיען. םוויײאערלעד
w מווירטע rap וים־ *־יסעז סלויז זייזגען* 

u r n יי oaratr די ■ון y r w v x o n 
^gra.לס ־* trtt yran o  x לען9« זי׳י 

iaxaxcKTe tyiyp־m יו־ײעז די* pe דיק־ 
px lyox #txbxb ן וײס רןרזןלביגעד  מ

 וױדײעז׳ יייץרע ixc *ניםירם תטנ<נז זײ
 גע־ גים oarar קאםו־ניססישע די ומיכעז
ױמן. יגסלם  דע־ יי *ז ײגיאגם די ix דןדל

 די ה»בלז אויך זאלעז לעגדער עישסקרמ^
 םיט ®ורביחגג זייז קונודן tx קײס3לי««
 דיקםאסא־ די א׳ץ וײ׳גדז װאס ימיאגם׳ די

מ י m די •־a *גיםירזװ tx לןיט־זר ר p x 
px r o x v x o y i pc .פו־ײדײם

n זײנעז װ*ס יעיאגם TP u n  *tmatx 
 שס*־ק זײנעז ס״רערשאםס ®עי׳םסישער

IToxioyao’tix ח  ־ixo דעם באקעםפם י
 די יױסבױןן גוריק װיל (והןס ילז^ «*ל
 דעם העכערען r* לענדער מײןי־ענע חרוכ

 מלקס־סזך ברײנזע די ®רן לעבעבם־ניװא
x g e דערםים ודילען מכנתיםסעץ די onx* 

מז cnxw'ox? דעם פון סעזיסען די ■•י
ה»ס װ*ם *ינ^־כואזיע). (?*םוניססישע

*1948 *ץ trap די איץ tx נביאו^ מװ«גם
ק גאעער דער ודעם .1949 י סיש«ר8נ8ן  ז
 גחאםעגברזר ײ־דןאע םערב •יז נד809
 ריי־פסוםע־ ש*ייז. זױן דדזזק דעס גוליב מז׳

 די ײעלעז ארום *װי פמשיגעז. px ריזילעז
 x ix זיםילו מםוגיסנױש ײערעז רעדנלוג

יונ־ םדײד םרײע די ־ryax •רלװער ?יאם
*px u x אײנגעזען. האבעז סע8אייד כערב

IX דער חן» חםרונות די אויף געקוקם גים 
Vxsnxa ילזוז oxn, העלמז עס װעם n־ 

 םם8װירםש עקאגאמישע די ריקשםעלעז
»r .גע־ שםארק דעריבער הזובען זײ לזונד 

 םאקע oxn orn ילאן מארשאל דעם שםיצנז
 ברײםע די *ץ לעבגס־גײרא דעם דערהײכעז

 עם װי שםיםע. העכערער נױל א אויף םאםעז
 אין פאםען די נױז לעבנס־גיװא דער איז
לענדער. דיקםאסארישע די

לוידסים־ דדר אז םאהם. x *ייד את עם
 װערם לענדער מםוניסםישע די את םעם

 אויף רעגירומס־ביוראם די פיז אויסגעארבעם י
 װערם װעלכע שםיה־ארגעם פין באזים דעם .

 ־־IX געזינםע אמ ש:ע־*ע די pc רנעט8ג«
ר מ פון אופן זיגער8ד דער אפילז גער8 מ

 ו־דײל־ געװיגשמע די נים סרעסנם זא־בדס.
קרי־ רעגירונגען קאמוגיםסישע די םאםען.

 נױםיגע די ארבעםער די סון ארוים גים מז
 *־בעםעז װאס ארבעשער. ודײל פראדד׳מױע,

זײ־ דערצז זעסנערען px בײםש x אונםער
 שםז^־ק נים זײנןין קגעכם px פסען.קלש נען

ארבעם. זײער px םאראינםערעסירם
 .ײזידלד באהערשטע קןאגוניםםיש י די

ycײשדערxו tx םרײד oix’r r.אויד וױל ״ 
 סאר־ די px יוניאנס די אז דערלויבען. גים

זעלבסםשםענ־ זײז זאלדן לעגדשר ?זי׳ידעגע
 אין אוםשםענדעז זײ לוים האנדלען px דיג

 אז jttw האכןין יי׳י ודײל לעגדער, זײערע
oxr קדז txj פירזין וחלילה חס tx ם םי  ־8.

 אפנײגונגןיז אנדערע px DrpxxPD ודזס״.
ײ זײעד םיז ס ד yrix^T — ליגיע. «  ox 

trap פאקטען i געבראכס x דעם oxTi 
 לעגדער דעםאקראםישע די פון ײניאנם די

iy y p גדןפ־לד קאפסוניםםישע די םאר^זם• 
n n y c־־px TXg לײבאר׳ m xn  px גע־ 

 x*־nnyDaxP לעxנxיxxיגםערנK די גרינדעס
pc yrs ימיאגם. סרײד פרײע
 אמ־ לער pc קזנגרעם עדשםען דעם כײ

 פרייע םון יע1קאנפערערא סעדנאאיאטולער
 געװזא־דו אויסגןיארבדם px יוניאסם םרײד

x מז מי רי  אנ־ גװישלז װאו דערקלערתג •
:געזאגם װערם *׳נקםעז דערע

 זײנעז װעלם דער pb שסחים -גרויםע
 םיל־א־ וזונדערםער נםרױקעלם.xוםx אלץ גאד
 *־ימקײם, גרויס px לעבען סענםשעז נעז

 — הונגער פון «שום שםארבען px נוים
ox װערען געענדערם םרז דישםאנד דער px 

oxn .גיכער
p װירקתג «די t זדנ־ עדשסעד דעד 

 ix געבראכם oxn רעײשלתיע דוססריעלער
ja r דעזײ?ג זײגעז לענדער אימיגע ודאם* 

 את־ ■רײואםע װעלם. דער pe פאס־יקען די
־DX*־ גרויסע ממאכם האבעז םעמעםעד ' 

 ר8פ lyopnxp• זײעדע »»־קויפע:דיג םען,
 רײ־ די ײינקױםענדיג px פרײז הויכען 8

 דערשז px ביליגען«רײז א םאר פאםעריאלען
 די ארבעםער, די עקםילואםירם שםארק נ«ד

 בא־ איז יע1לו8רעײ אינדוסםריעלע !דדײםע
 סעבגישעאת כלעדליי אגםװיקלעז איז שסאנעז

 שא־ pk סעםאדעז ארבזםס װיסענשאפסלימ
ן עז א מ ם xpm מ n t,; כדי tx םאר־ קענען 

מז ײ  םעג־ םער אלץ tx *ראדדקטעז n ק
 דעד פרן םײלעז םאו־שיח־ענע px px םשען

px־x װעלנ^  ox די ודען ייס1 די געקוםען 
־ איז ריעלעoona'x גרױםע  גרעסיװע8•
 אינדו־ נםװיקלען8 העלפעז דזןרפעז לענדעד
 אג־ px לענז־ער. ןאגעשםזמענע די םםריעל
 דעם פארבעסערן tx םיםלןיז זילע װענדעז

מאסעך. גרייםע די po לעבנס־»שסאנד
 pe יע1םעדערא לעKנxיxxיגםערנK זײ

 דעריבער זיך ה»ם םרײד־ױגיאגם פרײע די
 tx אזייפגאבע באלדיגער איר פאר געשםעלם

 ־bx אלע די px נס8ײגי אײםבוילז העלםען
 פאו־בעסערן tx כדי לעבדער. געשםאנענע

ארבעםער• די םח ב1לעב:ס־ם דעם
px נם.8ײני גיםםישע1ם8ק די בשעת 
 דעמאקחןזםישע די איז זיך געםיגעז װעלכע

 בא־ די ײרך װאונגדן.1גע װערען לענדעו־.
 מגײן-״הארא־ tx קאמינפארם, po םעלעז
 שםעכם מעז ,ױאו רד8זעלבסםמ (אזא קירי״

 ירג־1פראווא בױך) אין םעםער א אריץ זיך
 םיז לענדער די יאין 'ססרייקן מאל אלע דיג

 האנ־ די אז פירם פראנקרײך. px איםאליע
 ױניאנם טר"ד פרייע די po יע1םעדערא

זיך באםיט px אג־טאצ־ע םירבערהאפםע א

גערעכפדנקײם <----------------
o *־בעםער שאסעז tx שםארק y x x rtx iix

px װעלם. דער פו־ן םיילען םארשיידעגע
px ײי יאנוזאר חוז־ש  px px ר,8הי

 גע־ האלםען5ג88 מעקסי?» פעקסיקא־םיםי,
x pnxn קאגםערעגץ po לאםימ די yox* 
 *־יפן גריגדען tx כדי ידגיאנ^ ריקאנישע

 פון ןאנז״ילוסנ IX גםינענם.8ק אםעריקאנער
 פון קאנםעז־עראציע יאנאלער1אינםעתא דער

 קאנפןז־ענץ דעד px ײגיאנם. םרייד םרײע
אנ *ז יוניאגם סמזײליגם זיד האבן  יג1»ז

 םים קאנםינענס אםעריקאנער או־יםן לענדער
מ דעלעגאםען. 280 ל ד  פארםראסעז האכען וז
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 tx ix םערימו-8ב tx כדאי איז דןידבײ
 געקו־םען זײגעז קאנפערענץ דערדאזיגעז־
 *רגענםי־ px ײניאסם די pe דעלעוגאםען

 pc קאנםראל דעם *־נםער זײנען ורעלכע מנ.
 די האס קאנפערענץ די *עראן. דיקםאטאר

 אנדערד px ארגעגםיגע סון דןדלעגאםען
 זינםער זײנען װאם ײניאנם׳ pc םזין8דדלעג

o n קאנםרןזל pc ניס דיקםאםארען yttx- 
 סרײע די pc קאגפעדעראציע די װי״ל לאזם,
o שםרעגג זיך האלם ײגיאנם םרײד n  IX 

^ עי רי  ײנ־ פון לxנxיxאינםערנא ix «ז •
pnoxx no o a r נאר pc ורןס ײניאסם 

דעפאקראסיש. px סרײ זײנען
 po סידער די pc םײט־נג די px עס

ym איגםעדנאציאנאלעד דשד nytycaxp 
 1951 ־xp px ix ײגיאנם׳ םרײד סרײע פון

oײנ *ר״ע P* קזעםעדעראציע די װעס a r 
i םרײד שסארקע האבעז שײן r r r ארגא־ 

y אנדעדיקע איידאפע, אין נתאגיעס tx  px. 
 optint px אגםװיקלוע ראשיגע דאזיגע די

o הױבעז שמארק ספק אן װעס n רןיססיזש■ 
pc יונ םרײד םרייע די o a r. װײל o r װעם 
i זײז n באװײז׳ בעםםעד IX די *rtytycaxp 
ס װעז־ם נםrײג ייד1ם פו־ײע pc וױע  בא־ ני

yoa’n די pc ם1גןיסי px הערשם n x c 
 pc *onx עגגלאני אםעריקע. po שסןןםדז
m ax IXגו־ױםע סײן באםת איו נאר לאנד, ־ 

^ע מ^ז םערטו rix ארבעםעד זדג ra x a ix 
 גים װאם װעלם, m םח םיילעז לע8 איו

 וי־טן־ ײניןיז א־ײי5 1יעדע tx אויםאנאםיע
Pc r* * ra לאנד יעדזװ tx ליחעו t״n r 

i אויף *־אבלעמען זויגעסע n אײגענעם 
וייעו• pc *־םשםעגדען די לױם שםײגעו־.

.iax״*

 גע־ האבען לאקאלען יארקער :װ
פאגד הילםס םײנזאמען

m סאנד בשדחפות׳דיקעו־ pc אינ־ די 
ײ איז לאקאלם םערנעשאגעל  pc יאי־^ נ

מן  בײשםײעײנגען םאכען oarap די ײעל
w םילאנםראיישע שײדענע1פא פאי־ y ttx. 
 px *־יד װערעז אנגעהאלםען װייםער װעם
.1951 יאו־

i פארינעז r האם m פאנד דאזיגעד 
ל ג ס o דוײי יבע<־1א אלם1^ inatn םײוענם 

 סאני• האספיםאלען. פארשיידענע tx 1דאלא
 *a’x |tx aatoixc םעדיצינישער סארײמס•

i ססיםתיעס n  pc באװעגוסג ארבעטער 
 *yaiyoa’X י1 האם סומע דאויגע! m «י

m שאנעל jajatx חײי נאד no o in a v i* 
 הילף־וחדל־ פאו״שיידענע 1םא דאלאר זענם
 זעקס ptc סיסע x מאכם דאם װאס קען.

דאייאר. םויזענם הוגדערס
 דױ פ!עזידענס 01דערקלע האם עס וױ

י ויועם בינסקי. px ira 1951 י v ים•1א 
הילף־צוזעקינז• פאז־ סופע ענלעכע אן געבצז

, ץ ר ע מ

 אייזען םון *־אדדקדיז י
 ענגלאנד px שםאל און

pn xttya px אײ־ דאס
 ענגלישען note גדנס

o םיםװאד׳ פאלק. n 
px .lr זםען ic y c גע־
 אין אישםיםוגנ זײ װען

o •ןרלאםענם n  m 'x קאנםערװאםיװדז 
m פןא־שלאג  tx ע ת עגי ! 1XC איז־ 

 px אײזען־ pc גןזעץ דאם דת־כסירען
 רעגי־ לײבאר די יע.1יאנאליזא1שםאל־נא

o האם חסנ 'o m  .isatxttya גע־ זי האם 
o בראכעז n לעצםזין pc la x o n n n קא־ 

o געגעז *יםאליסםעז־קלאס n םןמיאליס־ 
 אין קאפיםעל ח׳יכםיגע! x געזעץ• סישען
 האס יםאל88ק איו ארבןם !וױשען קאםף

לייבא!. pc ויג םיסן פארעגדיגם זיך
 אררם קאםף m זיד האם אסגעזטיבען .

px U m  m אײגענם־ יע1ק1שםאל־«ראד 
tx i ועקס םים נאד לעד r!,♦• בײם באלד 
i סיף n  pc װען װעלם־מלחמדי- צדוײםער 
t טי1«א לײבאד די x  px px װאל־פלאם־ 

 פים אחיסגעקוםען לאםענסotx 188 םאו־םע
x פאר פראגראם i n םאצrליזאlפון יע 

 זיגרײכע זײ נאד שליםעל־זױגדדססו־יעם. אלע
האם םי1פא לייבאר די װעלכע אין װאלען,

פאר־ px םעז־זדיס צװיײדריסעל x בא^מעז
 גג11חנגי 7יאליםסיש1םא די האם לאםעגם.

pc t געזעצגעבשרישען x זױן r i p קנאפע 
 pc גאציאנאליזאציע די דודכגעםירם יאז־ 5

 אתוץ שליסעל־אינײסםריעם װ׳יכםיגע אלע
שםאל. px אימען

n x׳i r r  o אנ־ איז אינז־״סםי־־ע־צדו׳ילנ 
x lyaaxaya ־שסייעד^ס זײ קאםף. 1שארסע 

 לע8 אנגעשםרעמם האבען ל8?אסים «ז
m נישם כחשת  txלאזען ־ tx דזיד־ x’xxa־ 

m יע1מ!זלימ  pc .קו־ילען־אינדוסםריע pc 
oixcoaxio װעזען. ־ pc עלעקסרישער 

o c x v י ד . װ א  שםאל־פרא־ px אײזען־ צ
 pc 5’X’ixb לעצםע זײ געװען איו דסקציע

 קא־ אײניגםע1סא די px ל8דים־קאפים1ג
 ליבע־ איז קאנםעדומםיװען פיםאליםםען,

o האבדו אלען,1 n  oTcya קאמף m ix 
i אס n מיםן סמש פאזיצ־ע pc rro םאד־ 

ושזײפלוגט
 די נאציאמליזירעז װעמז גלזעץ דאם

x״iyr־ px שםאל־אינדוסםריע px אמע־ 
חןן טםעז א װ  סריעחײגען px נאן־ מ

 געועץ דאם דורכשירען אבער פארלאםענם.
px נאך .1951 אױף געװאו־ען אפגעאיגם 
 װא־ גייע די בײ לאמענם־װאלען.1פא נייע זײ

 באקוםזין שױן יאו־םי לײבאר זײ האם לען
 קאפיםא־ די px פערהײם ש,װאכע גאנץ א

 l־x rx געהאסס׳ דאם יע1אפאזי ליסםישע
 לײבאו־ װעם לאגע איםזיכערער m אם

 װײםער px קאניפראכיס א tx !ושםימען
 אבער ס׳איו יע.1יאנאליוא1נא די אפלײגען

 נאכגע־ נישם האם לייבאז־ Jttyo א געװען
^ ע שםאל־ ענגלישע ךי r« כאכם n מב

pc .היסמאז יוסח דר

 אײזדן px שםאל געבראכדן. px מאגגאםלן
גאטממ oatc אייגענס דאס געווז»־ען איז

־____ פאלק•
aa לייבאי־ די rran שסײם o rx אר£ 

 -attpnatx די שװעריגקײםען. ט־ויסע נײע
 לײג«ן פארםײדיגסנג נאגיאגאלעז־ tx גען

 פאלקס־ m *־יף לאסםען שודערע זע־ױף
m װירםשאפם.  lyoatx אדםיניס־ לײבאו־ 

 *xrtx געדוארען. ײרכגעסירם px םראציע
i םים םעז n יע1;ט*צ'»נאליזא n  pe

i ־אינדוסםריעס. שליסעל װיכםיקססע p 
m וױדער־או־יסס־י  pc או־יף םשאםם1װי 

 T עםלעכע נאד אבעז־ אופן. גראנדיעזעז א
 םדז םח ײס׳1שלום־ פאר ארבעם pc רעז
 ixc lynya שפידזװ נעמען וױזעו־ זיך

 װאס אינדזססריע. די px םלחםח־געברײד
m דאו־ף  ixc ix o n ix  oxn װאסען־ 

מ זריגעסע. די px פראדוקציע.  האס װעל
 האס px עקאזפ־ם פאו־ן געארבעם 01אי ביז

m i t סיס. די א,ײף לאנד דאס געשםעלס 
i מעז פח n n אײסםײשמ ixaayior קאנ־ 

 סון אי־םיקלען אלע px שפית איבעו־ םראל
 px שםאי־ק oinaiTxo געםײיד. םעגלעכען
i געײארען געשגיםען n קאנםום pc .סלײ׳ש 

 געהעז־יג oxta נזײ1פא קאנםערוואםױת די
 פאר־ tx *־יף nxxto’o שװעדע די אױס

רעגיוײנג. לײבאו־ m געגעז האם ש״־ײםלן
 tx מים העלםען קאפו־ניסםען די *־יד

m פװתיריגקײמדו די פאו־גרעסערען  PC 
 אײנ־ זײ זיך האס װיתמ־ רעגיתסג. לײבאו־

x w געגעבען crixopix ססו׳ײק pc וײ 
o מ־עסנם ידאס דאק־ארממז־. n לאנד X 

 ixc בעו-8 4שאדי mpoxaxpx ס־ו־יסען
X tx T עםלעכע פירןין ro m x  oayrto 

o גזיגעז ״װילד־ימח־םםרײק״, n װילדן pc 
i r a r  i n, — קא־ די װאס אלץ איז דאס 

ז ןױעױבאו נאד קענען גיםםען1מ י  נד.8ענגל י
ס1ל| ס yaitxa x ix זיינעו פ c , ^ i i x.״
 ־Toxipaxo אלטן די םיס קאםוניססען די
yo לאזזסגען »p סראנם״• .אײגהייםלעכדז 

ly יlyttya 8 ם׳איז a ^ u y r .די דודכסאל 
utaynxo iy o m x װ שםײם שלאמ  מינ־ מ

u אימפ־ m םעד־ n i'x y i
p m n x c. לן. םד8לד די נאד ל  oxn מ

iyo פארזװיסגעזאגנ^ םזין  ix װי y o ^ y 
ם ײאכען  נישם aarrayi לײבאו־ די װעם רי
 no ox’x פאכנ^ דעי־ בײ בלײבעז קעגען

m שױן yoyic קאפיםאליסםישע די yatx. 
m לײבאר די oatTayi די מאם yoon 

ly בײם בלײבען tx אויסזיכםעז in ביז otx 
 *־יכת pc נס m הארגסם. קופענדיגען

ע pc tt ooya יםים כ ^ ע נ  םעםםקײס 1אי
yao’tx v פאו־םי. 1לײבא m פת x  pc־ 

p פאליםיק. האלםענעז־ c m  !? ,y m  px. 
 די px סאראנקערם פעסם px זי װאם

pc rtnto px lyxiy.i שעז  או־מ־ ןנגלי
םער

pPeSyD ipSXn |JP50־־K0'CKp דייטעןן
 ןןמעײקע »? סרײנס

o באסו־ײזפ־ננ די n  pc •םלחםה־סאו־סרן 
an ?  m דײסשלאנד אין rn־xpa p־ pc 

m אקופאאיע־פאכש אפעריקאגעז־ MP 
x lyonyao'tix מ ^נ  סיי nxxoayo •ייני

xcta ypnyox rx איבעד סײ m מיײ־ 
iyo •װדלט m שםאל־פאגבאם r«  enp 

x״pc iya די oc,t.i־rtno־,xa i n  px ya־
r ’ayiypiya’X iy r x דײםשלאבר. אין 

 זיין px היםלעו־׳ן געגעבען ly האס דאס
naxo םיל שײערעrאויף נעז ayx tx־iyay 

ק וױיפאו־ער די לי ב ^ ! lycxoixc tx px 
ly דײםשלאנד אין פאכם די  oxn oxi px. 

px piyVo’i אין שםעלםyג קוײפ.  po n tn
 pc ynyBO’x אינדוםםריעלע זײן יגגץ1גע

 נאגג אין לאזען tx אייד אייזדז px שםאל
װעלם־םלחפו־- די

OUpt yooyia די .on? פאםיליזי די
מו  געשאפךן האבען איײ־אפע. זדן םאגנא

p מעגלז1ביליאנעז־פא זייעז־ m אם  pc ב
 ם־כשנחנבלע־ אין •lyp^yc זדיראפעאישע די

 געשזאמן האבען זײ װאו־ם. פ<ז זיגות כדן
n xc lyrtya קאיזער px מים־ פאי־ שפעםעז־ 

 אײדקמ־ האבזיז םזונשען ןyנrםיל אזר׳^
y m  praya לyדאס — אדן בענם yo ixc־ 

oerx .preoxttya px o n p  n  pc iya 
-pet lyaxp’iyox o n  pe ton i n  pm 

p דײםשלאנד אין iyקאנןישאנ ntx o x i־ 
myaya סרייהײס די o n פאו־׳פש«ם*ן 

e פעז האס פלחםה־סאו־ברזמד, r t i  o n 
t p  r« םילי8פy קח־ס px orcyao’iix 

pc potx’ic תפיסה px גלייך זדם P*t x 
icpk oxytyacmx םראן pc םלו־ם^ וײן 

OCX px oxi! נאד X יײנלעכעדז **oayo 
n r x* באסו־ײאונג די nxtt Jtuta־o ודי 

lyoyaom x oy pro ix? גיד■ אזיי otr ix 
rx פאו־מגען, x ־מאליםעםדז.£1א  oxn 

tp קאגפיסקירם rap tn לאנג נישס ם׳האס 
s lycoay p i*  oixttya ך יעל1אשי ס׳איז  מ

oanyoo מײאי־עז׳ ix ־«5ינזקא9קאנ די 
 קדימזאל גאר px פארםמגעו קרו^־ס פון

ס נישם מ ר m גשוארנח ירם9ח  ,x םשים 
note .ח־אם גדו־יכם oxn כאשםיםס, בסירוש

oTpo’caxP oiytt uayoixc o n  ix ז px 
i n תירוץ t שפאס א בעװןין ס׳איז r x

lyiyora x •חוזק
px aaxnayoxitx o n  ox px כחוי tx 

x ^ nײלזp נאד Txoyiyoa’x p n n ax  ix
pay iyo-. או3 סאדיאל־דעפאקראשישע די—

n םײ  px ײניאגס px םערב־דײטשלאנד 
m אח־ים שםעלען  tx aatm xc xרעגי־ ־ 

ײנג  דאם װערען אנערהענש לr ןןס ix ו
ױ ױ פון רעכם  .באםוײבס־ געו־ז־פענע ןז
m דײםשע! m .זניז ראםױ c o n rx זײ־

י ביז iynya נען ך ישער1נא m ז קן ר ע  וינ
ש n פערשאפםען1קע געײיילםע !עני  po 

iy o m x די אין atoyaiyoa'K ya’pptmx* 
iya׳ oxn געהאם האבען x םים־באשטיס־נג־ 

m רעכש  rx אספירינג pc דער f lp ix



 דעד rg .דזשאיננדקאםיםעם״ די װי מללד
 שםעלען איצם עגגלאנד. איז •יסױססריע

 םאציאל־דעפאקראםישע די pg ימיאגם «יי
 צוריקגע־ זאל עם אז פאדערונג. די יארםײ

 זייער ,באםריבט־ראםען׳• די װערען געבן
•אזיציע. אלםע
 פערב־דײםשער דעו־ pc רעגירונג די

 די גאכצוגעמז גרײם שית איז ראארכליק
 אונםער־ איבעריג ם׳איז פאדערוגג. ד*ױגע

 rg קאפיםאליכטען דייםשע די אז שסדײגצז■
הארצען. צום נים שםארק דאס

 אפע־ די אז איבערגעגעבען. װערם »יצס
 גע־ צחזילף זײגעז קאםיםאליסםען ר;גוײ?א

 ברידער־קאפיםאלים־ דײםשע זיײערע ?וםעז
י טען.  מאנו־ אװ אמאםיאיישאן .נעשאנעל י

 געפאכס האם אפעריקע פח פסןאאסורערם•
 אין קאנסול דײםשען בײם *ינםערװעגציע א|

 רע־ דײסשע די וזאס דעם. געגעז אםעדיקע
a m דאז׳־גע די גאבצעעבעז גרײם *יז 

 די פאכס פעפאראנדיט איר אין מדערדסג
 ארגאניזאציע ־ קאייסאליססען אמדיקאנער

 דײםשער דזיר װעם מען אז אנדײסונג. די
 הלדואות קײן געבען םעד בישם רשיובליק

 זײן וועס רעגירונג די אײב *סעדיקע■ «ז
או־מםער־פאדער־נגען. צז נ*בגעביג אזדי

בערי- ז״יגען •ידדשים אי

*ר אבוזן. רזאסױין  *ןרגזן^זן^ישאשס לאנ
 םון איי^ועדנאשיזןכואר *ין ש*ראײ:יג»

ע ריי ר״כלןןכפ ®רייד פ
 אר־ סאייזזײגיגםזיד pc צעגםער נײעד א

 :געװארזמ געשאפעז אית בעסעד״םאבם
 םאראייניגוגג זײ געקוםעו צדשםאנד ם׳אח

pc לאםײד די איץ ידניאנס םדײד *־יי־ע די 
 ײניאן םו־ײד דער םים לענדעד אם*ײקאנער

תג מג *  אדן שםאםעז סאסוילגיגםע די •ון ב
jrnogp די tc«בא־ ײניאן םרײד ראיקניגםע 

 אםעדיקאנער pc העלשםען בײדע «ז ודנגמג
 דדדם־אםעריקע. pg *םיד קאנםינעגם•

מ־ נאםעז אל־אםעדימגער דעם םר*גם א . 
די רידזשאנעל נאר־אסעריקטן אני ת  1זא0»

ug די לוים סארקירצם. מא־עד. װארארס־־ 
ײח» שיג־«ת  ארנ־ .אי־אר־ןךדאבליר-). ןס

 אטנעשי׳אסען. זי זזיז נאםען דזנם og םשד
 דעד או קעדיערשאשס- ערגדבאזו g יײ

 פרן קאנפעדעראציע .*מםערנאציאנאלער
מ ידניאנם״. םר״׳יד *יי
מג די ײניג חו דז •ן  זי־יד ®ןרנעקוםען ו

WTW P  g איז פעקסיק* »ין םי׳  חוז־ש םי
 האבעז שסאםעז *ןרזי׳יניגםע די אדן יאסץד.

 אםע־ דער «ץ רעלעגאןױעס באסײ׳ליגם ייך
A ר״קןן v n y ijg םי* דער לײבאר. אוד 

r>  g^ g ז ײסעדױג יד י אי רס.אדקעװ «  ג
עז «ץ ם מ  גע־ זײ געדדאם האם םא^עגם ל

 זאל #ארזוײנינרע־קאנגמרענץ די ?ז ■אר.
װערען. אױשגעדיסען

g ױסגעש־דאונזעז איז שסרײם־שראגע* 
 אר־ פונם .ײגיאנס״ ארמםעד די «ר3*י

 לעצםעז דעם פעראז• דיקסאםאר מבםמער
 געקימעז נאד pg ץ?אגשעדעג דער «ץ ש*ג

g אר־ םדן פארשםייער דדײ פדן דעלעגאציע 
 ויי מ׳זאל געפןװ׳ערם׳ האס אוץ מגםינע
 דןזזיגע די קאנשערענץ• זיעד ונז צולאזען

an $ ig e געדדארעז *נםערגעהאלםעז איז 
ז  קאנשעדע־ אדבעםער םעקסיקאנעד דעד •

ran■* װעם זי אז געגלױבם. האם ײעלמ 
 קאנ־ דער זפייף אײםאריםעם גרזיס חאכעז

 געודען זאגעז צו אזײ איז זי וױיל •צרעגץ.
דעלעגאציע^ אלע pc ג*ס?ר<*בערין «ןי

 ®ץ פארלןיצונג א געדוען אבעד איז דאס
 געווארען געשלאםעז איז וואם אפמאך דעם

n y r’K צוזאמענגערוםען איז קאנםערעגץ די 
 — צוגרײםוגגם־קאםיםעט דער געװארען.

 דער פון פארשםייער פון צוזאםענגעשםעלם
 די םת קאגםעדעראציע׳ איגםערגאציאנאלער

 דרום־אמעריקאנער די את אםעריקאנער
באשלאסען, בשירוש האם — ױניאנם םרייד

 פאר־ נישם זאלען קאנפערענץ דער צו אז
 ארגענ־ פון ארגאניזאציעם די װערען בעםעז
 דאמיניקאנער דער ®ז און פאנאמע םיגע,

 געקומען ארגעגםינער די זײגען רעפובלי^
 מעקסיקאנער די אח אומגעבעםענערהיים

 םחםת געשםיצם. זײ האם קאנםעדעראציע
 דער םון איגםערעםען פאליםישע געװיסע

רעגירונס מעקםיקאנער
 קאנ־ די האם זיצוסנ שםורמישער א נאד
 אר־ די צוצדלאזעז נישס באשלאסעז שערענץ

 דעלעגאסען די און דעלעגאציע געגםיגער
pc וזא־ קאנםעדעראציע םעקםיקאנזנז־ דער 

 פאר־ *ראםעסם- pc אויסדרוק אן װי בען.
קאנשערענץ. די ־•אזעז

פעג־ האם װאם אויפמו וױכםיגםםער דער
 איז פארזדיגיגוגג איצםיגע די געמאכם לעד

 .איגםער־ דעד pc גרינדונג די געװעז
 פים לײכאר׳*. אװ שעדעריישאז אפעריהעז

 פארדיגסם גרעסםען דעם צוריי^ יאר צװײ
 סעראפינא האם ארבעם דער אם £אר

 pc שליחות pg האס, װעלוכער ראמואלדי.
 לײבאר. אװ פעדערײשאן אםעריקען דער
 סיל םים pg ארבעם אופדערפידלעבער פיס

 פעדערײשאז די געבראכם צדשסאנד טאקם
pc ױניאנם םרייד פרײע די pg דדום־אםע־ 

4ריקז
 נעשאסזר גײ דער pc *רעזידעגם אלם

 אד־ רידזשאנעל .אינםער־אפעריקאנער געד
 *־יסגעקלי־ איז ווארקערם״ אװ גאנחיישאן

 #ערו. pc םאבראסא ארסורא געודארעז בען
 ער־8קער אנש-רעגדמער דער pc ®לאץ אלס

 האװאנא- געװארען. באשםיםם איז שאסס
קובא.

 נעםרײ יתיןזגס״ ״®רײד ארכענשמער
*ער*ן דיקנמנזןזר דעם

 ארבעםער־אר־ די זײנדן אופןי«ם נישם
 צחײקגעװיזעז אדגעגםינע pc נאנמאאיעס

 פרײע די םים סארזזײניגתג א pc גןזדארעז
איז ודעלם. דער ®ץ ײניאגס פרייד  אל־ ס׳
 גערוסענע אזוי די אם אז באהאנם. :עםי׳ץ

 װערקצײג א װי פעד גישם זײנען ״ײניאנם״
ps ם די מ  װעל• יעראז■ דיקםאםאר ®גם ה

 אױסן םפשלה םיראנישע זיץ שםיצם כעד
 ארגאניזא• ארבעםער סאשיםםישע pc כדמ

 דא־ די pc זד׳־נע האם איצם גראד ציעם.
 .ײנ־אן״ םעכםיגע די ארגאניזאציעס, זיגע
pc .ארדיסגעדױזען ציישובג־פארשפרײסער 

 ®רצוף. אפת׳ן איר ודעלם גאנצער דער פאר
 דיקםאםאר ®גם םשדת־ארגאניזאציזי א ודי

פעראן•
 די געצודאונגעז האם ארנאניזאציז די

 פרענזא-. »לא צייסוע ארגענטינער נרעםםע
 אום* אז איז ■רענזא לא אפצדשםעלען. זיך

 צייםונג די ארגאן, ליבזיראלער אפהעגגיגעד
 זי וױיל פאסעז׳ די בײ באליבם זײער איז

קופעז װאגם ײמז  װערםער םוםיגע םים אר
pc דיק־ סונם רעזשים דעם געגען קריםיק 

 געהאם םאל אסם שוץ האם זי םאםאד.
 זי אבער •אליציי. ■עראג׳ם םים קאנפליקסען

ק־ איר אגהאלסען געקצגם איצם בח האס ז

געדעכמיגהײמ ----------------
 קאנסליק־ די זיך האבען לעצמענם זיםםענץ.

פארשארפם. טען
 אויס־ ארגענטינע pg rg דעצעמבער אין

 איחענבאךארבע• פון םםרייק א געבראכעז
 םםרײק דעם אונטערדריקען ם׳פרואװם םער.
 ארבעםער .די םעראר פאליצייאישעז םים

 סםרײק־ די געװארען, םיליםאריזירם דינען
 ארעסםירם דינען פערזאן. 126 ארום פירער׳

 געגעבען אויך מעז האם לפנים געווארעז׳
 אלץ נאד אבער העכערונגען, לוין געוױםע

געבראכען• נישם סטרייק דער איז
 אנהויב םאמע pc האם פרענזא״ .לא

 נישם זיך pg םסרייקערם זײ שארםיידיגם
 פאליציי. פעראנ׳ם פון אפשרעקען געלאזם

 פארלעגענהײם גרױםע א געװען איז דאס
 זייער אמ צייםונג די ודייל דיקםאםאר,' פארן

 פעראן איז אויםלאנד pg אויך אנגעזעז
 באווײזען צו זיך אםביןױע די אלץ נאך האם
 פאר־ פאםערלעכער א װי װעלם דער פאר

פאלק. pn pc זארגער
 צייטדגג־פאר־ pc ײניאז פעראנ׳ם האם

 די באיקאםירען צו באשלאסען שפוײיםער
 .לא פארקײסעז צו מער נישם צײםונג.

 צייםדנג די האס םעג עםלזיכע נאך פרענזא׳.
 דעם pc דערםוסיגם אפשםעלען. געפחט זיד

 אז אונםערדדיקעז בײם דערפאלג דאויגעז
 pc ײניאן די האס צייסדגג אוםבאקװעמע

 .אול־ אן צוגעשםעלם צײםומ־פארשפרײםער
 צייםמג צװײם־גרעסםעד דער צו םיפאסום״

pc ודעם זי אויב אז .נאציאך״. ארגענםינע 
 האבען זי װעם פרינ^ pg גרם ודערעז נישם
פרענזא״. .^א װי גורל *ייגענעם דעם

p נישם זיד האם פעראן 'g באריםם פאל 
 אלע רעםפעקםירם עד אז װעלם, דעד פאר

 סר׳ײ־ די בתוכם פריידיײסען, דעםאקראסישע
 םאקע עד זאל װאם צו pg פרעסע. pc הײם
 זיינע pg האם ער אז שלעכםער. א זימ

 םאלגען וואס םשרוזינ^ געםרײע ״ױגיאנסי׳
 ברודיגע די p^g באזארגען pg והאונק אויפן

 אפא־ דער פויל דאם פארמאכעז pc ארבעם
!י פרעסע זיציאנעלער

 ק^םד דער pg דײפעדײעז אמעדלײכע
איפהאל^ pc ■ארםײ ניסםישער

 איב^רלעבדי־ דער מים שפאל האלם עט
 קאמוניםםישער דער pc געשלאסענקײם

ד׳ די איפאליע. pg פארםײ פלי סצי די  םים .
 קאפונים־ די אזוי שםאלצירם עם 'ועלכער

 װיכ־ צווײ צעבראכען. איז באװעגינג. םישע
 פארלאפענם־דעפוםא־ פארםיי־פירער. םיגע
 עםיליז^ רעדזשיא פראווינץ דער pc םעז

־ אנהײב פארםיי דער pc ארױם זײנעז ב  מ
 14 נאך נאכגעפאלגם זײ האבען באלד רואר,

 לאזונגען פארםײ. דער pc םוער ױינםימי
pc •דןיד אין גערוארפען װערעז ״םארראם 

 פארנזיי־ פשרם׳ע pc פאכע צעשראקענער
 צו pn«׳m נישם װײםען װאם מיםגלידער.

 צו צוםרוי בליגדער דער גלויבען, דער גימ.
דערשיםערם. איז פירער די

פארםיי־פירעד. ביידע די pc נעפעז די
 זײ־ רעוואלם. דעם אנגעהײבעז האבעז װאס
 זיינען היעם ביז קוסשי. איז מאגנאני נען
 אין באקאנם איבעריג נישם נעמען ביידע די

 ם׳איז אבער םרעםע. אויסלענדישער דער
 הערעז פיל אינגיכן װעם פען אז מעגלעך.

pc .די װעגען באריכםען געגויע קית זײ 
 קאפונים־ דעד pg רייםערײעז אינעדלעכע

 נישם ווערען איםאליע pc פארםײ םישער
נישנ^ pco r'P ס׳איז אבער איבערגעגעבלן.

^ ד ע -------------------------׳4 ז96ו ם
 די דעדקעגם שד׳ץ האם אפאזיציע די אז

 רוסישען pc טענדענצעז אימפעריאליםםישע
 לאזען םער נישם זיד װיל pg באלשעוױזם

מז סני  םאװע־ pc אינםערעםעז די פאר אוי
 פאר־ אפאזיציע די וועלם־הערשאפם. םישעד

 קאםוניזם, pc ■ריגציפען די נישט לייקעגם
 דיק־ דער pc באסרייען זיד וױל n אבער

 ■אלים־בױרא גאלשעװיקישעז pc םאםור
pg .פרעםע־באריכטען אלע אין פאסקווע 

 איםאליעני־ דער pg קאנפליקט דער ודערם
 אױסגעםייםשם •ארםיי קאםוגיסםישער שער

 ױגאסלאװישען pc דעג אויפן רעוואלם א וױ
4םים דיקםאסאר

 איז •ארםײ־אנסירוע קאםמיסםישע די
 גע־ געװער שארסםםעז םיםז ארויס באלד

 א געמאכם װערם עס אפאזיציע. דעד גען
 װעדם װאם יעדער pg רײניגונג גרויםע

 ביידע די םים סיספאםיע pg פארדעכםיגם
 אופ־ װערם קוםשי. איז פאגנאני בוגפארזמ

 דע־ צו כדי ארויםגןװארפען. ברחםנות׳דיג
 און ■ארםיי אייגענער דער פאר םאנםסרירען

 די אז גשענםלעכקײם, בדײםער דער סאר
 געדוארעז דערשיםערם נישם rg פארםיי

 איז אפטיג״. .םיםאאיסםישעז דעם דורך
 איז גענעראל־סםרײק א געײארעז סארדופעז

 בלוםרשם עמיליא ר־עדזשיא *ראוױנץ דער
עגןז •ראםעםם א װי  פאר רעגירונג דער ג

 פא־ לאקזלע געוױסע דערפילעז נישס איר
עז rg פםרײק דעד דערועעז• ד  גריי־ א גז

דורכסאל. םער
לאגד, pc צפידםײל אינדופםריעלען איז

 זײערע געהאט האבעז קאםוניססעז די רדאו
 אין זײ האבען ארגאניזאציעס. שםארקםםע

 מא־ גרויםע פארלוירעז ציים לעצםער דער
 pc דרום־העלשם דער אין םיםגלידער. סעז

 זײער אײנגעהאלסען די האבעז אבער לאגד
Jro שםאר־ א אלץ נאך זײ פירעז דארםעז 
 ערדלאזע ארערע די צװיעען באחזנגוע קץ

פױעדים.
האם לאנדװירםשאםם פאר פיניסםער דער
רע־ די אז אפיציע< וױסעז געלאזם איצס

אגראריש:ז<־ אן צו צוטז־עטען װעם גירונג
איז —y<־- ין-ן יי «ײ^י ’

 שסח א פײצים די בי> קאנפיסקילעז ױעם
i pc איז ייאגד א?ער םײזענט סצד פיליאז 

 א־ער פיליאז 2 וױיםערע נאד ש»עםער
 די צװישעז פאנאנחןדנדילען די pg לאנד

 איצ־ דעם װעם רעגירונג די *־יב יײערים.
 די צו צמאג איר האלמעז באםת מאל םיגען

 מאכם די ברעכעז זיכער דאם װעם פויערים,
pc דרום־איםא־ אין *ײך קאםוניסםען די 

ליע•
ש״ **א^םכו כמע אץ  אמפע-ע-די

ײ.; כא״זןג
 אין אז דערצ־־לט• כיגע pc געשינטע די
 האם יאר טױזענס שיר לעצטע די pc משד
r? נאד r גע־ נישט דןראבערער סרעםדער 

 באריכ־ די pc לאנד. דאם סארכאפעז קעגס
 PC צ-ט לעצטער דער אין קימען װאם םעז

 אויך אז איינדרוק, דער זיד שאפט כינע
 קע־ נישם ױעם באלשעװיזם רוםישער דער
 האבען װעט ,ער כיגן איינשלינגען נען

 אים־ אנדערע אי*ע וױ םוץי אייגענעם דעם
 דער כינע: pc דעראבערער פעריאליסםישע

האלז. אין שטעקעז ב^־־יבזז אים װעם ביסען
 עט װאפ דעם ךעגען בילד לעבעדיג א
 געגעבעז װערם נינע. א'ז איצט פאר קיםם

rg געדרוקם לעצטגש «יז װאס בארינם א

 .אינ־ בולעםיז ימיאן םרײד איז געװןז
 גצ־ גױס״• ױניאן םוײיד סרי םערנעשאנעל
 אופ׳ברחפגות׳דיגעז אן פירעז רילא־באנדעס

pg רעזשים קאםוניםסישעז געגעז קאמף
 זײ לאנד. ריזיגען דעם פח םיילען אלע

 די געלערענם האבעז אלית באלשעוױעקס
 •ארםיזאנער־ pc םעםאדעז די כינעזער

ד איז קאםף.  בירגעד־קריג פוגם צײם חן
 הינםעת ארגאניזירם קאםוניםםעז >יו האבעז
 םאבא־ םים האבען װאס גערילאם- םראגם
 א געבראמן םעדאר־אקםעז pg טאזש־

 םרו־ קאםוגיסםישע זיגרייכע די פאר וועג
 קא־ pc אילחיעם װי גאכדעם איצס פען.

 שנעל אזײ האבעז באפרייאונג םוגיסטישער
 ארבע־ און *ויערים זיך זאםלעז געילאצס,

 אוג־ קאמוניםםישע געגעז קאםף צום םער
 pg מעסאדעז זעלבע די לוים םערדריקער.

 זייער האבעז זײ אז ארוים, זיך װײזם עפ
 פארםיזאנער־ pc לעקציע די געלערענם גום

קאםף•
באח־ע* אונםערעדדישע שםארקםםע די

 דעם אין בשעת דרום־בינע. אין איז גונג
ל דזןר גאך rg בירגער־קריג  pc צפ^ד־י

 דעד pc געװארען באארבעס שםארק לאנד
 זײ זײנען •רא«אגאנדע, באלשעװיסםישער
 קאסו־ pg ארײנגעפאלעז דדום־*ראװינצעז

 װידער־ באזונדערעז א אז הענם׳ ניסםישע
 גזד םעז האם *ראפאנאנדע אנשםאם שםאנד.
 pc דרום־כיגע ®ז באװאוינער די געבעז

ײת pg גז״רות אן םאג ערשםעז ײ  א אן ג
 שפײז־זאפאסען pc קאנפיםקאציעס שיעוד,

pg •םאסען־ארעסםצז
 דד־ם־כינ* זרן גערילא־קעםפער צאל די
 םויזענם. 400 העכער אויף געשאצם ־וערם

 אום־ כםעם געװען קעטפער די זיינען תחילת
 קאםף אין געגאנגעז זיינעז זײ באװאפעגם,

 rg ביקס אײז שםעקעגם- םים pg העק םיס
 קעםסער. םינפםען יעדעז אויף אײסנעקומעז

 יעדער כפעם אז באריכםעם. װעדם איצם
 ײ פאבצד זײ ביקם. א pשו האם צוו׳ײםער

 אויף ®פטען׳ כאםו;יםיזי«י« אויף כעדפאלעז
 נעםען זײ רײז. pc .^יריכלעדפ

 אגענםעז רעגירוגנם װאם רײז דעם אײעק
 ציריק אים גיבעז pg קאנפיסקירם האבעז

 פאפולארי־ גרױס זײ גיט דאם פויערים. די
ג די טעם- נ י ג ^ םאג. צי ««ג r® וואקםס ב

y r r p w  pg פארסייאגער־ די באשםיים 
 ארבעסער־עלעפענםעז. pc פער באװעגונג

 די האלםען קאנםאז pg pg שאנכאי א'ן
p אין האכדניסםעז 'g רײני־ דורכפירען. 

 וזײ־ די רייען. זייערע אין גונגס־אקציעס׳
עז געםרויעז. הען פעז װעפען נישם שדין :

 pc איעפירונגען ערשםע די pc איינע
 שקלא־ נןיװען איז רעזשים קאסיניסםישען

 שײן זיינעז כינעזער םויזענםער פען־ארבעס.
 pc געגעננזעז די pg געװ*רעז יארשיקם

 געצודאונגען ,דערען זײ װאו קײלעז־גרובעז,
 אר־ צי כאדינגזנגעז איםםענשלעכע א־נםער
 דער אינםעד ארבעסס־טעב לאנגע בצטעז

 גראד אז ארויס, אבער זיד ודתם עם ערד.
 אזא נישס שקלאפעךאדבעס איז כינע אין

 פארן ״דערציזװגגם־מיםעל• װירקזאמער
 סאסעלים־לעג־ אנדערע pg װי באלשעוױזם

.gc־n רוסלאנד pg אדער דער
םרע־ שקלאשען־לאגערען די pg גראד

 סאבאםאזש־אקםען. אפםצר אלץ זיד פעז
 מאשיגען צעשטזרען און פלאצעז באביבעט

pg לאגע• די באפאלען באנדעם באײאפענםע 
שאגכאי איז פרעפע קאפוניםםישע די רען.

----------------------------------^ 5 t m?
a שםענדינ נישס ק*ן r m rpgc סה דץם>
 דדאאונגצן pg קלאגעם םיס ארוים קוםס אה

 אר־ די שטעי־צז װאם .באנזײםעז׳׳, געגען
.פאלקם־רעױבליק׳. דער pc דענוע

ד עם םרופען מפרניםםישע םער װאס  װ
 pc פלחםה דעד איז ארײנגעצױמז רעז

 באדץז דעד װערס ײסזיכערזיר אלץ ״ארעא׳
 רעזשים קאפוניסםישזין pc סיס די אוגםער

pg .כינע
ס םרײר די פון ען אין װניןןנ עד װ »

p 19סא יאר pc םוף דדם זינם rrc זיך 
pg שןן פארהאנדלונגען שװעדעז  דץד צזזי

 פארכאנד דעם pg באװעגונג ײניאן םרײד
pc דן פאר פאנופעקםשודערם די מ ע  ה

T* די צו פראפארציע דער rg טכירדו^ i 
 ש«ײז־«ראדו?עז אױף *רײזען העכערםע

pg ארנױקלזיז pc די בעבדויך. םעגלעמז 
מ גאנץ ארױם שםעלעז ױניאנם ײ ר ־ ג  מ

rg אבער דערדנגדן, 'o םפק קיץ כפעם 
 דדדכ־ װעלען פארהאנדלועען זײ אז נישם,

 דורכ־ ודעם פען םרידלעז־. װערעז :עפירם
םםרײקם. אן צ־ײשזװ קוםעז
 װעדש am דערװארםדסג זיכערצ די אם

 שװעדען pc באריכםען pg אויסגעדדיקם
pg ארבעםער־פרענמ. אײדאפעאישער דער 

p זיך נעפם c p ji, יוניאנם די װאם pg שרדצ־ 
 די pg אודעקגעשםעלס גום זײער זימעז לעז

 םראממו נישם גאר קענען אונסערנעפעד
ס כוחות־סאו־פעסם עדנסםען אן װעגען  די פי

 קלײ־ דעד pc אײשם rg שװלדעז ארבעסעד•
 ארבעםעדשאסס די װאו לענדעד. צאל :ער
 ארבא* ו־אצענםיג8הונדערט־ pשו כפעם איז

 שײזד די pc כוח באזדנדערער דזיר :יזירם.
ך נעםם ױניאנס דישע  אן pc נאך אבער ד

r זי *ױך: אורזאד אע־עך g פאדבת־ עבג 
 ■אר־ סאציאל־דצםאקראטישער דער םים דען
e *י« מװעל טײ, r g רעגירוסנם־ דער כײ 

 רעגירתג סאציאל־דעפאקראםישע יײ ראדי^
 ארמםעד־ זײ pc װאד דער ®יף שםײם

 פר״י־ פולע די פארזיכעדם זי אינםעדעםעז■
 ®יסבױ דעס pg אגםװיקלונג דער פאר הײם
pc באיזשנרגג ױניאן דער rK. pg פרײצז 

־ pg ארבעם צװישען קרעפסעז pc שייל  מ
 האבעז ארבעט ארגאניזירסע די םח פיםאל.

איבערװאג. די
 געקופדן צישםאנד rg 1948 יאר אין

אזין דער צווישען אפמאך אן  די pc פעדעד
 די־ pc פאר־באנד דעם pg ױניאנם םד־־י

 עיקר־באשםיפונ־ זיינע ױאס אדנםערנע»׳»־,
 דעם דורך קראסם. pg *־׳יס נאד זי־עען געז

 ■ערפא־ א •״ײאדען געשאסעז איז אפפאך
 זיך ״ארנעםם װאם קערפעדשאפם- :ענםע

ד קאנפליקטזװ אויסגלײכען פים ^ װ  בײדן צ
 <-«-ך םירם ערפערשאפם דאזיגע די צדדים.

 עפ r* *־זז בעםםעז אייפז פונהציע איר
פרא־ יעדד ®יסגעפארשם באצײםענס װערם

 קאנפליקמז. ארריםצורוסעז דראם ײאם גע.
o ביז האם װאם װעג. דער t'g דאס rg • ג  מ
« פרידעז דעם א«צדהיטזח געםאכם לעד  אוי

שװעדען. pg ארבעם pc םעלד
 pg אז װערצז, צוגעגדבן נאד דארף עס

 פוגקציאגירעז ןדנדוםםריע שװעזיישצר דער
 ארבעמר־ דער סון פאבריק־קאםיםעטעז

זײ־ זאגזװ צו רעכם דאם האבעז װאם שאסם׳
*ראדדקציע. pc פראגעז אלצ pg װארם ער

 דער pc לאנד דאס אייד '«g שװעלעז
 pg פאליטיק סאציאלער פראגרעסיװטטער

איידאפז^



מ י i ד s - ̂ן*י גערעכמיגקײט -

r p אדנעםזךנאוזעגונג אפרמגעו ןע־
 pc אוםצושרידענהײם י

pc ארגאנחירםער דער 
 םים באװעג־גג ארבעםער

■אליםיס׳ רעגירונג׳ם די
אגגעודע:־ ורערען וואס

 םאביליזירעז ביים דעגם
באווא־ פאר אזגד דאם

גג  אג־ קאפוגיםםישער געגצז *וץ *מ מנו
 אין ארויםגעפלאצט עגדלעך האם י*.0ר«

 וועידזש די װי גאכדעם מעגפלעכקײס. ד*ד
 .־X באשלאםעז האם קאןזיםע סם*גילחיױז¥ז

n m im iQ םער נים צו העכערוגגען לױך 
ז מ׳י  זיי װאס דעם׳ איבער יראצענם מ

 אז א-ן 1950 יאנואר אק גצקראגען האמז
n  pit ארײג־ אויך שוין זאל ■ראצעגם צען 

ם מג מ  די pc *ושםייער דער װערען ניו
ער םסגןנ מ  האבעו פאגדעז׳ װעלפעיר צו יר

 וועידזש דער פון סארםרעםער ײניאז דדײ די
 צוריקגעצױגעז זיך באארד ססאביליזײשאן

 פרע־ צו רעזיגנאציע זײער אר׳ײעעשיקם און
 באגרע־ פאר באשלוס חנר םרוםאן. זיחנגם
ז מו  פרא* צעז בלויז צו העכערומעז די נ
 ארבעםער די װאס שכירות׳ די אוקי צןגם

 צו־ םאנאםען םערצעז םים געקראגעז האמז
 באארד םםאביליזיישאז װעידזש די האס רי*

 םאר־ דריי די pc שםימעז די םיגז אנמנומעז
 סאר־ דריי די pk אינדוםםריע pc סראמעד
 ארבעםער די געגען ײבליקום pc םחנםןר

 אז געפאדערם הא«ה װאס ^«רסרזנס?ר■
m צוועלף ®יז העכערוגג א דערלויבען ז*ל 

מנם  וד«ד ױגי, pc שכירות די איגער •רא
 אגגעהויבען זיך האם קארעא אח םלחםה די

 אריינגערעכעגם נים זאל דעם אין *ז *ץ
מז ח  װעלסעיר די צו בײשםייזירוגגעז די י

 אזא נאשליסען pc האגדלונג די אס *אגחנז.
 ארבענמר די סאר סראגע וױכנױגע לצמגם
ו ן נ י  איז סארםרעםער זײערע pc קעי די י
װןן  האם װאם ען.9םרא לעצםער דער מ

 ארבעםער די בזיכער. דעם *ימרגץםילם
 םאריײ זײ אז געפילם׳ האבען **רסרזםער

ד p זית נים מ v שפ דזי* אין שותסים • 
שסען זאי חנגירוגג די אויב ^י  ארויפ־ זןנ

ע נע*וי ״«ו*ווינג ג די ר׳ ש  אליסיס8 ^׳'י
ױ״ ה זנדי<« א ע  דער אן אליץ טאז ,יי

»p ארכעםער• די

עי ^ י עי י י  =א :ים ,-ye זיך עזז6י •
קיטיעד שםיף װי חאנדלעז

 ״ױנײםעד די ודאס םםייםפעגם, דעם «יז
 ארויםגעגע־ האם קאםיםע״ ו*ליםי רײגאל

 אום׳יושר־ דער אז אגגעדדיזעז. װןרס מן•
 איז העכערוגגעז לימ װעגעז באשלום דימר

 די װאם דעם פאר םיבה אײגציגע די גיש
ר מ מ  רעזיגנירם האבעז ד̂וןטרסד— ײ

pc גאנצע די איז עם באארד. עיחשײ דעם 
 ארבע־ די «ו רעגירונג דער pc ושןלסתג

ר  װאס פאסעז• םאלקס ארעמע די pH מ
 ססייםםעגם דער קריזים• דצם געבראכם האם

ם• «ג

.E ש. pc איבמחיכס

 אנמװיקעלם זין* האם קרמיס דער .אס
 קאנ־ װעלכע םענשען די װאס דעם. איבער

 הא־ #ראגראם םאביליזאציע דעם םראלירען
 ׳גלײכ־ פאר נויםיגקיים די איגגארירם בעז

 בלויז סאלק. גאנצעז פון קרבנות pc קײם׳
 קע־ זיץ, םקריב Tגלי אלעמען מאכען דורך

 סריװויליגע pא פולע די געװינזנז מיר נעז
 װילען שםארקען דעם אוי ינאאפעראציע

 ביר־ אםעריקאנער יעדעז אריבערצוגעוױגען
 םארמולע, pלו אום׳יושר׳דיגע די אם נער.
 סים־ א איז געדוארען, אנגענוםען איז װןם
 קריזים דעם אם סגן םיספטאם א א,ץ באל

 איז עם אנגעלעגענהײםען. הײםישע די pא
 דעם װעגען זיך זארגעז ניט pc סיםפטאם א

 סשום׳ע די פון נויםען די pk וואוילזיץ
 סון םיסבאל א איז עס לאנד. pc מענשען

 פון האנדלוע, דדרכגעםראכםער שלעכם א
 גע־ די pא פראבלעמעז די םארשטיץ נים

ארבעטערי. לוין די pc פילען
 ארגאגי־ דער pc אוםצוסרידענהײם די

 סא־ דער םים באוועגונג ארבעםער זירסזיר
 איז רעגירונג דער pc פראגראם ביליזאציע

 מאנא־ פינף אלע די דורך געוואקסען כטדד
 גע• םאביליזיישאן דעפענס דער זינם פעז׳
 דעם א׳ץ געװארעז. אנגענוםעז איז זעץ

 אר־ צונויסגעבונדען קאנגרעם האם געזזיץ
 באווארענם, pא *ריתזןן םים שכירות בעםער

 קאנםראל איינשטעלען װעט סעז װעז אז
 זאל םחורד- געדויםער א סון •י־ײזעז אײױ
 ארבעםער די י*יױ»דוי«—מוזלד אויך םעז

 איבערמלאזט אבער האט קאנגרעם שכירוו^
י אויף ■ריתען אז לעכער פילע  וױכםיג־ י
 ײייסשד טעגעז זאלעז לןבענם־םיםלעז ססע

 .■אריםי חרכן דינעז סאר^י־ די שםייגען.
 קענען ירײזען זײערע אז מזשיצם געזעץ-

 יקרות דער pא װערען איינגעפרוירען םינ
 םך א וואקםען. איץ אין האלם ש*ײז אויף

 די. pc א« הענגם פראגראם דער pא אבער
 פרעזי־ pc געװארען באשםיםם זײנעז וואס

 געזעץ. דעם דדרמופירען םרומאן דעגם
 די אויםארבעםעז געדארסם עם האבען זײ

 דורכ• דער אויף אויפפאסעז און פאליסיס
 די אפאראם. נאנצער דער אבער איז פירדנג.

 גע־ איבערגעגעבעז אויםאריםעם ־עכםםע
 און סינאנסירעז pc הענם די אין ־יארען

rא איגדוסםריעלער v  p סאר־ ארבעםער 
 די געווארעז• צוגעלאזם גים איז כרעםער

 אין גלײד געװיזעז זיך האבען רעזולםאםען
 צו־ אנשםאם סארארדעגמגעז• ערשםע די

ען מ קז  אויף שםוסע דער אויף פרײזען רי
 מלחמה דער סאר געװען זײנעז זײ וועלכער

 הא־ פראפיםירער די זדידער קארעא. pא
 געווארם מען האם ארויסגעשחיפם, זיי בען

 אוים־ דינען פרייזען די כיז לאמ מאגאםען
 דער־ די נאכדעם pא געװארען געהײבען

 העכ* דער אויף פרײזען די האלםעז צו לויבם
אין דערגרײכם האבןין זײ װאש הויך. סםער

 אייג* מעז האט אבער שכירות דעצעמבער.
 די אײדער יאנואר. םען25 דעם נעפרוירען

 געהאם האבען לאנד אין ארבעטער מערסםע
 יקרות אדיםציקעםםען םעגלעכקײם די

 אוים* גענומעז זיך האט םען ױען הוססות.
 פארשיײ די פאר רעגולאציעס ארבעסעז

 האם אונםערגעםוגגען. pא געשעפםען דענע
 סארמיםלער און קרעמער הענדלער. די םען

 פרא־, זעלביגע די אנצוהאלםען דערלויבם
 און געהאם פריער האבעז זײ וואם פיכען

 פרײזען געהעכערםע די אריבערווארפען
 שכירות ארבעסער פאי־ברויכער. די אױף

 ניש־ א בלויז דערלויבט םען האם אבעד
 יאר, אנדערםהאלבען פאר העכערונג םיגע

 מען אװ 1951 ױני ביז 1950 יאנואר פון
 יקרות־הוספות פארבאטען צו געזוכם האם

 האבען ױניאגס די וואו םאלען אין אפילו
 זיי־ וואס אגרימענםם, די אין געװאונעז עס
 געוואדען■ אונםערגעשריבען םריער נאך נעז
 םונק* ״עסקעלייםאר גערוםענע אזוי די װי

 הע־ אויטאםאטישע פאר שרייבם װאם םעך,
 פאר פאריםי שםייגען. פרײזען װען כערוגגען
 םוחרים, םאר פאריטי sen איז פארמערם
 םארםיםלער און פאבריקאנטעז העגדלער,

 איז ארבעםער פאר פאריםי אבער כשר. איז
פארבאםעז.

צוגונס־ םאליםי איינזײםיגע זעלביגע זײ
 גע־ אנגןיווענדעט אויך איז רײכע די םען

 צו מאםגאמען אנדערע אלע אין ווארעז
 העכערען בײם אינפלאציע. פון םארהיםען

 מער pא פריער מען האם שםײערען, די
ארבעטער די פון שםייערען די געהעכערם

האש םען װאס םעקם״ •ראפים cyop״?
 די אז באווארענם חרכגעזעצם׳ יא pשו

 װע־ געקרױודעם נים חלילה זאלען םראסםען
 פרא• די זיץ נים זאלעז עם ד׳ױך װי רען.

 שטיי• דער קען קארםאריישאן, א pc פיםעז
 אירע pc םראצענם 45 װי מער זימ נים עד

 דארף ארבעטער ארעמער אז פראסיםען.
 ער װאס דאלאד יעדען pc שםייערעז צאלעז

 ווזיז־. א דאלאר צוועלף איבער פארדינם
 רירם קרעדיםען סון איינפרירען דאס אייד

 און ארמםער די אויםשליסלעך כםעם אן
םיגע קױפעז tspd װעלכע ארעמע. די  אר־ טי

 װאס רײכע׳ די אויםצאלען. אויף םיקלען
 איינשאפען זיד קענען קעש- צאלדז קענען

גלוםם. הארץ זייער װאם אלץ,
 נים ארבעםער די האב&ז באהאנדלוגג אזא
 פראםעסם א אן ארתםערשלינגעז געקענם

pk װעלכער אן קאמיםע. פאליםי לייבאר די 
 אין ױניאנם אלע אנגעשילאסען זיינעז עם

 ױנײםעד די pc אויםגאם דער םימ לאנד.
 פאר־ אירע געהײםען האם װארקערפ, פאין

 באארד ססאביליזיישאן װעידזש אין שםייער
רעזיגנירען.

 צושםאגד אזא קען אדםיגיסםראציע די אז
זען געקעגם סען ד״אם נים

{\
c

----------------^ ו95ו םעדץ,
 דעפענס אדו דירעקמאר דער װאס דערםון

 גאך האט װילםאן, טשארלם םאביליזיישאן׳
 אגגעבאםען שוין מעג עטלעכע צואװארםען

 פאר־ א זייערען פאר פלאץ א ױניאנם די
 צוגל־יך דירעקטאר געהילפס אלם םרעםער

 װאם זיינע■ געהילפען צודי אנדערע ד• מימ
 ױניאן די פאליםי. איכער דעה א האבען

 אלײן דערמיט אבער גאך זײנעז פארםרעםער
 ענדערונ־ אױף כאשםייען זיי צופרידען. נים
 ױניאנס. די פראגראם. גאגצער דער אין גען
 מים־ מיליאן פופצעז איבער זייערע םים

 הילפלאז אזוי נים הײנם שוין דינען גלידער,
 קען קאאפעראציע דיער אן און אמאל, װי

 צקא־ די דורכפירצז דערפאלגרײך ניט םען
 אדםיניסטראציע די םאביליזאציע. נאמישע

בריגען. םוזען זיך װעם

אײזעככאנען; פאראלױידם סכאפעדזש
כאשםדאפם ױכיאן

רעגי־ דער pc פאליםי* םאף .ג«ט די
 שאדען. דעם pk ארבעםער די לגבי רוגג
 דער און ארבעטער די ברענגם דאס װאם

 קלאר באזונדערם איז לאנד pc עקאנאמיע
 באהאנד־ איר אק געווארען דעכזאנםםריים

 זײער pא ארבעםער איתענבאן די םון ליגג
 אין װאך• שטונדען פערציג א פאר קאםף

 די אײף דינען םאנאטען ציױי ם*ן משך א
 סםאפעדזשעט צ׳־ױי פארגעקוטען אײזענבאנען

 פארא־ האבען װעלכע םװיטשמעז,' די פץ
 לאנד. פון אײזענבאנעז אלע כמעם ליזירם

 געברא־ פםאפעסשעס די חאט רעגירונג די
 פון פאםריאםיזם צום אפעלירעז דורך הען
 PK אינדזשאנקשאנם זײרך ארבעטער די

 דער אויף שםראפען געלט הארבע דורך
 מען האם סכםוך דעם געסעםעלם ױניאן.

 די פאראן איז עס און נים אלץ אבער :אך
 װידער זאל באז־פארקער דער אז גע$אר,

 גאנצען אין נים אויב װערען. פארקריפעלט
 סאלם דערפאר שולד די ווערען. אפגעשטעלם

 דערלאזם האם װעלכע רעגירונג, דער אײף
 צוױי קארגע סאר קאמפאנים איתענבאן די
 מעסיגע די pc אויםלאכען זיך יאר האלב א

ס י־* «יז אנ  םים האט אין ײני
r פדעסגדזש אץ םאכם גאנצער איד r ry i j-w 
 די אםשםעלען ארבעטער די דערלאזם נים

 זיי צװיגגען צו קאםפאניס די pc פראפיםען
פאדערונגען. ױניאז די נאכגעבען

 די האם םםאפעדזשעם איצםיגע די אין
 באנו־ פאר תירוץ גוסען א געפונען רעגירונג

 ארבעםער. די געגען אינדזשאנקשאנם צען
 אינםערנאציא־ דער גזךוען איז תירוץ דער

 קארעא• אין מלחמה די און קריזים נאלער
 הונדערם דרײ די צװישען אגער סכםוך דער

 איי־ די באםרײבען וואס ארבעםער םדיזענס
 װע־ וואם קופאן־שניידער, די און זענבאנען

 רע־ די וואם מאגאפאל, דעם pc רייד רען
 אימענבאן אויפן גענעבען זיי האט גירונג

 האלב א צוױי ארום שוין זיך צים פארקער׳
 םריער פיל אנגעהויבען זיך האם עס יאר.

 קרי־ אינשערנאציאנאלער איצםיגער דער װי
 זײערע pk בראדערהודס איתעגבאן די זים.

 אױב׳ם ארויםגעװיזעז האבען םיטגלידער
 קיץ האבען און צייט גאנצע די געדולד
 פריער זיינעז זיי גערוםען. נים סםרייק

 פון פראצעדורע גאנצע די אדורכגעגאנגען
 אפ־ קאמיסיעס. רעגירוגגט פארהאנדלונגען,

 סארפלאנטערםע אנדצרע אלע pk שםימוגנען
 לײבאר ״רעילוועי דעם pc באשםימונגען

דןירצו געקוםען אבער איז עס ודען לאו״.

 אלע אויסגעשעפם געהאם שױן האבען זיי אז
 ארוג־ בײם געהאלטען האבען און םיםלען
 רעגירונג די האם םםרייק, אין טערגיץ

 א־ן באנען די איבערגענוםען כלומרשט
 פאר־ צו אינדזשאנקשאן אן ארויסגענומעז

 דאס סטרייקען. צו ארבעםער די באטען
 געווען איז, איתענבאנען די איבערנעמען

 געבלי־ א׳יז סארװאלםוגג די חחק. א פשום
 די קאמפאניס. די pc הענם די אין בען

 זיי־ אין געגאנגען וױיםער זיינען פראפיטען
 בא־ כלומרשם בלויז האט מען קאסע. ער

 פארװאל־ אלס םענשען םיליםער א שטימט
 רעגי־ פרן המפורש שם דעם םים און טער

 געצוואוגגען מ<ן האם אייגעגםום רדגגס
 אר־ דער ביי פארבלייבען צו ארבעטער די

באדינגונגען. באטישע די אויף בעט,
 געױען אויטען באכת רעגירונג די װאלט

 טאקע זי װאלט סםרייק, א פארהיםען צו
 אימענבאנען די איבערגעגומען אםת 'אן םיט

 ברענ־ זײ וואס פראפיםען. די מים צ־זאפען
 דעםאלם ווןןלםען קאמפאגיס באן די גען.

 האט רעגירוגג די געסעטעלם... גיך גאנץ
 גענוצם בלדיז האם זי געםאן. ניט אבער עט

ארכעםער• די געגען כווז איר
 ארבעםער אימענבאן די וואם אלץ ארן

 זעל־ די האבעז זאלען זײ אז איז, פאדערען
 אין ארבעטער אלע װאס באדיגגונגען ביגע

 ארגאניזירטע ניט די אפילו אינדוסטריע.
 די — געזעץ אונטער האבען ארבעםער

 די אפילו ארבעטט־ױאך; שטונדיגע פערציג
 ארבעמעז וועלכע אנגעשטעלםע איתענבאן

 בײם .נאר צוגען די אויף דירעקם נישם
 האבען ארדענונג, אין ליניעס די האלמען

 אן װאד• שםונדען פערציג די אײך שוין
 דרײ די פאר בלויז געמאכט װערם אויסנאם
 פייערליים, איגזשיגערזיז, םויתגם הונדערם

 זאל מען װי קאנדוקטארס. און סוױםשמען
 נישםא איז פשם׳לען. און דרייען נים זיד
 װילען דאט pא דעם. פאר בארעכטיגונג קיין

 אץ נאכגעבען נים אופן באין קאםפאנים די
 ארויסצודרײען זיך די העלפט רעגירונג די

דערפון.
 גןפלאצס ־־עי־ירער ײיי• ארבעםןו־ -י בײ
ר  א האבען דעצעכיבער אין pk געדולד דז
 צוזאמען שםעלען װאס (די סװיםשמען רײע

 דעד־ זיך ארבעם די אפגעשטעלם צוגען) די
 אויף האמ רעגירוגג די קראגק. קלערענדיג

 און אינחשאנקשאן אן מיט געענםפערט דעם
 צוריק־ גלייך ניט דינעז ארבעטער די װען

 ױניאן די רען האט ארבעםען. געגאנגען
 די דאלאר. םויזענם 25 םים שםראפירם

 אנגעהױ־ װידער זיך האבען פארהאנדלונגען
 איעגעשמימט האבעז באםעם די pk בען

 העכערונג לית גרעםערעי־ א עטוואס אויף
 אכט די פאר זיי פארגיםיגלן צו נים אבער
 די גיבען. די װאס ארבעם עקםםרא שעה

 אננעז עס צוגעשםימם pשו האבלז פירעד
 ציריק־ עם האבען ארבעטעד די אבער מעז■

 צוױי* א געווען איז רעזולםאם דער געװיזען.
 גע־ אין קלאגע נײע א און םטאפעדזש םעד
 טויזענם 75 נאך pc שםראף א און ריכם

 זיײ ארבעטער די ױניאן. דער אױף דאלאר
 אפיל אן גאך ארבעםען צוריקגעגאנגעז נען
 דירעקטאר דעם און םרומאן פרעזידעגמ פון
 די אונטער און מאביליזיישאן עקאנאמיק אױ

 וועם מען אז ארמיי, דער pc םםראשונקעט
 ארבעםזח צוריקגיץ נים װעלען וואם די

 איז סכסיד דער שםעלעם. די פרן אנםזאגען
איתזצבאן די געשליכםעט. נים אבער גאד

17 דים ►(-----------------------
א ־NP דינעז לאמפאגיס  P* פאר׳עקשנ׳ם א

 די פים שםרעגג איז וואס רעגירוע, די
 און פילד גאנץ זיך פארהאלם ארבעמער,
 רעגירונג די אויב באםעפ. די צו געדולדיג

 מאכען זי קען אליין צ־דאנג םים אז דענקם
 דעד אם אונםעדגוארפעז זיך ארבעםער די

 זעלביגען דעם זי מאכם א־פגערעכטיגקײט.
 געװען איז ער װען םילעראן. װאם םעות.

 ®־ן אנהויב אין פראנקרײך פון פרעמיער
 האם ער געםאכט• האם יארהונדערם, דעם

 אײ־ די פץ םםרייק א געבראכען דעמאלם
 אין זײ רעקרוםירען דורך ארבעמער זענבאן

 טא־ ער האם רעזערוויםפען. אלס ארםיי דער
 באנען די אבער געבראכעז■ םםרייק דעם קע

עז... נים דינען אנג עג  נאך עט קען דא ג
פאכירעז• אויך אםאל

ד ס  פשרײק אץ ארבעשער םעקססיל ^
העבערדנגען דדץ פאר

 אר־ טעקטםיל םויזענם זיבעציג א־בער
 פרא־ ווערם עס װאד מילען די אין בעטער.
 אין ארוגםער זיינען שםאף, וואלענע דיצירם
 פון פארהאנדלינגען די ױי נאכדעם טםרייק.

 וואולען ״אמעריקען דער מים ױניאן דער
 צו־ זײנען אגרימענם :ײעם א פאר קאמפאני

 איז אגרימע* אלםער דער זאםענגעבראכען.
 און פעברואר ערשםעז דעם אריטגעגאנגען

 רואכען. צוױי פאר געײארען פארלענגערט איז
 אײנ־ געבליבען ױינצז בתים בעלי די ־וען

 דעם געדופען ױניאן די האט געשפארם,
סםרייק.

פוש־ pc העכערונג א פאדערט ױניאן די
 די וואם העכסםע, דאס שעה. א סענם צען

 די אין אנגעבאטזה האבען בתים בעלי
 א םעגם פינף געױען איז פארהאנדלונגען

 צוריק־ אנבאם דעם האם יוניאן די שעד-
געװיזען.

 זוכען רעגירונג דער pc פארפיםלער ידי
 די אום הכסוך דעם שליכםען צו איצמער

 ארבעם. דער צר p’i־?n־tt זאלען ארבעםער
 פאר שטערונג ערנסםע אן איז םםדייק דער
 אויד בארירם װאס פראדוקציע. ערTקלי דער

 בא* גרויסע די ציליב דיר־ל־ס רעגירונג די
 וואס קליידער׳ מיליםערישע פאר שםעלונגען

^ איצם זײנען םי נוי
 צװישען דינען ארבעםער מעקםםיל די

 װאם ארבעםעד׳ אמעריקאנער םיליאנען די
 העכערונג לויץ זייער געקראגען נים האבעז
 רע־ דער pc לדין־קאנםראל דער א־־ידער
 די געװאדען. פראקלאמירט איז גירונג

 לעצםען אנהויב האבען ארבעםער םעקסםיל
 צװעלף pc העכערונ^ לוק א געקראגען יאר

 ערשםע די געווען איז דאם שעה. א סעגם
 דערשלאגען זיך האבעו זיי װאם העכערונג

 אבער .1950 ביז pc 1948 יאר- צוױי די אין
 העכע־ די געקראגען האבעז די װי אזוי
 איז ׳1950 יאנואר pk ווי שפעטער רונג
 סםא־ װעידזש דעם pc באשלום דער אויב

 PV דערלײבעז צו ניט באארד ביליזיישאן
 פאר־ pk פראצענם צען װי מער העכעדונג

 װעם דודבגײן׳ זאל 1950 יאנואר םים נלײך
 וןרבע־ םעקםםיל די פאר העכןןח־נג די אס

 דאס פארארדענונג. דער געגען p’T טער
 נים די ארנםער באזונדערס נאך שםרײכם

 דער וואס פארמולע׳ דעד pc יושר׳דיגקײם
 פרא־ די דורכצופירען. זוכם באארד לײבאר

 ארבעמער םעקסמיל די pc דוקםיװיםעם
 פארגרע־ יאד צוױי לעצםל די אין זיך האם

פרא־ די »־¥צ*נט; צעז איבער פים סערם
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ודכס־גפ נעמם«ן באר־כםעז«װ cn«הפרם mnww ממואל
נאשמנוען

מ *עד * ל«נד »ין ל
^ »ה בכייל די ד חייי ץ ןי

r בסרם u n  rat ד מ
י מ י י ז מ מ י ד י׳י ר  ח

װ *ז םז לן ב ס ז י • m w
דז ױגי*גם מ מז »י *נ  ײנזי ב

ן *■געגעבזװ רן זי e מי ra שיע  טי
שמל »ינזעד ■יז ש * ײגםעדמ ד ש  7« מג

סדד. ז«קזםיזד מ גן  »יז וזן
ריו ײןי ו מ י * י ם ע סי n•■ ■יז יזן e a r ביזן 

סיז די ®עסדדןר. צשםעו כ רי ז מ מ  בא־ מ
מ ײ׳יײו ע ל מד׳ ̂י קראס® זיי  װסיןם ןעדפטיז

ח y:~tiy י tm aa מז מ ־יי דגו ע ד «ז ד ע  י
ל שןנז מ ס״ ם מ • *לע *ייף * מז בי מ

 אװזערע פון פה^צענם 90 איבער
 גזװואונען דאבען םיםגלידער

העכערוננען לױן
װידןגם ס wpi דיבינטקי ירז מ ז מ  ת

ם ז ר *דבץדבייק *ז טים סיסיגנ י מ  *י
ר מ דן * ז ל י  זױן *ייז אינדוםסדיצ דער י

c a r-" ' n r r w דן מ  ד לאנד• גאנצצז *י
ap t מן מדיוי  רןזול־ די פדם באײכם יײז *ג

pe w a p װעגוגג דעד  לדיז קריגען צד מ
י העמדדמצז ד קלײדעד פרײעז מי םז מ ר * 

עזייי צו ג סי דגי ע די ®ןר מ ם ד מ ע ה  •ר׳ײ־ מ
ך דןים לײם נדםלצז י^גמגט אױף תט  מ

 לו*־ סײדעןצקזצק געגעראל דער «ין שלרם
ודעגזן נײעם זײ כאםש סע«ם־עםבעד. ם«ן

r r r r מודיגם pe יקרוה meevt בא־ *ױז 
ם ת מ ר זיד זײ האכען מײזןרזװ• רי מ » 

TP טיר װ*ם דעם *יבעד *גגעזען וױמײ
̂זװ קײז נים מװ  ®ןי■ אגריטצגם ממױאנא
 י־יגךן גזױײנגזזח זײ pa **רקעטט *ל?

מז מי שני pa *ײסױגמיײג ג ײי י  ײ• מי׳
 יץם ®יז םינױנג *יצםיגעז דעם בײ מז•

 דוביגסקי •רעזידעגם האם ־najp גןגצראל
די pe וזכל םך דעם *וגעשםעלם דעריבער

r v c n m *װ  r מז׳ לייז  דינ מ מ  
®ז צסײגצז ®ןרשײדזנע די  n» « r r  

of pa Vfrwmfi wapt מדוסמדיש דשד•  
rw ®יסגלי־ nw «ז שיייזצזטגדדיא ייך־   « r  

סי מז ניש זײמז ד לי ב הינםעדשםעלינ מ  
ױכס ד^ד עי ימ די ייױ דיארבעםצי־ ל  n t 

- מ ד ד מני זססנדי* «ין םו־׳׳ידזז י *  n r u *  
wrn i b ^ i י  ו י ת ז י י מ  ■am 

סי׳י *מ ומכערוגמװ י׳י  WBtm m  vrxp  
uyr וז*ם tT'yw ם נ מ די *׳יף ח •  aen n  

ע די apt זגגעםדןמדן. דז כן מ  
ס דדבמםקי׳ס מדיכ  u r r a r *  לײיי 

*rat רן* w m r• מן  ס ב י עי ״ רג מ ר ו  
ײ1 «ז םד^גם 390 — ®יסנלידןר ועדז , 

זײדונן ודןס ®ירסע® ןד ■ t s o n i  ײעלמ 
rat o «סס jorara n  ימנליד*ר® pa גד 
9 •  • לוין געקר^נפז ידםן® a m  

ר׳ לעגםען זיגם העבערדסגפז מ ס מ ײץז ןז  
ף ה^מז ײגקגם .דידץק־ דער «י  m a t  

raap ןףןזעקוסייד ג«מד*ל   a n  PO n  
!? לי די «ו מדערונג די דדיםגןמטעלם מ  
- am די ז בתים• מ די י ס ר ר מ מ לן י  

ד מ מ זי ד ה*מן ז מרונג די מ מ ניס ו  
®)חמנד־ *נגןסירם ותר«ן געקיז»װ■  

ש ]ןרבזר *לע װןלען מקםי  ng .ןזוי לממן(  
»יג דעד • r® •tyeyw י ײגיזן די »יז מ  

די געויייגעז וז^מז דוםםדין jtwow »יז  
ןך לוין־חעכערונג די  earte מיכשגים ר  

)) די אױף ■רזמגם וםזלב ;ן זעקם רדם  
ר העכערתג קלפגםסע די שכירוו^ ניס מ  

ונװיי געדוען  n זאיבעסער ירגמ3קוחזלי*י   
הןזמז זזרבעסער כדזנכע איז  *arn a אר1ד*  

כוער ײ»ד •. a naSan בםa גע?ר»גען

ר םיל די pe פיםפז מ םי מנ ײ ר אמ *  מ
עז האבעז ןײ נעשםיגעז. וחןלדיג ס מ  יאר ל
 o-wna tsflpnr* ®י**עז װי םער ג«האס

 ראבעז זײ װ>ם געלם פימע דער אױף
 דורכזזגים־ דער םחורד- ארײנגעגומען

«מר  םעיןםםיל דער זדן איז ארבעםם־לות ל
 םערםםע די אין וױ גידעריגער אינזײסםריע

אד pa םרײז־ס. לײאליפיאירנזע  םען וױל י
ז זײ ע ם מ ס די מי רוג מ הע

 מקסםיל די re מיביפעזײנג דער לײם
 0f3iae a אז גים דך גלײגס אדמםזי

 לײז דעי pe »*זאגעז זיך נואמז זײ ו«ל
מ מרו  p» ײד נײםיגעז זײ װעלכער את מ

 rrrr r« מזרדכםיגם זײניז זײ װעלכעד ןו
 «ז גלויבעז■ גו איז גימר עסאנדיונקם.

 איז קאםעז די pe אגדיםענם דןד וחמ
 י«תננ-6 חנם אײםנת װעלעז מילזיז רזױזןז

 ארבעםער יענע אייד ײעלעז מעדץ. םעז
 זייערע געוױנעז או גויםיג אויב םסרײקעז

 פ*•־ גים אדער פ*רב*ם י» םפדזדומען.
כ*ס•

*ג_____ . «י ייײז די ג«יייג« «י 6ײ
 אוז קל«וק די געדדעז דיגנז העכער־גגעז
 קלאוק דער י*רק. גױ pe דרןנםמןכער

 לוין ד׳ז געוראונעז האס באארד חשאמם
 ײ¥ד זי דאלאר םינף ביז דרײ pe העמרדנג

 זיבען ביז זעקם pe pa הענם װאבעז פאר
 דורך *רבעסער. שםיק זײ פאר רןמעגם9

 םשערםאן אים«ארשעל pe אגםשײדוגנ אז
 ^נריםענם. pe *ונקם זסקעלײם«ר או:םעח

 געוואונען האם באארד דזש*יגם דרעם דער
 דיאט און העמרונג זעלגיגע די אומגעפןר

 גע־ האם וועלכער אגריםענם זיץ באגײם
 אויםגימ• ניים מןלסעז

 םריחיס םיםעלײגיאום די p« רfרבץםa די
r a גײ r־?׳ tn c a ײנ לפהאלrםים גם 

a ס6רשא7םיסגליד pe חונדערס ra עלף 
 ןא־וסיג* די איז און שםאם pa םויזעגט
ד ד^געז שםעם-  און נדלוגגעז8ארח8 ײי
 לוױ געװאונעז אגריםעגםם נײד pa םאנב«

T דאלאר *וױי pe העמד־ומעז  BBa P3 
 סיגף pe pa חץגם װאכעז ®אר ײ¥ד a א«ר
P3 ז ם מ ענ מ  ארבעםער. שםיק זײ סאד ײז

 ד• געוואוגען חאבלז העכערזגגעז עגלעכע
 אים איםםערז םון שעםער די אין ארבעםער

pe ®jyistnyeyt pae na נa־  יסטaײ
די ודז ןרבעטער די pa ח»*רטםעגם

ד מ ז מ ז יןלסק • י י ס ד ז ״  ן
ם שוידזי, םסםה pa מג ח

pa די m a ז םשדמםס י מ י  לשנד י
n p י►1קל די pa דדעסמכעד pa 'ילא® 

וװגעזדי דעלטין u ד במ pe 5 ז r a p a 
ר  X* צ ביז pe pa 3 דבעסזױ־a שםיק מ
מז די ®ןר ײאד f ל*ד * pa װ  lOfln שי־ 

ן םימל־ײעשט דעד pa ה»נ» מ י ד ײ י  מ
ז געויעז כעדזזנמן ו5« ז י pa c•* ב a m 

pe וװזײ a ב י n ביז מ n ל*ד1ד a ײשד«
מדונג ענלעכע אן  די מקר*נעז וזאסעז הע

”pa ;9 ארבעםער ** pa מטר  pa מלסי
pa ל די האבעז *•ער־האוסד דעד  מ

מו פלאבדת עיןיז ן P* ג ז ת ז  ®־מזין נ
ען קלפגעדע משר. שםמדע a פזגם מדדנג מ  ו

pc ף ן ביז •ינ ם מ מז שעה a מנ *  גד־ ה
ױ־ די קי^נעז םז ע ^ p a האוםה די pa 

 ■אםיפיק בײם דיםסדיקנמן. סס־םה־װעסם
ס ס pe געװעז העבערונמן די זײנען ^ו

* ביז דטלאר דדי׳י  װשד• a ישלטר טי
a ז די יאץ ד ווײזס העמדדנגדז. א׳ דז  י

שמז באריכ® דובמםקי׳ם זידעגם  1טיל ה
pe ם די ^  רעםײעדמגם געװשת«ן ױג

pn3ac חשםץ אײ*ז pe דער m o e n r a 
1 pa.מ זי י6 שיץ השבעז װשס ׳ ^  געהאם י

מ ײ rru או aeהינמר« גזךדזינפז השבען ׳
םגעבעי די pe א«מליפנזװ ea «י ארמס

דער זזאס ביישטיל. ןװם אזדי. פאגדפן. די
ד ײשאינם דרעס ר א p גװ pa מ i r ך ג

ע a קראגעז עדו ם רז ם *זױי pe מדג מ ס רן י
art pa סנ*ל« pe ם די י ז ס י ל די *ד מ
מ רעםײעדמגם pa װןןלסעיר י נ י ז

pe ומד לןזקאלס םריידם םיסעלײניאוס די
ז מ זײערע pa מ םי א אגרי־ באנײםע אי

עלםזװ־ גזױואתפז םאל ערשםעז «ום םעגםם
ם. זײשרע סאי *זװסיע ר מ ם rm מ n t ל*נד

*an סדס■באדיכ דובינםקי טרעזידעגם האם
ז r מ if tp a •ײ LLT<* ײיי 7T ?LU,Tr*i*>l ~ טויזענם אכאיג <*ך ..זי pe

עי נפד זינם םיםגלידער אוגזערע קאנ־ ד
tarayp ען ם מ עד•6דדײ* איבעד pa ױני ל

מד. אוגזערע אלע pe סעל םגלי סaד םי
האבפז זײ■ pe 300^00 װי םער הײסס

ם• װיכםיגעז דעם אם איאם שוין סי מ מ

 פרעזידמנ־ וױים די פון באריכטען
 דער פון צרטםאנד איבערן טען

אינדוםטדיע דער ארן ױניאן
 איבעי־גליק דוביגםקי׳ם ■רעזידעגם נאד
 אינ• דער pe וױיס־«רעזידע:טזז די האבעז

ם ,םערנעש^נע־ םן רינ  ל*גע דער ױעגען מ
 דדר pe *ישםאגד דעס pa טרייד איז

 סעייסאריע• אדער סדײד זית איז ױגיאז״
 יארק גײ pa ײני־אז כערaסpוaקל דער פאר

 t וױים־טרעזידענםעז די באריכםעם תאבעז
 pe םענעחשער גענעראל פייגבערג. ישראל

 pe ק*יל*ז. בעגדזשאםין מארד« חשאינם
 הײ־ לואים «117 לaקaל א»ערײט*רם קלאוק

 pc ברעםלאװ, ױםף ן9 לאקאל pe מאז,
 ;35 לאקאל ױניאן ■רעסערם קלאוק דער

 pa t48 לאקאל פון טאליסאני. עדװארד
 קא־ דער pc טענעדזשער נאגלער. איזידאר

ר ao לאקאל ױגיאז םערס דרעטפ*־ די מ

ו

ץ, ר הן 4 1951 כ
 ױײס־ באריכטעט האם יארק נװ pe כער

 גענערזןל ־אכםאן. דזשדלױם *רעײדעבם
 ער באארד. חשאינם דרעס פון םענעדזשער

 אויף אפגעשםעלם באזינדערש זיך הא®
 דעם pa אינדוםםריע דער pa לאגע דער

r אגריפענם גײעם a אסןנטירענדיג טרײד׳ 
 אפשםיפונג דער צו p: גריים ױניאן די אז
אן פאת באארד לײבאר נעשאנעיי פמ עי  י

 איבערן געװארען נויםיג איז װאס שאפ־
 וױייט־פרעזידעבם געזעזן. סעפס־הארםלי

p באדיכסעס האם קרײנדלעד םשאדלם t 
 pe pk 25 לאקאל tt:p בלאוזסאכער דער

 װאס דיפסריקם פאוטה אפער אמ באלסיטאר
 װײפ־פרע־ אדיפזיכס• י״ץ זװנסעד שםײען
 באריכפעם האם טפזןלבעי: לואיט זידענם
 לא־ ײניאן ז׳ײז דאס אגריפעגס דעם װעגען

לי די טחט באנײס האס 62 האל  ®ץ בתים מ
 אינדדפסריע נעגליזשי pa אדנטעדױדט דער
pa ארבעטער די װאס ®ןדבעסעדדנגען די 

 אגרי־ נײעם דעם אונטזןר נעדדארנען האבעז
 זזאם גרינבעדג הערי חי־יט־פרעזידענט סענם.

 דעם פאר־׳עגגערען זײז װעגעז באריכטעם
 פאר אגריכענם כאי׳עקםיחעז pe םערפמ

p קריגענדיג .1953 םדף ביז יאר. א נאד P 
 ביז דדײ פוץ ארזבעסער די פאר העבערוכגעז

 דער צו צוגאב אין ײאד א דאלאר פינף
 בײם געקראגעז האבעז דײ ודאם העכעדרסנ

 װייס־פרעזידעבש אגריסענס. דעם באנײעז
 די •ידעגען באריטטעם האם ח־אנדער העוײ

 םאמ אח־ אדט איפטעת pe דעדגרייכונגען
ב חײפ־פרןזידענם דעמרםפעגם.  האס pת

 דער pa פאר־טריש דזים װעגען באריכםעש
 אװ אדש קלןךק pe ארבעש אדגאניזאציע

pan •ד־ײדיד װײפ־פרעזידענש דעסןרשסעגס 
 דערשז־שיגענדי־ א אפגעגעבען האם גינגאלד

n דערפאלגען די װעגדן םזריכש גען  pe 
 כשדר װערעז װאס קאפפיעס. ארגאנתאציע

 װ׳ײט־פרע־ שעדישאריע. זימ אין אנגעפי־רם
 פאר באריכשעש האט אפא סעסױעל זידענם

r ױניאנס אונזןירע a .װיים־ סילאדעלפיע 
 אפגעגעבען האם ביאאם מאריס ®־עזידענש

און לאגע דער וח»«ז גאריכם יז
 •גמןןכי- י־מר ײיז שיהא«« אין אי־יבעם דעד

 מײער רעזידענם6וזײם־ םעריםאדיע. װעםם
Bערלששיp אר־ דער װעגען באריכשגש האש 

 דיסםריקש. םאושהיװעםש דעם אין בעם
 בא־ האם שעהן בערנארד װײם־פרעזידענש

 פאנשרעאל אין לאגע דער װעגעז ריכםעט
pa pa םארקעםם קאנאדער אנדערע די pa 

 בא־ האם סארםין דדשאהן װײם־פרעזידענם
 שערישאריע. סאוםהיאיםש דער פאר ריכםעם

שעני װײס־פרעזידענםין  װעלכע מעשהיעם• ח
 מי־ ביים זית אנװעזענד געקענם גים האם
 דער װעגעז באריכם א צוגעשיקם האט םיע.

 פראנ־ סאן אין אגרימענמס די pc באנײאונג
דארטען. םעסיגקײשען ױניאז די pa ציסקא

 םיטגלידער אינטערנעשאנעל
 פארנדעםערמ װידער צאל

טויזענט אבט םיט
 צוגאב pa האש דובינ<*קי פרעזידענם

 וױים־פדעזידענםעז די פון באריכטען די צו
 דער װעגען באריכשען קודצע צוגעגעבען

 נים האבען וואס מארקעטם די px לאגע
 גענעראל דער אין פארטרעטער דירעקםע

 אפ־ באזונדערם זיד האט ער עקזעקוםיװע.
 אונ־ פון דערגרייכונגען די אויף געשםעלם

אונטער אנדזשעלעם לאס אין ױגיאנס זערע

 אינדוסם־ די אדמיניםםראציע. נײער דער
 ארגאניזאציאנעלע די װי גדס אזוי ריעלע
 — געזאגם דדבינסקי האט — דארטעז לאגע
 דעד נאך םארבעסערם פיל זײער זיד האם

 הײמאן װאלעז• נײע די pa רעארגאניזאציע
 דער pe דירעקםאר נייער דער יאנגער,

 pa קאוסס. פאכיפיק בײס אינםעדנעשאנעל
 אנדזשע־ לאס pc דפענעדדטע סםענזאר. י.

 דאדש האבען באארד דדטאינש קיאדק לעם
 פארדדאל־ ^יטגעצײכענםע אן אײנגעיטסעי׳ט

 ?רידװ פדנקציאנידם ישיאן די pa סונג
 רעפפעקם האבען ארבעםפגעבעד די :ארפאל.

 די פירערשאפם. דער pa ידניאן דעד פאד
p לאיאל זײנעז היםגלידעד n v j ^ 'a  pa 

עי אן. ד  די ודאס שודעדיגקײסעז די יעי
 גע־ פאנכע פיט געהאם דארט האם ײניאן

 r׳a אסאסיאײיטאז דער pe פירעד יהוזענע
 דאד־ם זיך גרײס ײניאו די גע־טאכסעם.

 ארגא־ סיכםיגעז א גיכעז pa אנציפירעז
:r e a r .רא® ודיליאם לאמפית pc גארד־ 

 געשיקם prw pk דעפארםנדענם. איטם
 ארבעם. ארגאבתאציע די אנצופירזין געדדאדעז
 געוושדען געשיקם את קױרצטאז ניקאלאס

 קענ־ pa r״־a דער pc דירעהםאד אלט
 פלא׳ן• לאנגער׳ט אױף סעריםאריע טאהי

 pc דערגרײכונגעז די צו איבעדגײענדיג
מ אלפ אינטעדנעשאנעל דער אנ : *P אירע 

 פרעזידענם האס םעםיגקײםעז. פארשיידעבע
 נדםגלידער צאל די אז באריכסעם דיבינטקי

pa לעצםען זיך האס אינםערנעשאנעל דער 
 םוי־ אכט םים פארגר״עטערם װידער ־אר

 pe צאל די דער:רײכס שױן האם pa זענם
םויזענם. דדײסינ px אית הונדערם פיר

 לעצטען פיםגלידער אין ציאודאדקס דעד
r יאר a צדפרידענשםעלעבדיק. באזמדערס 
 ,דער px לאגע די וױיל דערקלעדם. ער האס

 יאר דאס אמ אינדוםםריע קלײדער פרײעז
 עס ודאס דעם איבעד גינסטיג געײעז נים
 שעפעד• די אין ארבעם וױיניג געדוען איז

pa פשך pc האס יאר. דרײ לעצסע די 
r אנגעװיהװ- ײבינםקי פרעזידענם a די 
 אינטערנעשאנעל דעד pe צאל פיםגלידער

 מאס יאד״ דדי׳י די דדרך געדואקםדן. כםזיד
 צאל פדםגלידעד די פארגרעטזירם ידניאן די

r .46ססס. הנאפע טים a האם 1948 יאנואר 
 מיםגלידער; םויזענם 385 געהאם ױניאן די

r 1949 יאגיאר a גע־ פארגרעסערם צאל די 
 האם 1950 יאגואר ;םויזענם 401 צו ."ארען
 אנ־ pa םויזענם 422 דערגרײכם צאל זייער
 pe 431 נאענם צאל די איז יאר דעם הויב

.430.908 גענײ — טײזענם
באהויפ־ די אז אויך ױימם צענזום דער

 פארלירם יארק ניו אז מאגבע פח טונג
 םרײד, קליװער פרויען דעם כיטלעכוױיז

 געגעגםען אנדערע אין איבער גײם ױעלכער
px די דורך אפילו ריכםיג. נים איז שטעם 

 די האבען יאר לעצםעז םעזאנדז שלעכםע
 פארלארען נים לאקאלם קלאוק יארקער נױ

 האבען זיי pe אײניגע און ריםגלידער קיץ
 צװי־ פארגרעםערם. מיםגלידער צאל די נאד
 פארגרעםערם האבעז וואם לאקאלם, די שעז

 אפע־ קלאיק די זיינעז צאל. מיםגלידער זייער
 לא־ פיגישערם קלאוק .117 לאקאל רײטארם

 לא־ קלאוקמאכער איטאליענישער ,9 קאל
 .23 לאקאל םקוירםמאכער דער און 48 קאל

 אויפ־ האבען לאקאלס קלאוק אנדערע די
 לא־ דרעםמאכער די צאל. זייער געהאלטען

 ,22 לאקאל דרעםמאכער יארק, נױ pc קאלס
דער pa 89 דרעם איםאליענישער

t9 דים
 לעצםען דזאכען לאקאל פרעםערס דדעס

r דאם פיםגלידעד. פארלארען יא יאר a 
 גינססי־ סיס באזוגדערם דעד איכער אבעד

םדײד. דדעם איז לאגע געד
 םים־ צאל דעד איץ פאדגרעסעדדנג די

 א איבער פארטיילש געװעז אמ גלידעד
 מרשײדעגע pa לאקאלט צאל ־:רדיטער

 גדדימנ באזונדערס א געגז^סעז. און שסעס
 ־־rap pc לאקאלס די געדהירנען האבען צאל

 פארדדאל־ דעד אדטמעד דעפאדסנלענם, איסס
ד. דחד װײט־^זךידענם ®ז סדנג ל עז  דצד ני

 םיכםינען א אנגעהאלסען האס דעפארספעבה
 ישאנמידט תאס pa האהפ״ז או־נאניזאציע

שעפער. צאל גרדיטע א

 אדנםער־ צד באיטטיטט קאידטע
באטטאנער א־־ן זדפ<ך

 דזשאינט קראוק באטטאנעד pc האפיטע א
 דארסיבער דעד pc פארסרעטעד pa באארד
 זײ־ אסאטיאײשאן מאנרפעקםשרדערס קלאדק

 עקזעקו־ גענעד־אל דעם פאר דעדשינען :ען
 זײ ןצדױשע טכסיד דעם ודעגען באארד םיװ

ד P® פראגע דער איבער  אר־ שםיק pa ייז
 ײניאן די ודאס העמדונג. לרץ דעד pa בעס

 זאם1 צדדיש בי׳ידע אויטהערעבדיג פאדערם.
 שלא־אב באאדד עקזעקדסיוו בענעדאל דער
 וזײס־פרע־ r® האפיםע א שיקען צו פעז

 די אונסערצחוכעז באכסאן גאד זידענםעז
 לײ־ א :עפיגעז pa אנגעלעגעס־דיס :אנצע

 pe פארטרעטער די פראב־׳ע® דער צד זדנג
 פאר־ פאראדיס זיד האבעז אטאטיאיישאן דעד

 pe גגדוײאנטש די אנצשעטען פליכטעם
מיחע.ו?קזעק גענעראל אונזער
 יקו;קוםױ5׳ מהעדאל pe לאפיםע די

 באשםײם לאגע די אדנםערצתדכעז באארד
pe בעב־ ®־עזידענםעז: וױיס פאלגענדע די 

 אפעריי■ קלארק דער pe קאפלאן דזשאנלמ
 קלאוק דעד pe הײמןן לואיט ידגיאן, םאדם

 pe ברעטלאוד ױסף pa ידניאן• פינישעדס
ra ידניאן פרעכעדם קלאוק דער  pc ^יארי
pa ביאליס פארים pe 4שיקאגז

 פא־ באארד עקזעקוטידו :ענעראל
 קאנםראל פדײז שםרענגעו דערט
 אױף פארט־־עטער ױניאן און

באארד םטאביליזאציע
איצטי־ דער pc אנאלת גרינםלעכעז א
 איר pa לאנד pa לאגע עקאנאפישער גער

 די pe פםאנדאח־ לעבענם אויפז װירקונג
 םע־ לאזאד דר. געגעבען האס ארבעטער

ד דער pe דירעקםאר ריםוירםש פער.  *י
 גענע־ צזם באריכם זײז pa םערנעשאנעל,

 געפאר דער װעגען באארד. עקזעקוםיװ ראל
pe איגפלאציע pa שכירות איימעפרוירענע 

 אויםהערענדיג סטאנדארד. לעבענס אויפן
 עקזעקוםיװע גענעראל די האם באריכם דעם

 פאדערענ־ רעזאלוציע שארפע א- אנגענזמען
 א איינצופירען רעגירונג דער פמ דיג

 אי־ pa פיײמעז אויף קאנםראל שםרעגגעז
 צו שכירות פת באשטימונג די בערלאזעז

 אד־ די צװישזמ פארהאנדלונגען קאלעקםיװע
 רעזאלוציע די ארבעטסגעבער. px בעםער
 דזשאינם דער pe פאדערונג די אויך שסיצם
 פאר־ ארבעםער אז קאמיטע פאליסי לײבאר

n יזערען באשטימם זאלש םרעםער  r a

*



ש י -------------------------------------> 20 י
urv 'tm ס «רמםען ס*ם פידען *ז *י

 סנמבילי־ n מליסים רןגירדגגם די דירן־
jrwpjp* n  urn םעקםם (ז־עד pc דץד 

מזדמ־ער^ מרעםנםלעכם װעדם עיונ̂לדןנ
 לוין די »ו M ודיחס גהימד ל«מר זד.

מגז מדזנ מ יי מז *ימםזגד די ין ד ה*  ג
מו פי  אבעזײ ^,p גצסעזא «יז ם*ד »יז י

m 15ויע*ל יײער גןיהעכעדם גים ®״p •י■ t־ 
>mtk מדעקם נים *נ*ילו מאס עם נ*ר

n t a r n r a e n ײיס ם־ *ילף יר מג לי
רן די 1• פיסלמ דן ^ מ ײןרן  די זט

̂יז  *4 חדםיגים *ק האמז דוגגעזחןגע ל
y n  m r o y iד ס מ  •oarppc אכם *י

w m c מן *רוס געשםימז זײנןיז  T« זי
tu n העכעדע *םייערז^ העבזירע די *ז 
A m יאם n t ה*ם *רײנגערעכעגם׳ נים 

ppajppp i די יױ םעד •־־מםעד יי בײ 
u n m  om t װאם n t -ונסער מגבליבעז* 

 4 מרײזם •לזןן׳ ססןביליזןמױע ודצבױגזבן
ד ק נןויעס■ זן ד •רײזען װןל מ  פױ׳יסעו זי

ײנןן a אױב pc •ס r m ר״ יועלמ» 
ל װעדזת׳ ■יוידס מר די 0מ מי  19 «ר

ק ד ײ ל ק  י׳ישר «ז מרקלעמדדנג 9 סי
ט9י '* DCPpmt•

m n ז ל>מ דעד  יזו^י •דדיט די •
ד ח ב*ריכס דזר סױ׳יזס ןרבעםעד, יז  רי־ י

̂נז•  • TV יקס9קל M «19 דשמדםםטם םױו
ז יײמז ידןםןם מ מ  *מ ו«ירםי19•ר ל9י ל

ocnpngc ײסמדיג געורארען  מיימימד מר
ד־ ®יל »יז *יבעדהוי»ם 4949 »יז יױ  מ

ײ קלזנגןדס pc r יד רמ9מ y ta p c 
 »ין םיליט טרגען דום9 םים — װןסןוו

jo ז׳י r u םאבןםעז גיי׳ן pc ד»מגעז ר.9י 
n t די •pc riprap ח«ס9בל םקױדםם׳ 
 yi~ ןמדגדעסערם קליידער נדערע9 ארן

•9 •m xרעזולימט לם n t ל די ר מ  מ
 חדכשנים־ די ארן ידבעםעד ®*■םיגםע

ן נ  ®ןרקלעגערם ד9ײ 9 *סוגרק ל9* לן
m $ tm. לע־ק®ןר שםזזרק האם ד*ס װאס 

םלאכתס בעל די pc ®ןרדינםםען די שרס
m(0 שלץבםע די םייסץ p ד9י לע«םט 

n t מם לוין שםובדען דזדכשגיםלעמר דער 
ײ ■*רקלעמדם n דרעסעס בי׳י p* רט9מ t 

 דער רען.9מװד געהעמרם עםדדאם נשד «ס
rrcn m רמ״9 קלי׳דןר שרײזנז ®ז לויז 

n מנד t מ די וװוישעז שלץ נ«ד ס כ  מ
 עגלעכע *יז שכיחת םים מרגאיד »יז

w »ז קלטק פי׳י *ח סרי׳ידם orn זײנען 
 דמםער9 ודזם העכסמ גאר די נזױשען זײ
9 mמ רי ד מן9ה םן  דזר ״מ^גוי

 וק־9יזל ״יו לזיז שםוניען חדדשניםלעכעד
ד מ » m ה *כם נדס דזלשי »ײז ד י * 

ם *יג  מז9ײ סדײדס דדײ בלויז ארן מג
 קײלעז־ זײנעז ךןמ שכידװ^ יממרע *םװ*ס

 בילדימ »רן *רבעזזער דרדמר ברעבעד.
*רבעםלד. םדייד

ר *ױםזיכשט די יעגזין  יײנםינען מ
 ־ap די *ז .19 מזדיכם דער װײזס יט*,

 ישימל?ד9װ װעם קלײדעד T* גע9®ר
 מןחײנםסעז העמדע די מליב גרעםער ײן
 װ*ם דעם *יבעד »רן מפעלימרתג דער «ץ
oj ד־ נדערע9 »יז פ*נגדל 9 ייז וזעם* 

 19ס^?וױזש בילדז,9פ9ארים ודי םיקלען.
 ידיט w ס9ײ ?רםיקלען. עגלעמ »־ן מםס

 זײס ןױזײמד דער פון קדיגען. rt שװעד יײז
ז בעד9  שװעד זײן ל9י עס י9 מסײ־עז מ

קלײדזװ־. ®זר שסזמעז טיסיגע די קריגזח «ו
n שרן ל9ײ ײי r n. ם  װעם רעגידתג די ו̂ד

ר סמזם •ייל ם9ב רפײn 9 מ לעט»•9פ

m* דײגעז לס9לעגם9  9 מ*ר *ױםזיכסען 9
Apyo מסעדען

 •אליםישער דעד װעגען מריכםעגדיג
 פיםגלי־ *יגםערנעששגל די ®ון ם^סיגקײם

 ב*זיס אויםז ימלען. למוםע די »ין דןו־
 ■ןןליםי־ ®ץ ריכם9ב *וגעשםעלםדן דעם «ן

חבינ־ ■רעזידענם ם9ה רםנמנ»9דעי עיט
 איגםערגןישןעןיל די * גגןנװיזען9 סקי

ט9ה םיםגלײשר  בײגעשםײערם *ײױדיליג כ
 כםעם איז ס9י י.9ל9ד םױזענם 300 חזם9

 קאםי־ משזמ ליםיקעל9י די «וי •יל *וו׳■
 פרן *רײנגעטפען ה*ם 4 י.9 סי. סיז םע
 .אונזערע יוניאנ^ םעגע9גגעשל9 *ירע לע9

ם ofn יתישג^ מג דןזי  געזאג^ דובינסקי •
ן9ה  *ח מםײליגם ןיבעדגיש שױך זיד מ

 קממ־ ?*לע9ל יי *יז מז9בײמסר *יל
 זײ <סגו שםעם «ז ססײ׳סס n »ין ■יימ

ף. מ י ז

 אםחעי םעקרעםאר עקזעקוםיזז
 ארבעם דער װקגען באריכטעט

קאםיטעם םםקנדיע רי פון
שו^ ױז קד־<« ר909*9םן< זןק  A ד־י
 מריכםעז דעםמלע געגעבען99 השם שםהיױ
מן מ  לע9 «ז משלוסדז *ץ רבדס9 דןד י

 עקזעקו־ מגערןל ■רן ?שסיסשס סמבדיגג
מז m זיבס ויןשיו נ e n השם שד סיסיטג 

 «יל9 קאמיםע׳ סימנם דןד ■רן מריכםךם
ד קאםיםע. װןלוועיר עגד העלס קאסיס^•  י

w «ױז ניסי m p ל^^גקײשױךד דער *ן 
קשםיײמ•

 ױן מןלםה ד׳י סיס עחד3יב«ןר »ין
 נגעװיןען.9 עד השס םעםיגקײמז, מל#עיד

at םענטערס זמילםה ®ון •ייגשםעלובג די 
 װעדס םיםגלידעד אונזלרע ר9® קליגיקם ארן

 דענטערס װיכםיגםםע די אין דודכממידם
ס ביז דזססר^ני* »תז«ר יית  בען9ה מ

to מ9 17 שדיז  ®ןר־ אין מגםערס וזי
ם jjtvt שי׳ידץמ  שײן סוגקזישנידזמ ז̂ז

ד ח מז איז ײעלעז זיח זיד בויען ן  דשר־ גי
orsn מװ  ימםיסע דדידקײששנעל די ן■«

ם9 בילדזגגם די *ז םעלז־דם מ  דעם ®ז י
 ־9ל בזףונדערע זײ *ץ ןיץ דדסזןרםםלנם

ם מדקױף דעד מזדד. זיד מל
 קלשסעז יד זיך. ערםר?סןרג« בשרבי ®ז
pit ן לעקגיעס דז ן  ססמיעל בזןזזכם. גוס ז
n t גרדיס •יגטשיךם דןד *p םקולי־ דדם
ד יןודם דעם אין fit ם9קל סהד  ■909® מ

r o r a•
ini  w y  u»m גר8לב9ס® לוזויס tan 

מז מןריכסעס מ ^ ז9 י  ס9ײ ןקסמריםענ
מז n געמןכס האם עד  דעם םים זיד באנו
 ״פדס אינםערנעשןזנעל, דער סון די־גילדשסי
 םעםבעדם די באקענדן «ו הןנם״. די *ס

 עד ז•9ײני *רנזער ®רן געשיממ דעד םים
 םיםגלי־ הונדעדם וסח׳י׳י יום9 מרדגתז האס
 בלויז םים האס. »ת םיםינג ■9V 9 tr דער

 םינוםען עםלעמ ®ח •ײנלײםומ קזדזעד 9
 זסיף אײנדרדק דער םמװי. די מודיזען זײ
 זײ שיםגעהײער. מװעז »יז םיםנלידעד די

מז נאכדלם זי׳עען  דיםקוםירם *ז געבלי
 ם9ה פעז *ץ רייסונג9ב די p* בילד ד*ס

 ארײנ־ םיף יז9 יע1לעק די י9 זיז געקעגם
 לבערג9סם םחזו^ ייערץ *יז גןדרתגט

n t בילדונג דער איז אז םײנתג דער םיס 
ס9 מ ז דארף י  םים באניגעז םעד ייד מ
m 9 ייטג9 iארפעלע םים ס9נשס®

נערעכםינתײם ►ן—-----------
ס׳ אח קלאסען ע מי  גאנץ 9בלויז. װאם לד
\ באזוכןין• םעםבערם גאל קליינע

־9■ װײס־פרעזידענםען אנדערע רייע א
ן  ארן געדאנק זעלבעז דעם אויםגעדריקם מ
 םים גוםרידענהיים אויםגעדריקם האבען אלע
 פאר בילדונג סון פיםעל 9 װי םואװי דער

 אגאגםירם דערבײ pk עם םיםגלידער. די
 איבערגע־ האם רעגירונג די אז נעװארעז

ם מ  נדערע9 ®»ל 9 איז בילדער די ז
 פאר־ אין געװיזעז װערעז זײ אח שפראכען
 די אויך אייראפע. אק לענדער שיידעגע

 ין9 אינטערנעשאנעל אונזער םח געשיכטע
 ־0!ארױסגעגעבען האבעז םיר װאס בילדער,

 געהאם האם קאנוועגשאן, לעגטער דער
רקױפ^9® ג\ם װערם rat דערסאלג גרױס

n t םע־ בילחנגם דער םיס פארביגדונג 
 9 געווארעז אסגעגעבען אויד n» םיגקײס
 א־יסגוביל־ איגםםיםום דעם וחנגען באריכם

 דעד פאר ארגאגײזערס P* בעאםםע דען
 גראדיאירען גיכען אין װעם װאם ײגיןס

 ־9ב דער סםודעגטען. קלאם ערשםען דעם
 בלויז דערפוםיגענדיגעד. 9 זײער את ריכם

t״*r דעם םארעט־יגם נים ס9די סםודעגם 
 און סעהיגקײסעז ארויס ודײזען לע9 קודגס

 םען rat םעהיגקייםען גרויסע זײ p® אײניגע
 דער־ יײז װעלעז זײ אז דערװארםעז םעג

 קו־ דעס פאר ארבע^ דעד r* םאלגרײך
 pat עםלעמ שית האבעז יאר םענדיגעז

 *לײ9 ארײמעגעבעז קאנזײדאטען גײטײג
מז r* ײעללן זײ r* קאציעם  עקזאםע־ גי

 פאת פאסיגע די באשםיםעז rt װערען נירם
 הע־ pc זײנעז אסליקאנםען נײע די ?ודם.
ען ר  גרעסערע rat 9 דורכשנים עלםער מ

ל  pat םרײד אין ארמםער זילנען זײ po מ
ק דער סרן פיםגלידער מ 4י

 עלםעה די פון .,רעםיפראסיטי״
פאנדען פענםיע

rt כױםגלידעד. 19ײני *9 באווארענדז
 am אגריםענם אן אונםער ארבעםען װאס

ױן ךלםזר *ו בארזיכםיגם זײנען זי׳י כ  פרן מנ
 פאטסעקםשורדרם די וחנלכזח *י «»נד א

 זאלעז ראל׳ ®עי ®ח *ראמנם 9 גאלעז
 זײ סאל אין רעכם די אס סארלירעז נים

 r» ארכעסעז בײעץ איז םאך דעם בייםען
 פאנד. אזא *דיך האם וואם םרײד, יסעז!יױ א

 באשלאסעז עק.עקוסיװע גענעראל די האם
 אימאך געםײנשאסםלעמז א אײגזושםעלען

ײסיגעד «אר זײ גװישען  אנעד־ געגמז
 עלםעד די דיגעז באװאוס^ װי קענונס
 רשײ־9® ד׳י אק באזדנדעד םאנדעז ■ענסיע

 האבזין םח םיםגליד 9 איז םדיידס דענע
 אד יארעז ל91 באשםימםע א נעארבעס

 אײ־ טרײד דעם pc שעפער די pc איעעם
n ער דער t רעםײערםענ^ ןװ בארעכםיגם 
 ער קעז ארבעם־ די אבער בײם איינער װען

 האבעז נים סרײד נײעם דעם איז מעגלעד
pn r יארען צאל נויםיגע די t בארעכםיגם 
rt .עקזעקוםיװ גענעדאל דער פע:סיע 

 די אז באשלאסעז׳ דעריבעד האם באארד
 אפ־ זיך *װישעז יאלעז פאנדעז פארשיידענע

 דעם בײם װאם םיםגליד א אז מאכען,
 באדינגוג־ באשםימםע אונםער זאל דדטאג

r בארעכםיגם r״T געז t אין פענסיע עלםער 
 כאםש ארבעם׳ ער װעלכען זדן סרייד דעם
 באשעם־ יארעז גאל פולע די גים האם ער

 װדן אז םײנם דאס םרייד. דעם אין םיגונג
p 9 גײם קלאוקמאכ®־ 9 rt9עז ם מ בייי ר

4i 195ו מערץ,
 r*׳ ארבעםעז אר־יבער םארם דעד9 זדעסעס

 אן האבעהאויך די װאו שםאט׳ !וױיםער 9
 װעם פארקערם, אדער פאנד פענסיע עלםער

ק פארלירעז אם ער  די רעםייערםענם. ד
 װעלעז רעגולאאיעם די pc אײעעלהײםעז

װערען. פארעםנםלעכם גיכזנן »ת

 קרײנ־ טשארלם וױים־פרע^ענט
 קלײדער דעם צו דעלענאט דלער

̂נטער קאננרעם פעדקראציע #רב
עקזע־ גענעראל דעם pc םיםינג דעד

 ױײס־פרע• דערוױילם האם באארד קז־םיװ
 פארםרע־ אלם קרימדלער םשארלס זידעגם

 קאנגרעם צום איגטערנעשאנעל דער סון ממ־
pc פון סעדעראציע אינםערנאציאגאלער דער 

 אפגןיהאלםען װעם וואם ארבעםער, באקלייד
 דייםש־ דיםעלדארן^ איז פאי סוף װערען
. לאגד.

 פאד־ האס קדײנדלער סנײײס־<רדוידע
ען ביים אינםערנעשאנעל די םראםזױ ם מ  ל

 לאנדאן אין פעדעראציע דער pc קאנגרעס
rat p*t פערמא־ אלס געװארעז דערװײלם 
 pc םיםינגעז די בײ סארזיצער נענםער

 םעדעראציע. דער ®־ן עקמקוםיװע דער
 װי־ צום פײגעםראגעז סיל האם ארכעם זיױ

ס דער סלע  װאס פעדעראציע׳ דןיד ®־ן *י
 סונקציאני־ rt אויפגעתערם פאקסיש האט
 םאשיס־ נאצי דער pc יארעז די דורך 1רי

 ױ אק *ח זרידאםע אק הערשאסם םישעד
 סארפעםםיגונג איר פאר r* יארען סלחםה

rat איז קרײנדלער ארבעם. דערפאלגרײכע 
מ ח  בײם םארםרעםער *ײנציגןיר דעד מי

 pc אדבעםער באקלייד די pc קאגגרעס
 ױניאנס םרייד נאדעל אנדערע די אםעדיקע.

םארםראםען. געװען נים דארם זײנען

 ישראלי אםװ״ די פאר קאםפיץ
 אין הײזער בױען צו באנרם״

ישראל
 אינםדדנדשאנעל דער pc םיםינג דעד

 באשלאסןגן אױך ס9י« עקזעקוםיװע גענעראל
 קאם־ ענצדגישען *ן אנצוםירען איעשטיםיג

r«״ t r מארםגעחש ערשטע די פארקויסען 
 קארפארײ־ ישראלי p09. דעד pc באנדס

 וױיס־ ישראל• את הײזער בייעז צו שאן״
 בײם האם זיםערפאן םשארלס *רעזידענם

 px לעגאלע אלע אז באריכםעם. סיםינג
 םארז־כעדונג דער װעגען פראגעז םעכגישע

pc מריקצאל דעם את באנדם די po די 
 דא־ אפעדיקאנער אמ פראצענםעז p» געלם

n לארען t דער םים געװארעז דערלײדיגם 
 די אדן רעגירונג ישראל דער pc גאראנםיע

 זימער* פארלאמענם. ישראל דעם — כנסת
r האס פאן a t וױכ־ דער אויף אנגעװיזען 

 װי גיד אזױ געלם די שאפעז rt םיגקיים
תנג די אום מעגלדד.  נוצען קענען זאל רעגי

 אמעריקע איז איינקױסעז אויף דאלארען די
 בא־ דעריבער איז עס םאםעדיאלעז. גויםיגע
 גאנצע די אז זען גו געװאדען שלאסען

ז די הלזואד״ דער פאר געלם סומע  מי־ מ
 םשך אין װעתמ גזושאםעז זאל דאלאר. יליאן

pc סאנאםען. דרײ קוםענדיבע די
 האם באארד גענעדאל דער װי נאכדעם
 צו בייםראגעז רייע א װעגעז באשלאםען

 געזעלשאפסלעכע אמ ארבעםער ײיכסיגע
 pk הערפערשאפםעז rat אינםסיםוןױעם

 קוםענדיגער דער צו םארםרעסער דערװיילם
זיך, ר״אט J? אװ & א. דער pc קאנװעגשאן

ע דעד םי די געשלאסען. באארד דעם pc םי
 דער םון קאט־וענשאן דער צו דעלעגאםעז
 װעלעז לייבאר אװ םעדעדיישאן אםעריקען
 ײבינסקי פרעזידעגם tpn יאר הײנםיגס

pk פײג־ אנטאניני. װיים־פרעזידענםןיז די 
פער־ דער pc נאגלער׳ און זיםערמאן בער^

 האם באארד עקזעקוםיװ גענעראל דער
 פאריגען זואשיגגםאז׳ אין זיצונגען די בײ

 באשלוםען װיכםיגע רייע א אנגענומען חודש,
 װיכםיגםטע .די עגיגים ארגאניזאציע װעגען

פאלגםז װי קורצען. אין דמען, באשלוסעז
1( rt חשאינם קלאוק דעם שםיגעז 

 באםיאונגען דעע אין יארק ניו אין באארד
 פעיל־ pk םשעין־םםאר די ארגאניזירען צו

פידםעם. ארדער
אפ־ בשותסות׳דיגען 9 אײנשםעלען )2
 האבען װאם אפםײלונעגן אלע צװישעז םאך

 יו־ א װעלמז לוים ®אניעז רעםייערמענם
 על־ 11 בארעכםיגם r״t זאל פיםגליד ניאן

 אדער םרייד דעם ביים ער װען םער־פןיגםיע
 בא־ געװעז איז ער װעלכער אק שםאם׳ די

 געארבעם נים גאך האם ער כאטש שעפםיגם,
 םרײד נייעם דעם אק יארען מיל נויםיגע די

שטאם. אדער
אנהדי־ דארפעז פאנדם רעםייעדפדנם )3
ז  בארעכ־ די rt עלםער־פענסיעם צאלעז מ

 דוײ1 װי שםעםער נים םיםגלידער םיגםע
 אנ־ ד״אבעז בתים בעלי די װי נאכדעם יאר

פאנד. צום צאלונגעז די פאכען געהויבעז
צא־ דארפעז פאנדס רעסייערמענם די )4

 םוי־ דאלאר הונדערם פינף עקסטרא די לען
 פאר־ pc 9 ײדשים די גו בענעפים םעז

 גע־ איז װאם ױניאן־םיםגליד, שםארגעגעם
 גוליב את rat עלםער־פענסיע אויף ײעז
 עקם־ דעם rt בארעכטיגם געװעז נים דעם
פאנד. אלגעמײנעם דעם pc בעגעסים םדא

 בתים בעלי po געשעפט־ביכער די )5
ם.גוערמ פעריאדיש דארפעז םערזוכ  בדי »נ

 קײן אנזאמלעז גים זיד זאלען עם אז זלז צו
פאנד^ װעלפעיר די rt חובות
ם ביז נאד האבעז װאם לאקאלןין )6  איז

 כדי צאלונגעז עקסםרא די געפאכם ניס
 בארעכםעם pn זאלעז םיםגלידער זייערע

 םוי־ דאלאר הונדערם פינף עקסםרא זײ ןיז
 ביזן גוםמאכען עס קענען בענעפים, טעז

 דודך ר,9י איצםיגען pc ײלי- ערשםעז
 פריער־ דעם פאר םומע פולע די אײגצאלען

יאר. דיגען
a פאד סארזיכעדומ לעבענם אדן געזונם 

 דורך געדעקם װערעז והאם ארבעםער, די
 פרײ rt ארבעטסגעבער די po צאלונגען

 גלביםעז זאלעז קאמפאנים׳ אינשורעגס װאםע
 זײ םיידעז ײניאן־פאנדען, אײף װערעז
בענעםיםס• העכערע צא־*עז
 ל9ז אינםםיטום בילדוגג ױניאז דער )8

 פאר זומעד־קורסען ספעציעלע איינפירען
 אגעג־ ביזנעם rat ארגאניתערס בעאמםע,

 קענםענישען זייערע אפצופרישען כדי מען
 rat מעטאדעז נייע די םים באקענען די pא

 די אין אה ױניאז דער איז אנםװיקלונגען
 זאלען קורםעז באזונדערע אינדוסםריעס.

 קלאוק, פון בעאםםע פאר װערען אײנגעפירם
םריידס. מיסעלייניאוס rat דרעם
 דעם po םט־דענםעז גראדואירםע די )9

אעו^ןן נואם אינסםיםונ^ בילדגגג יעיאז

ם ► י 21 ד
ס״ס־פרלזי־ די pc דעלזיגאציל, מנלנםער

 יןרעיםעד םיליפ סםאלבערג. לואים דענםעז
 po 190 מעםהיעס חשלני און באסםאן פון

 ־9ב װע׳רלז אלםערנעיסס די פראנציסק̂ן
 »דד9ב יארק גײ דעם pc װערען שסיםם

קאפיםצ• 9 םים

םןן לעז9ז אםםעז׳ ײניאן אגדערע  *ײיגגעני
תי דעד pc םיםגלידער לם9 וועדען  19י

 19יוני זייער אק געװלז זיינען זײ װי גאכדעם
ציים• יאר 9 אריבער אםם

 צום ק*לען9ל די pc מלונגןמ די )10
 גל־ לןין9ז יארק נױ את םעגםער העלםה

 לב9ה rat 9 לאר9ד 9 סת װערעז העכערם
 כדי םיםגליד, פעד יא̂ו א דאלאר צחײ אויף

דעםיצינ^ דעם דעקעז צז
 די pc אנדענק דעם פאראייביגןמ )11

 ערליך הענריק פארםירעק םאציאליסםישע
rat אױסבריט דורך לםער9 װיקםאר pat« 

ד «דן אוידיםאריום 1א גאםען זיילר  זזי׳יס דן
ע9 ®יז םיםגלידער לםע9 פאר רי ר־ םע מ  ר
^9י ניז אין r צודעק דעם פאר ר a p  n t־־ 

ד.9ל9י 25A00 pc סוםע די רעז9געײ ליגם

 בױען װעט אינטערנעשאנעל
אױדי^ריום עדליך־אלםער

 רעסלן■י9ס די האס צז׳ריק י9י 9 םים
 שדידלרלעכען דעם אויםגעפירם רעגירונג

ם^מארד  PK ערליז־ הלנריק איבןיר ױס
 פירעד טײיסע צװ״י די — אלםער וזיקםאר

pc ײלגוגג9ב רבעםעד9 אידישער דער rat 
pc הלכער םאציאליז^ אינטערגאצ־אנאלזמ 

 אויסםירער די ביז געדויערם האם יאר א
pc װעז םװזז זיך האבעז םארד דעם  r« מ

n פארברעכעז• זײער t ,וזאט ,1943 םעברואר 
 רזםישעד לםדיגעד9דעפ דלר ליםוױנאװ,

 סי־ געפאלדען װאשינגםט, אק אםבאסאדאר
 4 דעד pc *־עזידענם דעם גריג׳עז, ליאם

x גירל דעם װעגעז ל- אוו pc או־לס־ די 
 ידיעמ דאדיגע די אלםלד. rat ערליך םירםע

px זדאם בלום־בלבול. דער n t זײ געגען 
םערם האם גלווארעז. אויפגעסראכפ  אױפגמי

 סאציאליםםי- דעם pc קריחעז ברײססםע די
 אלל ין9 לאגזיד קראסישעז9דע= px שדז

 באזונ־ px װלל^ םרײער דער pc םײללן
4םעריימT9 9 4י דלדם
4 די pc נעםען די סאראײביגלן צו  ־־0
 באארד עקזעקוםיװ ל9געגער דער האם םירער

pc צז באשלאסען אינטערנעשאנןיל אונזער 
» pc םומע די אםיעחרעז c ר9דאל 25מ 'a t־ 

מז זײערע אייף 1צובײע ע  -טאיייאי T9 נ
 pc הארם ײדזשא אלד דלר *יז ריום

מ את ארבעםער־ריע  אינםערנןך־ די יאר^ נ
ל גג9ל שײז האם שאנעל י -01 נם9מ »ו  י

 פאר־ זאל ײאס מאנוםענס׳ פאםיגעז 9 בויזנז
 זײעד ארן ארבעם נאבעלע זילער אייביגעז

 jrrm קוםענדיגע די פאר םוים מארמירער
 1סיגל99 9 י9ש רם9געװ בלײז האם מען

 לק־ געגלד־אל דער געלעגענהײם. און פלאץ
 ניו ז9 ןעס9שלאב האם באארד זעקוסיװ

 px קיבוץ אידישער גרעםסער ׳דעד יארק
 פאר הײם ארבעםעד־ריגג די און װעלם דער

 יאסיגסםער דער איז סיסגלידער, אלםע
 גלײך ידעס ךי px ®ןנומענם. 9̂9 שאר ץ9פל

4PB o אס מדכצ־פידען צגםרלמט n

באארד עקזעקוטיוו גענעראל דעם פון באשלוםעז
ך אדעד ארגאנייזזידם לם9 אנגעשםעלט «י



----------------------------------------------------------3 2 ויע
שכירוודםםאביליזאציע אה פרייד װעגעז רעזאלוציע

גערעכפדגהײט .*ן

- ו » ן געפאר די יסקמױרעבדינ ■ «
ן אין « א םל מ a פאר * n

JTCaEk ■» ; פון םםאנדארז־ לעבעגם
 ks- די *ז אדבעטער• וי

M H ״דע־ דעם פוץ ליסיס
H B■ םאביליזײשאן ־פעגס

 רערלאיעז װאס באארד״.
V זא־ שכירות און שםײגען ז*ללן •דײזעז 

 גע־ דער האס הינםערשםעליג׳ בלייבען למז
 אינםער־ דער פח באארד ןקזעקרםידו «ר*ל

 םיםימ פערםעל־יערלעמן בײזם סףי*נעל
שיעםאו רע־ סאלגזינדע אגגעבוםמ *יןוהן

i r t f t f i
 נים זױז דמענם־םאביליזאציע לאגאלגאצי

מ ז׳י אג פ איז םון אוי  גרד־ אײנציגעד אײן ב
 אײן בלױז פאר עניז קײז נים איז דאם ■י•
 מאביליזאציע דער אם םוץ דערםאלג דער צד«
n t גרו«ען אלע םת :אפהענגיג םוף כל םדף 
באםעלקערדנגי אוגזער סון םײלעז *ז

באװעגומ. ארבעסעד אדגאניזא־םע די
 אונ־ איז םעקםארם גרויסע פרן *ײנע אלס
 װאדנד די װי געםיינשאםם. גאציאנאלער זער

 און לײז־ארבעםעד םיליאנעז ®אר זאמדיז
 זעלבםםפארשםענד־ ח־אלם םשפוזות, זײערע

 בארעכםיגםעז איר פאדנעמעז געדארםם לעך
 אגענ־ מאביליזאאיע דעפענם די איץ פלאץ

 און פאליסיס אירע באשםימעז וואס םורעז
 ®ארשםענד־ און פשום אבעד דודץ. זיי פידען

 פאביליזאאיע* דעד איז אי^ דאס ודי לעך
 מא־ א רױ ®אקםיש אײגגעשםעלם אפאויאם

 ביזנעם• אח אינדוסםריאליםסעז פיז נאפאל
 באנקירען אונזערע בלוח ודי פונקם לײם.

 דעם געהאם װאלםזה איגדזםסריאליםםעז ארן
פארװאלםען. צד םאלאנם
 פאליםי ארבעםער .פאראײניגםער דעד

 איז װאס דעקלאראאיע׳ זייז איז קאמיםעם״.
 פרע־ צז געדוארעז איבערגעגעבעז ערשם צו

 דעצעמבער. סנםלז דעם םרדסאן. זידענם
 פעברואר, םעז11 דעם שפעסעד. איז •19«

1951. a rt a םםאבי־ װןײדזש .נעשאנעל 
 זי׳ץ אויסגעדריקם האס באארד״, ליזײשאן

 אבסאלום איז ״עם אז איבערצײגונג םיפע
 זאל באװעגונג ארבעםער דער אז נוינדג

מז מ א  אקםיװעד פון רעכם דאס װערעז ג
 אנםירערשאםם אםיז׳ער איז נױסבאסײליגונג

 דער פה אגענםוד ודיכםיגעד יעדער אין
ם  דאזיגער דער אץ .,גואביליזאאיד זזסענ

 ״פיר :געזאגם וזײםער װערם דערקלעזײגג
 םאג הײנםיגעז דעם ביז װאם זערױעדבא

 זײ געקראגעז נים ארבעמרשאפם די הא•
 םיםבאםיילי• פולקאםןץ־ פאר מלעגעמזימז

תג באםיאדנגעז־י׳... סאבילמאציע די אין ג
 אויסגעדריקםע קלאר ארן שארפע די אס

 בארעכםיגם. אלץ נאד איאם איז אנםוישדנג
 גע־ געבואכם איז עם װאם אנועיב דעם לדים

 װירק־ נים אזוי די אייגםירעז בײם װאדעז
 נאד ■רײז־קאנםראל. פון רעגו״לזמיעם זאםע

 *־םאנם־ און װאק־^עניש פרן װאכעז לאעע
 נדיס־ םת זײנען װאס ודאכען שלאפעגקײם.

 גע• אריםגענואם במנעס־איגםערעםעז םא
 אופ׳ברחםגות׳דיג העכעדעז או זױי׳ף ודארען

 די האבעז •רײזעז- ת־יכע געגוג שית די
 *ז רעכם א אםעריקע אין לדידארבעםעד

 װאלם באײעגוגג ארבעםער זײ װען אז פילעז
 באשםיםענדיגע די אין סארסראםעז מױיעז

ירײז־ לעכערלעכער אזא װאלם אגמםירזלז

מז אז קאנסראל׳  גודיקרוקלז איז עס װעל
 נידעריקערןןד םריערדיגער א או •רײזען די

םעגלעך. געװעז נים שסוםע-
 דער םים םסכים פולשםענדיג זײגעז םיר

 ארבע־ פאראימיגםען דעם םח אײנשםעאע
 פון תיד דער אז קאםיםעס •אליםי םעד

ם שכירות־םםאביליזאאיע  אין ןייקר דער אג
 פרימעז. איבער קאנםראל עסעקםיװען אן

 פון םארשריפםעז די לוי^ז אז גלױבען םיר
 שליםם װאס געזעץ. ■רןזדוקאיע דעםענם דעם
 רענם און שפײז־ארםיקלעז םײסםע די אויס

®r גרעםערער א איז פרײז־קאנםראל. דעם 
 װעט נאר װארשיינלעך, נאר נים יקתת
קוםעז• באשםיםם גאנץ

 אז דעם אויף דעריבעד באשםייען פיר
 די װערעז אנגענוםעז גיכער װאם זאלען עס

 ״דעפענם צום אויסבעםערונגעז נויםיגע
 געבלז- װעלעז װעלכע געזעץ׳. פראדוקציע

 צו אויספיר־ארגאנען די םעגלעכקײס א
 פראדוק־ סובסידירען צו איז םםאביליזירעז

 פאר־ צו, כדי נױםיג. נאר את עם װאו ציע,
ן ^  פרײז־םאקםי־ די אין חרכברוך א םי
 פרימעז איבער קאנםראל דער װזוז םוםס.
 קעז סםאביליזירם׳ עםעקםיװ זית שימ װעם
 פראצעם דעם צו װערען איבערגעלאזעז דאז
 צוױשען פארהאנדלומעז קאלעקטױוע סת

 אלעמאל איז װאם בתים. בעלי אדן ארכעםער
 די אין םאקטאר פארלעםלעכסםער דער

אונ־ אין ארבעםער צװישען באציאוגנעז

 געהעריגען דעם שאפען צו אויף םערגעםער,
 פמ םםאביליזאציע דער פאר מעכאגיזם
 לײן־םםאבי־ וועדםער, אנדערע אין שכירו^׳
ץ םח ליזאציע ג צו דערגעגצוע א ד  TP י

 איגדוםםריעם די אין אפמאכעז לעקםױוע
פארבײםען. צו די אנשםאם
 אנהויב־ איצםיגער דער אין אניאל. נאך

 .עםויר־ גאציאנאלער דער םת פעריאדע
 םא־ את מאםעריעלע אלע װעז דזשעגסי*.

 ודערען ארײגגעצויגען מחען כוזזות ראלישע
 רעזער* אוגזערע אלע פאביליזירעז צו אויף
 םארםײ־ נים־פאראויסגעזענע די פאר װען

 צו־ גרויסער דער דארף דיגונג־צװעקען,
 ארבע־ ארגאניזירםע םיליאנען םון שםייער

 גע־ אדער װערעז אױםגעלאזען נים םער
 אינםע־ אײנענגוציגע דודך ווערען שםערם
א־ די פיז מענטאליםעם דער און רעסען  ,י

 אר־ ארגאניזירםע די לאר־א־יאר־םענשעך.
ד אויך איז וועלכע בעםערשאפם,  אירע תי

 איבער־ די איינםלום און װיזיעס סאציאלע
 קאנ־ אמעריקאנער פון מערהיים וועגענדע
 איר ווערעז אפגעזאגם נים ,דארף סוםערס

 אויםאריםעם אץ דעד• א האבען צו רעכם
 אויםפירונג דער אין און באשםיםונג דער אין
 דער םיז אספעקםעז שכירות אמ פרייזעז םה

 כאװע* ארבעםער די דעפענם־םאביליזאציע.
 םע־ גענוג רייען אירע אין פארמאגם גונג

 די צו םריישאפם און דערפארונג איגקייםען,
 קענען צו אויף אינםערעסעז גאציאנאלע
 גע־ דער םים אויפגאבען אירע דודכפירען

 אלע אין פאראנטװארטלעכקײט העריגער
געביםעז.

 אינםערנעשאנעל דער פת אינםםיטופ יוניאז טדייד
שול־יאר ערשםען פארענדיגם

אז דעד ױני ־ ^  דער םװ אינסםיםום ט
 וואיר־ גארמענם לעידים אינםזנרנעשאנעל

 ציצוגריי־ ציל דעם האם וואם ױניאן. קערס
 באאמםע און פונקציאנערעז םרייד־ױניאן םען
 שול־ ערשםען זיץ פארענדיגם אקארשם האם

 אפלי־ אנגעקימעז שדין זײנעז עס םעדםיך.
 יאר םון םערפין צוױיםען דעם םאר קאציעס

 דעם אנהויבען זיך װעם װעלכער .1952־1951
היײיאר. פאי, םעז14

 אינ־ דעם פרן םױם־הזמז ערשםן צום
 דער־ דובינסקי פרעזידעגם האם סםיםדם
קלערם:

 אויסגע־ די פים צופרידען זײנען -םיר
 ערשםער דער םון דערגרייכונגעז צייכענםע

 אריינםרעםען װעלען ײעלכע שילער. גרופע
 דעם ארבעם םרײד־ױניאן אקםיװער אץ

 םארבינ־ נאענטע די .1951 םאי. ערשםען
 לעשגיעם׳ שאפ־ארבדט, צווישען בינדונג

 םונקציעס ױניאז םיז שםודיום גרינםלעכען
 די אין ױניאךםעםיגקײם פראקםישער איץ

 לאנד. איבעת םארקעםס קליידער פרויען
 פא־ די םםודענםען אמזערע געגעבען האם
 זיך באטייליגען צו אויף אויפבילדוגג סיגע

אך. דער פון דיגסם אקםײיעז איז ױני
 םערםין נײעם דעם פאר אםליקאציעם

 צו װערען אריימעבראכם געדארפם האבען
 אינ־ דעם םון דירעקםאר עלדער, א. ארםדר

 געביידע, אינםערנעשאנעל דער אין םםיסום.
 ער־ דעם װי שפעםער נים בראדודעי. 1710

םעברואר. שטען
ען וועלכע םרויען- און םענער  אין דינ

א האגעז יאר, 35 אח 21 צוױשעז עלםער

 פאראינםערע־ זײנעז ארן בילדונג הײ־סקיל
 אין און ארבעםער־באוועגונג דער אין סירם
 גע־ אנגענומען זיינעז ארבעם, ײניאן םרייד

אפליקאנםען. אלס ווארען

 פקולפפור לערנען צד ר,לאס נײער
קונסם

 איג־ דער פח בייידינג־דעפארםמענם דער
 װעם ער אז באקאגם. כלאכט םערנעשאנעל

 װע־ מיםגלידער וואו קלאם נייעם א עפענען
 דער קונסט. סקולפםור די לערנען קענעז לען

 בילדונג־ דער פין םטל א װערען וועם קלאס
 א פיז װערעז אנגעפירס װעם און ארבעם

געגים. דעם־א אין קינםםלער פראמינענםען
 דעד פרן םראדיציע דער מים הםכם אין

 בלדיז נים איז ױניאן די אז אינםערנעשאנעל.
 עקאגאפישע די פארבעםערען צו פיםעל א

 דארף נאר ער.Tמיםגל אירע פיז דאליע
 באדער־ גײםםיגע זייערע פאר זארגעז אויך

 קלא־ איינגעסירם לאקאלזןן האבעז פענישען.
 אבער קונםם־ארבעם. איז פא־יערײ פאר םען
 ערשםע די איז סקולפםור־שול איצםיגע די

אץ. הויבם בילדונג־דעפארםמענם דער װאס
 דעם מחמת וועם׳ םקולפםור־קלאס דער

 שײ 20 אננד&עז בלויז פייאץ, באגרענעצםען
 און פאראיגםערעםירמ זיינען װאם די לער.

 םקולפ־ לערנען צר נײגונג א ארויס וױיזעז
 זייערע צו װענדעז זיך דארפען םור־ארבעם

 בילדומ־דע־ צום דירעקם אדער לאקאלען
 4געביידז אינםערנעשאנעל אין פארםמענם■

n io ,ניױיארי^ בראדוױי

»ו םע^ג ו
מ1ל A■ י

ר פיז צוזאםעגקונפם  דן
װע גענעראל מזעקוםי

איננחנרגן־ אמזצד ®ח
אפגע־ איז װאם שאנעל.
צװי־ געװארעז האלםעז

 דעם און צםעז דעם שזנז
ק *עברואר׳ סוםען ק װאשיגנםאן, י מ  »פ־ זי

 באריבםעז אויספירלעכע געװארעז געגעבעז
 ארגאניזא־ אונזער װאס פראגרעם דעם םץ

 דע■ םת Tםארלו איז געפאכם האם ציע
 האבעז באריכםעז די יאר. האלבען לעצםעז

 םון ארבעס פארצװייגםע די ארופגעטפען
 םײללז אלע פװ יוניאנס אינםערגעשאנעל די

קאנאדע• און *פעריקע פח
 טפלד דלם *ין פלןץ אנדעדדז אז זדז

 באריכםעם געטי װערם .נערעכםיגקיים״.
 לןצםצן דעם ביי םארהאנדלוגגעז די װעגען

 באשלוסען די אדן םיםיגג םערםעל־יערלעכעז
 באארד. גקזעקוםיװ גענעראל איגזער פץ
 עם־ *־יף ןטױיזעז בלויז םיר װצלעז דא

 כאראקםדרים־ זיעעז װעלכע ציפערעז לעכע
 ױגיאן דער פון דןירגרײכונגעז די פאר םיש
 םערםעל־יערלעכען פארלעצםעז דעם זינם

 אויגוםם, םוף פארגעקוםען איז וואס םיטימ,
יאר• פאריגעז

עז פח םארלויף איז ם מ  יאר האלבדו ל
 אכט צוגעקראגען אינםערנעשאנעל די האם

 ערשםען דעם ביז פיטגלידער. גײע םויזענם
 אוגזער םין צאל אלגעסײנע די האם יאנואר

 הונדערם םיר דצדגרײכם מיםגלידערשאםם
 יג־ נײ« די טיײעגט. דד״©*נ איז איין איז

 ארײנגע־ םײסםענם זיינעז ניאן־רעקריטעז
 יארק נױ אין לאהאלעז צאל א אין קגפעז

םארקעםם. םאון אוו אום רייע א אין ארן
 די זינם חדשים. סינף לעצטע די אין
 קאם־ א אגצוהויבען באשלאסען האם ײניאן
 ארום האבען העכערונגלז, לוין םאר פאניע

 סיםגלידער אונזןידע פון סראצענט טינציג
 בא־ וועלכע העכערונגצן. לוין געקראגען

 א און 6 *ױישען דורכשנים אין מרעפען
 װעגען באריכםעז פראצענם. io אח האלב

 םים:לי־ רעשס די םאר הוספות געיואונענע
 דער פון אסים איז אז כםדר קיפעז דער

 םאר־ זיינען באריכמעז פאנכע אמ יוניאז
 .גע־ נוםער איצפיגעז דעם אין עפענטלעכט

רעכםיגקייט״*
 כאײיזזױ אייד האט ,אינםצרנדטאגע־ די

 ודאס מיסגלידער צאל די פארגרעםערען צו
 אויף עלט&ר־פענםיעם פץ באזטיצם ױערען

 ביי אינדוםםריע. • דער פת רעכענונג דעם
 ױניאן. אתהגר םון ױבל־קאגװעגשאז דער
 פרעזידענם האם יאר, לעצםען םיז םאי איז

 העלפם א אריבעד אז באריכםעם דיבינסקי
 גע־ שויז תאבעז םיםגלידער אוגזערע פון

 קאלעה־ ײ אין פאגדפ רעםייערםעגם װאונען
 איצם בחים. בןלי די מים אפפאכעז םיװע

געװאו־ םיפגלידער םײזעגם גד גאך האבעז

 ודןלען זיי װעלכע פדן פאגדען. אזעלכע מן
 דער־ זײ ייעז עלםער־פעגסידס קריגעז קענען

 זײ װען איז עלםעי באשטיםםעז א גרײכען
שאפ. איז ארבעם אקםיװע די «יף גיבען

 מײ זיינעז םאנדען רזיםײערםענם ױיע
 91 .38 ,20 לאקאלעז די פץ געווארדז װאונדז

 ױגיאנס צאל א פמ אזץ י»רק ניי איז 142 און
 דעפארטםענם, םאץ אװ אום איםםעח *ץ

 פראנגיםקן^ סאן 4שיקאג:י פילאדעלסיע,
אנדערד• און לואים םײנס

/ ץ ׳
 וסי־1דיםר אלען)לאר ?לאוק

 נײעם צומ פאדערונגעז רעז
v_____ Jאגרימענט

 צייישעז אגרימזמם קאלעקםיװער דער
 אםאסיאיי־ בתים בעלי די און ײניאז דער

 אינ־ קלאוק יארקער נױ דער אין שאגס
 דער דדי־יאר. מאי, סוף אזיט גײם דוםטריע

 אלע איצם םאכם באארד דזשאינם קלאוק
 פארהאנדלען אנציהויבען אויף ציגרייםונגעז

^ ־יעגדז אני  םייםםע די אגרימענם. דעם ב
 פאר־ אין דעריבער האבען קלאוק־לאקאלען

 דיםקו־ וואכען עטלעכע לעצםע די םין ויף1'
 ױניאן די ױאם סאדערונגען. רייע א םירם

 ,לאקא* די אם פון םײנונגען די לוים *ואלם.
 םאר־ די בײ ארויםשםעלען געדארפש לען.

 אגרימענם• נײעם וועגעז האנדלונגען
 יאר?עד :יד דער איז זיד פידם לט יײ

 פאדערונגזױ די זײ:ען ײניאן, קלאוקפאכער
 בײ ערשט צ־ געווארעז■ ארוםגערעדט ברײט

 זיינען שפעםער אץ באארדס עקזעקוטי־ו די
 אלגעמייגע די ביי געויאי־עז אוישגענומען זײ

 פא־ דאזיגע די םארזאםלונגען. מיטגלידער
 פרא־ מײםםע די אפ שפיגלען דערונגען
 פירער די סײ מאטערען עם וואם בייעמען.

 ױניאנס אוק1’? די א־ן מיטגלידער די םײ און
יארק. נױ איז

 ״גערעבטיג־ :ימער הײנטיגעז דעם אין
 פא־ די ויעגעז באר־כטעז מיר װעלען קײם״.

 אנ־ און דיסקוםירם ױינען וואס דער־נגען.
 לא־ אפערײםארם דעם פון געײארעז גענימעז

 שינישערט ק־ארק דעט פון און i it קאל
.9 ־•,'אקא

 אינדדפטריעיןרא• פייסםע די װי פינקם
 צײ קייאוקמאבער א־ע אז ריי־עו :לעמעז

 פאדער־נגען רײע א אויד זיינען אזדי גלײך.
 י׳אקא־^ען, מײםטע פון אגרימענם- נײעם צום

 ,9 ייאהאל איז H7 לאקאל בײדע■ זעלבע. די
 אגריםענט נייעם דעם אין אז פאדערעז

 נױ די אז װערען באיוארענט שםרענג זאל
עז הלאוקמאכער יאדקער ^  פילעז א קריגעז ז

 דעד לוים םאמ■ אױ אים םים ארבעם הלק
 װאס ס'ם:לידער. צאי* דער פץ פראפארציע

פאדקעםט. כײדע אין באשעפטיגט דיגצז

י ®ז ®זדןרזן לאמלזז בײדן W י W I
 װל־ ארי׳עדשםצלס זאל^ן םקזױלם םיניםום
r* in פיק־ די אנשםאס אגרימגם, נײצם 

a איז פאראז זײגדן ודאם סקזײלס׳ םיווע n 
 ד«ד «אר פון אגריממם פארזולטעדטלז

 אילצ אין םרײעל־פעדיאד דער אז ;םלחםה
.ז^ל קאנםראקם*רס. בײ בלויז נים שעפער,

 אז ו װאכץן צװײ אנשםאם װאך, אײן זייץ
 לצ־ פאר קריגען זאלעז שםיק־ארמםער

 װאכעז־הענם װי פונקס ידם־םוב̂י נאלע
 א פאר באגאלם הרינעז לr םעז אז אמ

 נים איז עם װען אפילו ײם־םוב לעגאלעז
 װען ,אדער שאפ r* ארבעם קײז םאראן

m שמט אין *ויס עאלם ײם־םוב
 *ריך פארעדם 9 לאקאל פינישעדם דעד

 לײם גרעיד^ די רעװידירען זאל סעז אז
 אויף פרײזען געטעםזילם װערעז עס װעלכע

 די אז האלםדן פינישערם די שםיק־ארבעם.
 קאפ־ געהלדיג נים יולרלז שטיק־ארבעםער

 ספעציע־י ארבעם־ציים. זייער פאר פענסירם
 פרײ־ װען ארבעם. לאין בעטערןיר דער א״ן
 איצםיגץ די לוים געפעםעלם ױערען זעז

גרעידם.
 פיניםים דער אז פארלאמם in לאקאל

 דער זײן זאל םצםפעל־םאכער פאר סקעיל
 זאל עס אז אפעריימארם; מד וױ זעלבער

 9 לאהאל אמ 48 לאקאל םים בשותפות
 םיגיםום פאסענדער א ווערעז אײנגעפירם

 און אפערייםארם םפןןשעל־מאשין םאר סקעיל
 דער ודערען אויםגעבעסערם זאל עם אז

 אלץ און סעםעלםענםס פרית פמ םיסטעם
 סיס־ דאזיגדז דעם צו שייכות א האט "אס
טעם.

ז׳׳י־ m לארזאל פמ פארלאנגען אנדערע
 פאד האלםעז וועם ױניאן די װעז )1 נעז־

 קלאוק א איז ארבעם די אפצושםעלען נריםיג
 קאםפאניע דער םים פארבינדוגג אין שאפ

 םעיל־ אמ םשעין־םפאר די ארגאניזײ־עז צי
 ױע־ באמראבס נים עס זאל הימער. ארדער

 אג• קאלעהםיװען דעם פון בײך א װי רען
 אגריםזןבם אין פאכען קלאר )2 רימעגם:

 םיםע* און הויכער צױישען TונםערשיK דעם
 גרױם די באשםיםען בײם קוואנםיםעט ־ער
 דזשאבער א אויב )3 ״באנדעל׳-. א פון

 דעזינ• :ים א צי ארבעט ארײסשיקען ײעם
̂וז ער זאל קאנטראקםאר נירטעז  אייז באצא
 גאדםענט. יעדעז פאי הארפעגטאציע ־אלאר

 עגלעמ אז באצאיעז זאל ראגםראקםאר לדי
 שיקם דזשאבעד א אייב )4 קאםפעגטאציע•:

 האנםראה* גים־ױניאז א צי ארבעם ארויס
 דא־ צוזײ זײז שאדעז״עחאץ דער זאל םאר
 איז זעלבע דאס גארכענם• יעדען פאר לאר
 ײניאן־קאנםדאקםאר א פאד גילםיג אײד
o r  נים־יונ^ו א פון ארבעט ארוים נעםם 1

 פאר- זײז זאל דזשאבער א )5 :דזשאבער
 ךי צו שכירות סעג 15 פאר אנםדוארםלעד

 יצדער )6 ;כאנםראהטאר זײז פמ ארבעםער
«אד* ייז דיל קאריארײשןװ א איץ בעאםםער
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 «ונקם *8*ש18?ש9ס דעם pc *גענם במנעם

ש *ון #ױ  די פח קןזםיםע 8 זייד ײי סער8ח
 גענױגם שא• דעד ווען אפילו םלאנוס. ל90
 :םעריםןריע pko ןןװ ®וס דער אין זיד
 רעציצלעספ * װערעז גןױמסן ל8« עם )10

wrn > opw i רייזען די 190שסי80 ז^ל• 
מדערן םעקשאז יזדער 78®  *ויב )11 מז
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 װעם סעקשאנם ®ןדשײדענע די 7* •ריח

 19? װןס םוםע קלילנע 8 איבעדבלייבען
 װעחח גע״זפעז ז«ל װעדעז, ®ןרםײלם גיס

ד 8 ג  אויפ־ דער אונםער *,8ש דעם 1י8 מ
 יעז־דז נןןך זאל 0877 ײגייז׳ דער pc זיסם
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J_____________________________v
 רסמעגם8דע« pko אװ אויס קלןוק דער

 .םידאר די ארסזניזידם חדדש מריגען ה^ם
8? trap8 זױז װעלמ סירסע 8 י'.18מיC* 

 ס8ײ םםרײק׳ לענגערען 8 נאד ר.8י ריגען
m נגעסירס8 זי׳־י m ? i ר?ער8י נײ דעם ®ח 

nw יגם8חש ?לא־ק p.םען8נםל8 ־ pc ברוק־ 
pm 8• ם8י ליז• riK nי8ש דעם ס P8 

 ענםעד8נ דעד נק8י 8 פעגלזװ־ געײזרעז
או (1*8*  P80 ײ8 ים8 דעם *װישען ־ו ו
מ רק8קל  חשןדנם יק8קל דןם אדן דםסעגם8ד

̂׳,ar גיז ייז בןזורד
 ודײס*«יעזידזנגס □ןריכםעם עס ודי
 ײ8 ים8 דעם סרן ר8דירעקם רדביץ׳ גד׳ליה

 זיגע8י די ם8ה רםםעבם.8דע■ קל^רק יז8ם
 ■8ש יר8 *ריפגעגעבעז 08ה זי ודען *ידסע.

 נײ »יז «8ש 8 געעסעגם בדי׳הליז. *יז
 יײ־ נג8ל זייז — י8ש«עס »יז ידסיידדי

 ל8® לע8 ײיזעז8ב ושןס יזני^ן די י.08ל
מן סי מ מז  ד*ר «ז רעסויזעז־לעב די *י

מי ד םיר »יז *נז־לעך •י  *cap ?08 ד8די•.
 לדןגד8רה80 «ז גקפידיתגען מוזעז ■ןני״

קי דןד ®יס דער n *נשליםעז ז׳יך «ן ײנ

 מדיכםעם רסםענם8דע» דסייגעד ד«ד
a עד ז8 *ױך, p ען יזחגלןגיזידס ם מ  תחדש ל

 •יז ני״88ס8ק םיזרםסװןרר ?אדלסנמן די
ײנזדג ד1 ג . \ .8*08? o ap  p ^ w* 

 די»8.װ׳יקם די r*t דזש- ג די,8ל יז8 גי״
י• J ק־*סי.8* »ין

 איספערן איז שעפער ררעם
 שטיםען װעלן םאון אװ אום
װאלען באארד לײבאר אין

 ין8 שעיער דדעם 3« םון רבעםער8 די
̂זםענם,8דע* יז8ם יו8 ום8 איסגזערן דןם  ר
 אין גוםעקםשורערם8פ פאר רבעםזח8 וואס

 דעם ®ץ ל8נםר8? דעם אתםער »־?׳r נײ
 םים ונתאמען װעלען. באארד. חשאינם דרעם

 זיך כעד.8דרעםמ יארקער נײ םױזענםעד די
 .יו־ װעגעז *שםיםוסנ8 דעד אין ז9ײליג08ב
 אונ־ דורכגעםירס װעדם װאם «״.8ש ן8גי

 .נעשאנעל דער פרן אויסזיכם דעד םער
 ■־8 דאזיגע די בןמרד*. רעלײשאנם לייבאד

 ײרכגעםירם באוחנוםס, װי 4םי שםיםתג
 דעם פון םארשריסטעז די לוים װערען

גץזעץ. רםלי8םעפם*ה
 די־ וחןנדעד. הערי *רעזיז״עגם*װײס

 יז8ם װ8 ים8 זדסםערז דעם םון ר8רעקם
 דע«ןרם־ דעד ז8 דיכםעם.8ב דעיארםמענם,

 *90 8 19ײם9ג חווש ז9ריג8ם ם8ה נם9ס
 *9רב8 די 19נ9?8ב tr 19םיםיגנ שא* 9רי
 *9חרסנ םח *שםיםונג8 די פארװאס ד9ם

 9ל8 י8 את ם9 גױכםיג רױ און ז9י9װ םירם
 יין ז9באםייליג זיד 19ל8י ר9םיםגליד ייניאז

 ם9י סאר שםיםעז און *שםיםוגנ8 י9ד
*.8ז*ש8ױני

 םך איז 09 ײי ם׳9װ *שםיםתג8 די
 19012 פת װ$ד ר9י א׳ץ 19רקום8פ גם׳8?

מערץ•
* * *

 דעמדם־ םאזץ אוו ים8 דץ9זױםם ר9ד
 *9ג האס י9 ז8 אויד• 09ריכם8ב גם9ני

 700 נאד םאד ז9ח־גג9כ9ד» לית 19װאונ
 די יאנדאר. סען25 דעם םאר ר.9ם9ארב

 במ האלב 8 אח ro 6 1909סר8ב הוסםרת
10 oi9»r»e 1»־ ד909רב8שםי?־ די פאר 

 ־19כ8ח די םאר דאלאר סעף בת גחײ סוץ
 בא־ יייד 19זיינ 19פאל אײגיג? את גם•9ה

 לי9ב די םים אגריםאנסס די געײארעז נײם
בתי̂נ

* * *

 ס9ח* ם9ד ®ץ 9יראג9פ8?א ר9ד דודך
 ר9י ט8ה יארק נמ א׳ץ באארד דזשאעם

 חודש 19ריג8פ גם809אױפג נס9רםם8«9ד
 ר*9ד נים איץ דאלאר םויזעגם שיר ד9אדיב
 נם9םױז ■9סום 9םם9גר די שכירװ^ 9צאלם

 19ר8ײ9ג לעקםירס8? איז דאלאר. 617 אזץ
 םאוגם א׳ץ ?אםסאני׳ 09די .םיליס דער פרן

 אדיסגפ־ זײנעז ם9סום 9אל י• נ- ן.8װערנ
 *9יב8 9װלה׳ם9בא׳ די xt rr^rrsi מלס

י•9*9ש גײז איז ר.9ם

t---------------------------------------------ץ
 איז ארבעםער עמבראידערי
 לױן געװינען פילאדעלפע

העכערוננען
v _______________________________ /

 םים־י ר,909ארב הדנדעדס אכם אדום
 שעש־8ב 1זײנע װאם » לאהאל ®ז גאדער

 *8? אויפארבעסונמװ. עםבראדעדי בײ סיגס
 1לוי א גזװ8?ד9ג האבעז לסס9ב אמ לס9?

̂נ ידאד• דעד *־יף ר8ל8י דדײ שדן העכעדד
סע־ גם9זיד9וזײס*«ר 09ריכס8ב עס ײי

 09די ר9י שה ד9געדזש9מ אסא■ ל9מי
 די האם ,9לםי9ד8םיל 1אי באארד תשאיגם

 שאנד נם9רמ9םיי9ר 8 19װאונ9ג אויך 18ױני
 װעל• גו ^8 לאקאל םמ ד9םיםגליז־ די םאר
עז בתים לי9ב די בזװ ל  האלב א אץ איץ מ
ל.8י־ר9* סח גם918פר

מ9ר *ץ יר9רםםיז8ם* די סא־ נםעל8ם ג
 *8ל םוז ר9םיםגליד .9לשי9פילאד »ק י9כ

 ,19האב ל-9נ8ש9רנ9אינס י9ד םה 246 קאל
 *90 באלקח׳ לואיס פה באריכם ם9ד לױס

 ־9ה לויז 19קראג9ג לאקאל. 1סי ר9דזש9נ
 ביז דאלאר האלב 8 את צח״יי םח 19רונג9כ

 װאכזח־ נואר װאד ר9י אויף חזלאר םיגף
 פאר נם9צ8*ר־ אכם ביז סינף סח אה נם9די

ר.9ם9רב8שםיק־ די

)---------------------------------------------ץ
 געװינם דעפ. איםט נארד
 פאר העכערונגען לױן

ארבעטער סססז אריבער
v _______________________________ J

 ר9אוגם דעפארםםזיגס, איסס נארד דער
 דײזױד נם9זיד9ר8װײס־ ®ת סאװאלםינג ר9י

 19רונג9כ9ה לו׳ץ װאתעז9ג ס8ה גינגאלד,
ת שאר מ  *9ארב רם9הונד גווײ גם9סויז זי

.019191 םאסם״ ר.9ריװ סאל ם9י איז ר9ם
 זײ־ פלאכות ל9ב גאל דער אס פה לםס9ה 8

מ  װאס ז־ס,9קםשור9טס8ם בײ ם1םםי9ש8ב נ
פ י9י 1אי ר9ליד1םים זײממ  ר9ל*ריײ8.

 ל9ב די ״.18סיאייש80א םוײידס ל9ניד
 *8־V9i ז9האב ס9סירם זײ אס םה םלאם־ת

 נט90 האלב א 1אי 6 פת רדע9ב9ה 8 19ג
 *רזממם 19לב8ד 8 1םי 08i־m 8 שדי- 8

pc ד19 לםה9ה יעם סאר פעי־ראל ם9י 
 ל-8ה pc 8 ב81גו P8 8 ד18ם יר9לס9ײ

 םרג ױם גאל'ער9ל לם8 באגאלם סאג 1בע
 19ב8ה םלאכווז ל9ב דם9התד 14 רום8

 די וױ 19רומ9כ9ה 9לב9ז די ז91געקרא
yg$ ניו איז ר9סםאכ9דר j 26 םיס 

דעפאד־ם־ דעד האס ס9כױדמ 019דנל*9ראינ
91 oiyoסאר־ רע7ד1באזד סירעז1א םחם 
יקרות־ די עז1קרי דו אויף ז9ג1דלו1הא

JPCOW* * »

 19TWT191 אייד אס71 0190078*97 797
 *07971VI 78 זיבדן 7שא i9irn909<7 לײז

 1ײ1 איז באשעםםינם 191זײ װאס 79090
 יםם-7 718נגל9ײ־1 ד7נא עם7 זדץ 7שעפע

7« ק ש 09יכם7בא י  *91 ל*עדת׳8ה ?9ח
.78קס97י7הילף~
 איז 19C97080 191P7909.7 לײז י7

 019*87* לב8ה 8 ארן 7 ד9*9ש 9סײסם
 ביז ײpc 77 1אי 79בעס7שסיק*א די שאר

 אמ מ^9־ה19כ8װ ײ שאו־ 78ל8י קם9ז
 גזױ אײד 1ידניא י7 האס ס907פי 909עםל

o97 19mm״oi9079 םיס־ י7 780 שאברס 
• » *!ליז־ער.
 לי האם יססדיקם7 וץ80יזעל97 עם7 איז

 מים ם190י7ג8 18 ז9יב7ש917901או 18ײני
ח^י 797018B״ די שירפע, דרעס 7נייע 8  ו

0977 ?18C08,* םיל-19* •778לאנסס איז 
 *97 ז91י7? 19ידעל 7בעסע7א י7 יע.1װײ

 *80 ייאכעז *וזײ ילס•9ס? יםים1םי כעדע
ם 9טל8*80 זעקם .9*י8?8נו 9לם8* יי

:ערעכםיגקײם ►(---------------

A
\

 ל•9וו 7עג העלםה עםײעררענם-7 און םובים
עפיטס.1בע פעיר

* * *
 געװאװען אויך האם דעפארםמעגם 7דע

 אין ארבעםער 78C 750 1911179097 1לוי
 מלאכות, ל9ב י7 .9י1םילװיי19* איסםאן■

 ,79פ9ש 9 1אי באשןגפםיגט 191די 9לכ9ײ
 אויף 09י019־*79לט9 גזװואינזז אייד 19אב7

^9פירם די פון 11119097 097

r -------------------------------------------- \
 באנײט דעפ. וועםט םאוט

 װיכטיגע מיט אגריםענטס
פארבעסערונגען

v _____________________________ J
 אמטער ם,19פארטם9ד 00911 0180 797

 מײ־ ם197זי97ױיס־פ1 פץ 111לם8117פא ר9י
 תאט 79 ז8 באדיסםעם. לשםיץ,79פ 79
י7 מים ם19ימ718 אן ז9יב7ש9179ט11א

 ם1םײ אין רס97פעקםשו11מא י797י87עמב
 ן9ל9ײ ת10מלא ל9ב די לס?ת9װ יט1ל איס,1ל

 ל־9 1א אייד ײי 191P79097 1י1ל 191קרי
י ד•1פא 9י019־פ79ט ־79ם11א האם 18י1ײ י

ם97 נאך גלײד ם19רים1א 097 190י7ש91
 ן911דלו1פארהא י7 01די1978פ האם זי װי

 אין בתים לי9ב 0977 1אי ?1קלא די מים
 י7 אץ ם797קסשו9ס11מא י7 אאים. םיעט
ײ  ם19*8פר ריי7 19*אל 19ל9ײ ם7םריי װ
097 pc י*ראל׳9פ PC א-7פ ױי11 לסע9וי 

*oi9 נם9רמ9םיי97 097 78פ גיק ם9ײ
מ אייז איז 71פא א ר  19ישהאלם1א פאר ט1פ

i9®’i ארםיגןמ 097 ’r790 פאר קליניק 
.797םיםגלי ױניןמ
 ז9יג7? 19ל9ײ 79P9078 רי97אי7מב9 י7

8 11179097 7 pc ביז 0190 אלב7 א און 
8 0190 io 7שע.

* • *
 ?ײוען9ל8? עם7 באױים אט7 1ױניא י7

־1יP8 0977 8 קלאוק ער7 1אי 019רימ18
 בא־ םיעסאםא׳ לים.8*891םי יז8 9םסיײ17

 זשער791םע ,1לשםײ9סינק ל9מייק ם9ריסם
097 pc ש 191ארםי .7באאר 01י8ח

 PC !909078 93ל9ױ .79080ו?8?ל י7
 ם.19ימ71א !ייעם דעם ים1ל ׳19ל9װ ד-8ײ
 •79ש 8 0190 19* 1» 11179097 8 191י7?

ד7דע איז  קא־ די את9װ 9י7אינדוסם עס7.
 PC 7C017 *19 0190 8 8 191י7? 0790

 ײ7? װעלעז oi97־i9*8n 979718 9ל8 •79ש
 שסיק־ י7 אדן םער 79ש א ם1סע 6 געז

 פמ רוע9כ9ה א 191קרי ײעלעז. 79רבעם8
 19* רי אנשסאס אז ײסס,7 דאס ס.1*ע8פר 5

 019097911* איגם ביז 19זײנ װאס פראפרענם
פאז־דינםםען כע9גםל909ור זײ *ד געייארןת

pc 9 איגם 09װ ו■9093ד8שמי?־ זײHX* 
 J319S87B 15 1979װ 019097

* * *
 191יואר91 אײד האם 0190078*97 797

 pc םלאכדת ל9ב די 78C 7911179397 לוין
 קאהפא!'״ גודס דח־י .רײס־םסיקס דעד
 פירמעס י97 7אי םםינס9ש8ב זײנעז װאס

 אין און לואים 01םײ איז 79שעפ חײ1
ײפג סײנם ש  םיר ױ *ין p» םיזווץ. ח
 גילעספי 4ילסבאדז7 ו.8רל908װ pc 79שעפ
P8 אילינאי. .7נול9ב

 8 אה ז פיז ז9פ9באסר 191x179097 י7
780 019*87■ »לב8 ן »ן u נת «לכ3

 io 0190 8 ביז pc 5 את שםיק־ארבעסער
.0197 װאסען־ די 7פא 79ש

* * *
ם  דלר פים אגײמענם *ײסיױיליגען 8 אי

 אםאסי־ ם7971פצקטש11מא כיםי 09119״?
 19781191 דעלם187פאר איז װאש איישאן׳*.

 ל9ב די 19ל91י ,7א1יאנ אין װאך לעצםצ די
 0907פי ס97סילק־ד 9יי7 א pc ת13מלא

 ױם באגאלםצ ,1911179097 1לרי 191י7?
7i 9נסי9־פ790ל9 1א px בים1ט 8c.

* * *
 797 םים 1גע11ל71877פא 911לא אד1

 י',1קאםפא 11רי1סעקםש118מ 79לם9ױיל־ק1״
 IX 031T91 7700 0אC’907 7 י7 ײעלסע

 097 בתים בעלי י7 אבען7 פארשלעפצן,
 7C0VI א אביצבאטע! צים1פל אר11יא טעז24

pc עפעס איז יאז11י 797 ם.19אצ7פ פינף 
 איז 907פי י7 אם11 סםיגט,9778פ געיוארצ!

בי!'. אזײ געװארעז אפאל מיט עי ױ  790א ״פ
 87״בײ די אז ן911פ9יסג1א 7באל אם7 7םע
 םים יז1בל אם7 ססאםיסםיק״ 7לײבא אװ

 ׳1979*יפ סם9םל19פ97פא שפעםער םאג א
 אדיף 791עשםי1 1אי יקרות 79י ײצלסצ יס1ל

 װי וי1א פראצענם. אלב7 א אץ 7 גאנצע
 אגליפצנם דצם לוים יב1מח 1אי פלרמצ די

 11179097 1י1ל א 19091 צו ײניאן דעד מיס
יpc 7 791י7שנ 097 מיס ד,ספם אין

 י•797 אט7 ז,9ס־מיםל19ב9ל יף1א 79ימ7פ
 אנבאם 097 ז9ויז19יקג7צ' ײגיאן י7 790

 א אײף באשםיױ 0911 און פירמצ 797 ן1פ
179097« pc ם.19אצ7פ אלב7 א אץ 7 םילצ

079ii p 79אנט0979אינם אן i9 יס־7בא
 סילק־דרצם אינס איס:1ל סיינם פון טצם

 באשעפםיגם דעען איס1ל סײנפ אין 7יי7ם
 1979791 ואס1 ,0790970 0אל 17C’19 צאל 8

 *8־ל79097פ 191י078 097 11 0י1 7908
 ים1 19וױל 0790975*79190 די וױיל קאל,

79יי1 איז 79מיםגליד וױיבלצסע קיץ ״אבצן
אקאל.1־

 09י אם7 לשםיץ7פע ם1ידע197װײם־פ
 םאג־ 797 או־יף אווצקשםצלזױ גצמחם 1גי9

11119778 079C97B 097 PC 103 לאקאל 
־ 79 האם םיםינג ספעציצלען 8 בײ 1אי  מ

 װעלען זײ אז 079097**79190 י7 ײארענט
 ־1לײ 09י באשיצזמ צ* 7ימשסאנ8 זײן ים1

 דעם פח ארבצם־באדי^װנגעז P8 ם78ד1םםא
 ײנ*78 ים1 װצם םצז אויב פרעסער־פאך,

 גלײכבא־ אלס ם7־פרעםע1יע17ם די נעםעזי
 לאסאל• דצם אין סיםגלידער 9כםיגם97

 אין עקם7י7 אריץ שפילם פאליטי אזא ױיל1
 װסעז 93ל9װ בתים׳ בצלי די pc 0197 די
 אײסשפילעז און ארבעטער י7 צעםײלזת צד

.VB171 7909078 19191 797 7979718 אית

f ץ
 דעפארטמענט אפער־םאוט

 טיט אגרימענםס באנײט
פארבעסערונגען

v _______________________ : _______ j

 װײס־פתױידצנם 'כטעט7בא עם חױ־
 דעם 1פו סדפעהזײזער .7ײנדלע7ק לס7םשא

 18ישי די האם דעפאו־םסעבם. אפער־טאוס
 פירפעס ײיע 8 מים םם1יפע71א י7 ייס1בא
 לוין !עדדאונעז P8 שער־םאוייע זײז 1אי

מדד»ע ע  1בעטעררנגע78פ אנדערצ אדן 1ה
פלאבדו^ מנל ױ 7*פ

ca 097 באנײס האס ידנקה די fg n u 
 אוס7*שם7איע7ם־187שס 79י סים

 OTjpr* און ס78ײם79פ8 ײצלסמ ל־ים
 *87■ האלב 8 1אי 8 1פי דדססה 8 191י7?

 «ז 1X17909.7 8 יגעז7? 07908? •0191
 ־8פעםעח־ם אח ײשד דצר ויף8 78ל8י 5

pk *wo 8 ם79?78ס iw  8 ®i ’tp ב ל  מ
 ״ttt. 8 יגם7? העלי פלאר .790 דאלאו־

lie ד.8ײ 8 78ל8י צורײ
38&*8? 0190781 0P9C79B. 797 P8*י 

 79י9® 7פי די pc םלאכווז בעל זײ 19ל9װ
pc נוױל•8ם97ג .78לםיפ8ב אק 907סי 79י 

 979097 191קרי חזיל, סע19ס px אק7 לעז1
 *9078c װצס דאס 08H סקצילס, ימום1מי

 ־78שםיק־ די pc 19םס1די78פ די 19790
 8 קרימס 01־הע1908װ די און 79090

.7817 797 אויף י8ל8ד 5 בח pc 2 םפה1ד,
 *BTin 91 די 08-7 העסערינגש סע9ל19

I9ii8n םלאסות בעל די 7פא pc 7781790״, 
,018ס נד9 לענד ט7״פי ,1לדמא81 '  מילס* 18י

 C'0907 ז8יגל8ל px ין7סים די pk און
ד.19יל79מ אין

/-----------------------------------------------ץ
ספארטס־ און דרעםמאבער

 א. ל. אין ארבעטער װעיר
העבערונגען לױן געװינען

J______________________________v
 די־ ,79118s 1חייסא יסםעם7א3 עם װי

 7י די האם פט.1קא פאסיפיק בײם 780?97
 סים יםענם718 אן 19יב7עש179אונם 18י1
 0977 ן1א םפארםסװעיר 9י17״קאליפא 79י

 בעל די װעלסזמ לוים אסאסיאיישאז׳.
 ײpc 77 11779097 1י7ל 8 191י7? ת738ל0

p8 װאך. א 7דאלא האלב א
 :ם9יז7ם 7 017א אז !עשאצם, ם79װ עס
 באשצפסיגם זײנעןי װאם מיםגלידעת ײגיאן

p8 שעפער די pc !79ליד1םים אסאםיאיישא
 ן9ל9י7 פירפעג^ ם19אי:דעפענד pc יך7א רױ

העסערדנג. לדיז ר51דאזי pc 797 190י191
 לאס PB באארד דזשאינם קלאוק 79י

 •r* האם 79 אז ם9יסט7בא אנדדסצלעס
 יכ*7ו *װײ סים יסענסס718 1יבע7ש9ג79ם

פירפעס. םיגע
 קאסםאם ״אםהעסא די :זימען פירמעס די

ת '11י78קל  ״בדײם־ די px הילם לי7יוע9ב י
 אנ־ 08ל אין ',18B08? 0190781 שםייז

דזשע־יז^

 אר־ אן הדבס אינשערנעשאנעל
̂ענ, אץ :אנידױ־טאמפיץ  *ױני

טאנאדע
 אינ־ ,000797 090 ם9יסס78ב 09 ודי

 ײניאן די ודעם ארסאני׳יזער. טערנעשאנעל
 ארין• קאפפאניע זױנסעסיװע 18 ןמהמבזמ

 79?לײד 18נים־ירני די 197נשי8ידגי צי
.97818? ־ײניפע!. px שעפעז־
ײב הגם  097 7אדנםע זײבען 79שעפ ס׳

 יl9X 7908 7״t ,18ידני pr 797 ל87קאנם
ע 18יס־ײני1 צאל אדטסאדײסצנדצ מ  8 7ש

 *־יפזשרלםיגג 7דע פאו־ *ike»i ׳דיגע77כס
7 p t1979097 עם px *mrrcxoc יזזדאן* ד׳י 

שעפער.
m 8178 7אי 09  19787191 T9C8T91-ני
ך. 150 *ון 90פי8זיד*ק דן לי סנ םי ך יוניז



גזנרעבםיגקײם £

פראנט דרעםםאכער אױפן
S M P T O JD J -------------------------------------------------------------י------------------

p זײ i w^ ר מ י רעלײשו^ג• ^י

o »יז *»יס תזזד־ rx 
 פים מרגגםעז שסארק

n ודזלכעו אױף *רבעם 
 ג*רגים זיד ה*מז םיד

 *רנזס׳ *ז ;מדיכס
p ודדלמ k הדץות לכל

 «בער *רײסמװארפען,
מ ל שאלס װד m םח יןדמ m  Vtoyi׳ px

מדעז דדדעגןפירם םוז n םאד, pk וגאם  ו
ל •יגקםלאך. ז  גרדםםעי־ דער םים px ויןי
ז סןשסײם אדבעס די ןרגססעי׳ם. י דעם׳ י

 *ז ווערזן דורכגןפירם זױצם םו> ךס תאס
 םים־ די וזעלכעז ײרך װ*ל אלגצםײגעד

 םים־ *ל« — ײגי*ן אמז«ר *ון גלידזױ־
מו ז*לדן — גליז־זנר םי ש  זיײ זײ »ױב ס

 װעל־ יוניאז• דדץםםאמר די *ז ססכים מן
u ה*ם מ p ניײ * זשנם*דג«שזײמז װ*ם 
ד «ם מ * זאל מלזנבאםיס, דחנם די םים •

)iiijiu n p סמר־ די זײן צו וױיםןר אויף 
ח ־ די pc אריזגםם מי מ ר  סיםגלי־ *ז און *

יו־ ז ע—־ו י  אײנע זײן ז*ל יועיאן דעד י
pc די pc p rira p u p נ«■ ׳•םעטײגער 

מג• איג שן
 *זא *ימדו־וק ?ןץ סאר װאס וזײס איך

 אוגזערע אויף פאכעז ודןם ןלעקש*ן מיז
u 50 םיסגלידןד. p ױגיאנתנ^ םרײד י*ר 

 גלא־ סיל זןזוי םים ®ןרצײמנם איז װעלמד
מ דץר r» יײז ייװ ריזנ כ שי  דןר pc מ

u ויצלם• *רבעםער *זעדימגעד־ p אזײ 
 ;לײז •יקעם אזיפן ?אמף r® TXUT ייל

pup• מז חדד ל  פעגשען םויזענדער וון
ן מ מ ש זיד . ײ ד ח *קלזימרײ ײז מי » י  ו׳

»r m n  אויף סעגםשעז אוגזעדץ פײדן ■0
a n ן ניי מ  ײניזז זיי ןא הםכסה urn מ

מן זײ װ«למ ג געבױם הא ר־ זײ מ  מ
a אב*ר םרנםזם! p דער געזעץ? דעד »יז 

לי דוז תן אד  דדרכגע־ םוז װעלכער גזװדז מ
ן •ירס ן ד מן ײילזנז פיד *־יב מ ד*ם ה*

gerw צו רעבם nxc יז אי:סעד?סדו די* 
 אנדערע אדער געריכם אין פיםגלידער די

איגםםאטמ^ רזנגירונגס
 * זײעד *יז געזאגש׳ װי *דבעס. די

r r m א «ץ פריער קאםפליאירםע. את » 
מן »  גאטחם םיםגלידער אלע r® דדיםל » ה

 װןילמר אין *•עטישאף א אוגםערשרײמז
 פ*ר םארלאגג ױיער אויסגעדריקם האבעז זײ
*in •מז ר ןלעק׳ מ א אן דער קוםם נ ^ ק לן  ן

p  Jtfiii« פאלגעגדעז אויפן געםןן װערם 
 ריאי׳זאגם לײבאר ״געשאנעל די אופן.

 *ti אונז pa באקומעז םוזען װעם באארד״
 V* נעמעז די םים שאי־ליםםען געשםעלם
 בײ װי *זוי ארבעטער. זןלע pc אדדלסןװ

i *םם *רבעםער בייטען אונז r ' t דזשאב 
 די. םוזעז איץ. זיך *רדענעז די וחןנזנז בת

 *דער *ז> פ*ר זיך ה*בעז עס «ע«ער װעםעס
 געםינען איגם צוגעמאכם. •ורזאך *נדעד

 זיך, םארשםיים ארבעם. דער *ו »לעצער נייע
 יעדעז p» רעװיזיע * מאכן םוז פעז *ז

 ארבעםערם יעדען אז זיכער pn vt אום ש*פ
 *םיציעלןיז אויםן געםינעז זיך װעם נאםען
 אוםגעהויע־ מים םארבונדען pk דאם ליסם.

 םחעז װעלעז מיר pk שװעזײגקײםען. רע
ע די האבעז מי  םשער־ אונזערע pc קמ»ערז

ר־ pn צו םיםגלידער אקםירוע pk לײם  ז
®אלגריז■

 דעם pc פזןרקויידז װעם *•שםימוע די
 פלעמר די פערץ. םען15 דדם בת םזװ12

 איעצעלמײםעז pk שםימעז װעם מעז װאו
מז װערען שםימען צו אזרי וױ ע עג  »־יף ג

 ״גערעכםיגקײם־• דער pc זײם לעצםער דער
pk ר אין ײערעז ®ירעםענםלעבס װעלעז  דן

םע. םעגלעמר רן י
 דסס אין שסינזסן מחען װעס 5ס» יסדמר

 איז װ*ס ציימ דער אין און לאץ5 ןןאלינג
באשםיױם. פריטר ון9 איס

ז װאם װיבסיגסםע ד*ם  האבדז םח מ
pk זיגען pk סיםגליד יעדזױ־ *ז pc דער 

וואל. אין באםייליגעז פוזען זין װעם ױגיאן

 דעם pk *רײגװארפען ייד ודעלען װדלכע
 ה*ם זדנםיתעשןגץל די *רסןגיד־ר־זד׳ײדו.

»pr שםיפם  אויף מגדען גייםיגע די ס
 גים־ימיאן די pe וד־גימג *ףימװדײגינןװ
םמב־מםםמ*

\---------------------------------------------/
 דרייװערס, םראס סו,2 לא̂י

 מגײםאגריםענםמיטאײן
פדאכךאסאסיאײשאז

n 102 לאקאל יתי«ן. דךײוזןרם קלןצק. 
ײס ה*ס o מנ n ם מנ  דער פים *גרי

 pc «דמע *סאסיאײשאז״. אונערס .םדזקם
n ר  די װ«למ פי■ ם,ןאפיאײש«ם« יי

» י נ *נרימנגםסי ■P י

 פע־ בערגער. סעם באריכםעס עם וױ
 דרײדוערס, די װעלן ל*ק*ל. pc נעדזשער

 40 *רבעסעז אגריםעגם. גײעם רךס לױם
 44 איצםיגע בת די *נשםאם ודןזך, * שעה
 ״טרעילער־סרזמפ׳ םרײבןין װ*ס די :שעה

 ײ*ד K דאלזײ ה*לב * pk 7 קריגען ודעלעז
 pc צדגאב * קריגעז װעלעז זײ pk עקסםרא

שןלמז * ג ײם באצאלםןן םאג ז  די םו
 רעםײערפעגם א געודאוגען *ייד האם ײגיאן
ר, די «ןר פ*נד ^ ל םג  לאקאל דער װ*ם םי

דערגרײ־ װיכםיגע זײער א שאר באםחןכם
JJ'O

 די פים איצם םארזזאנדעלם ײניאן די
 קרי* צי »־יף אס*סי>דיש*נס דדײ אנדערע

 באזוכ־ גוס * בןדינגונגעז. זעלבע די גען
 *J'K האם םיםגלידעד די pc םיםיגנ םער

 םסרײק * רופען צד בעאפסע די ססרוזױרם
 די ב*גײזם גיס װעלק בתים מלי די »יב

joc»נרי«ננ

ײלימן װ*ס די וױ׳יל  ױערעז נים׳ זיך מןס
 דשןבעז װע^כע יענע, צײישצז סארדןכענם

 לפשל. אזוי ױניןמ. דעד געגען גצשסיפפ
 סי.״ בי. ״אײ. דער pc *רבעםער די אויב

o r n 60 מסרעסעז ויזלכע ?*טמגי׳ pk 
ל. מז מ י  װי אלע pk שםים, זליער *■ נ

ף געשםיפם ה*בעז זדעלד  באלאט, אויסן .ין
 געפיגעז וועלכע *רבעםער 60 די ®־ן ג*ר
 גע־ דיגעז נעםזמ זיתרע און שאפ אין זיד

 דינדן ליםםע, דער אויף געװארזװ שםעלם
 האבעז 40 אז עם םימם געקוםעז• 40 בלוש

שא• א םאר געשםיםם ײ^״  ד״אבען סג pk י
ײניאן־ש*■. K גטגסז געשםיפם

וױי־ פיר געסאר. גרױסע די ליגט ד* אם
 מיט־ אונזערע pc װידערװילןח דעם סען

 PK געזעץ ״םעפם־תןרםלי״ צום גלידער
ע כ  זיד דעם איבער אפאל קענען זײ pc מנ

 דאס א&שםיםוע. דעד pk באםײליגען נים
 האנדעלם עם װײל דװקא אסירסן.9 נים םאר
 די pn מת געזעץ, םעסם־הארטלי װעגען זיך

 אלס םיטגליד, אייגצעלנעם יעדען pc סליכם
ם ס מ א ר  געזעץ׳ באליידיגונגס אזא ג?געז י

 pk װאל pk זיד מםייליגען און קוםעז
 *ר־ צו זװם אז דעם פאו־ נאמירלעך שםיםען
 *זעל* גאר זאלען שא« ױניאן * pk בעםען

is װעלכע םענסשען כע m מיםגלידעד pc 
 פינד־ דעם גים האבעז מיר ױניאן. אונזער

 בא־ מיטגלידעד *־נזערע *ז צוױיסעל סםען
 דורכפירען pc טיםװענדיגקיים די גרייסעז

שנדיגער. געהעריגען דעם *־יף םיסיע די

k יש,*אל 7« גרדס
עקזעקו־ ביים געװען אנגועזעגד ביין איך

 םא־ ווען .22 ל*ק*ל pc םיםינג כאירד םיװ
 לעצםענס זיך האם װעלכער דפערגמן שא

 האם ישראל, נ*ך רימע k pc צוריקגעקערם
pn pra*2j>nyn’K .אז גלויב זדך באריכם 

 גאר ,22 לאקאל pc םיםגלידער די נ*ר נים
 לאקאלעז׳ זעדעדע pc םיםגליחױ־ םך *

 װ*ם וױםעז צו םאראינםעדעםירט pn װעלזןז
 זיםערפאן דעדציילען.־ vt ה*ם זיםערבלאן

pk * בעאכאבסער גוםער pk זײנע זװיף 
®ןרלןךען. in םעז קעז איעדרוקעז

 זיםערפאז ױאס רימע צוױיםע די pk ד*ם
ם ה«ם כ מ  פזזיי ערשםעז דעם ישראל. t’k מנ

pk צוריק י*ר 2 פים ד*רם געײעז עד PK 
ען pk ער ײ  גרוי־ דער pc איבעדראשם מ

 ל*נד pk pk װאם גוםען צום עגדערוע סער
 יאר 2 םים צײם. דער n*c סארגעקוםעז

 שרים pk םריט אדיף געזעז איך האב צוריק
ײ הןןס צעשםערונג. pk ®ןרניכםוגג בלויז  ז

ל געזאגם. סערמןן סנ  גע־ in האם ^בע
 קריג. pc חדרבדת די זװיגעז די pk װארםעז

 פא־ גאנצען אין געװען pk טארקער דעד
cn'pVin. נים קזורס. 7קי נים p v אויםא־ 
 זעז געקענם האם םען װאם אלעס מאבילם.

pk זײעען וועלכע םאלד־אםעז גןיװען בלױ־ז 
 געזוכם האבעז pK סראנם, jpc געגאנגדז

 ־,K 1אי pa מאל דאס אהײנ^ .ראיד״ א
 מענםשעז די וױ זען m געװזװ בץדראשם

m *a ג קריג *ז םר»גםפןרפירם דז *י

> ו95ו ׳םע,*ץ
 ■X נים פארזסיש pk ייאגד דאס סרידען.

 געגאנ־ pa איל װאו 'איבעראל דערקענען.
 װעלכע טענשעז געםראפען 1אי האב גען

 מען נאר בוײארבעם. פים פארנומען זײנעל
 pc רעדמ מזןן און פלאנצם, מען און בוים.!

 נײע פאבריקען, נײע — אונםערנעמונמוז נייע
i װעגען נייע pk װאוינו'נ<עז

 אוים־ די זײנען װאס אים סרעגש ם^ן װען
 פארבע־ 1זי זײ האבען : ישראל pk זיכםען
 דעם זימערמאן גים פארערגערם. אדער סערם

 בע־ איז .עס ענםםער, כאראקםעריפםישעך
 װי איצט בעסער io א איז עם יע. סער.
 עס איז גלייכצײםיג און צוריק יןא־ 2 פים
 װאם דערפאר בעםער איז עם ערגער. 1אוי

 הערשם װאס שלום םיילוױיזען דעם אדאנק
pk דער פים אפגעבעז 1זי מען קעז לאנד 

 בויען קען מען רעקאנםמרוקציע. pc ארבעם
 איז עס און פלאגירען. קען םען וױיםער.

 p?rn באדערפענישען די װאס דערפאר ערגער
 זײ־ פראבלעניען עק^נאמישע די געוואקםען.

 אלץ װערען זײ און גרויס גװאלדיג נען
 אנגעװיזען זימערמאן האמ דא גרעסער.'

 מוז װאם לאנד א איז ישראל װאס דעם אויף
 פאר װעלם מ־יסערליכער דער צו אגקוםען

 באדערפעני־ אירע פדן Pn: גרעםטען דעם
 אונזערע ארײגגעירעכענם לענדער io א שן.

 פעלען עס װעלכע ארםיליען אימפארםירען
 דער, אבער איז אונםערשייד דער אוים. דא

 צװי־ באלאגס געװיסער * עקזיםטירט עם װאס
 קען ״ומאם עקםפארט. pk אימפארט דעם שען
 ״אז דערקלערט, ער ד.*ם זאגך אבען מעז
 װא־ באםרעפט ישראל pc עקםפארם דער

 דער pk יאר א דאלער מיליאן 30 סערע
 דאס מוז נאך דערצו מיליאן*; 60 אינ&ארם

 — דאלערס םים באגאייען אלעם םאר לאנד
 אין 1נא נעכם מען ויעז איז — װאלױםע םים
 אזוי איז אינפלאציע אלגעמײנע די אז אכם

 םאל 2 כפעם איז אלץ װען גרוים, גודאלדיג
 אזא װאס pn משער זיך מעז קעז נייער׳ אײי

דורכמאכןן^ סח לאנד
 געװ־דמעט פלאץ io * האס ױטערפאן

 איי־ איז דאט זדמיגראציע. pc פראגע דער
 װאס פראבלעס שװעדסםער דןיר גענםלי!

 אב־ צר םאג. צ.י דײנם האט לאנד ױיע דאס
 אינםע־ אריבערגעקומענע. נײע די סארבירען

 לע־ נײעם איז ,n אריענטירעז pk גײו־עז
 נעמם םרײדם, נייע ױי לערנען צו בען;

 געלם. און מי סל א קאסם עם r* ײס1
 םויזענ־ די אין דארם קופען איםיגראנםען

 ’n העײם. פינות םאדבע קומען זײ pk םעד
 זײנען אידען צו אידען אבער אידען. זײגען

ה נים n עם גליי r n א דא io נײע — 
 לענדער. אראבישע pc אריבעדגעקומענע

 זײבען געװאוינהײםען pk ק^םור װעפעם
 װעל־ -פענשען. אעזערע. פון אנדערע גאר
 א פים עסען צו דױ לערבעו דארף פעז בע

 .קיגדער, געזאגם. וױיםדר ער האם לעםל׳.
 אין שלאםען צו װי לערנן םח פען ודעלמ

 םענ־ די אם אסיפילירען מוז פעז בעט. א
 שםיק־ די pc אויססחרעםען פח מען םשען.

 pn זאל חז^כע נאציע א ברעקלאן־ pk 1לא
 םיס.• ידיגענע אידע אויף pשמי n בכוח

 אלס געפאיזװ כאל דאס pk זיםערםאן
*ps פארםרעםאר . pc קארפא־ איזראעי״י 

 געזעל־ אפעריקאנער די pk דאס רײשאך*,
 םיםן געגרינדעם זיך האם װעלכע שאםם
 היײער. גײע בויזמ ישרזול העלסען צו צװעק

 לארפארײשאז די פארקויעם צװעק דעם סאר
םיי■ io pc װעלם דער pk ב*נדס איצסער

 אונ־ !־X געדהװ נױםיג pk עס דאלער. ליאן
 גע־ װעגען רעג־ר־גג דעד מים טערזזאנדלען

 זײ pk םראנסאקציע. דער pc פרםים װיסע
 דורכגע־ גיענצענד זיפערראן האם פיפיע

מ באגדס »די פ־רם.*  פארקוי־ םיר װעל
 ״זײגעז געזאגט ער האם איצםער,' פעז

in גאראנםירם n ,פארםגעדזשעס pk ביי־ 
 ®ראצעננס דער םיי את קרן דער סײ דע,
 PK װערעז ix אױסגעצאלם גאראנםירט איז

דאלערס.׳ אפעריקאנער
װא־ א געפאכם שלוס צום האט זימערפאן

 שםײ צו פארזאפעלםע די צו אויפרוף רימעז
 רעגירונג ישראל די און הסתדרות די צען
םעגלאכעס. אלעס פים

אך אײ עפ ש אלץ נ ױי ני  אין כ
טרײד דרעם

 איז געשריבען װערען שורות די בעת
 עס ביזי. עכם pn פון וױים נאך םרי^ אין

 און יע׳ מען ארבעס ארבעםעז אז הײסם
p v לײ־ ארום גיט 1זי דרײען מלאכות בעלי 
 באלעבאםים סך א .זייער פארקערם די^

 געשולמע אויס זײ פעלען עס אז םענה׳ן
 םעם. אן pk ארבעם די אבער ארבעםער.

 דאך פעמפא. די איםפעם. דעד פעלם עם
 ארבעטער די צװישען סײ שםיפונג, די את
p ניט באלעבאםים, די צװישען סײ v שלעכ־ 
 גע־ א 1זי פילם עס אמ מערקם עס םע.

 פען דארף נו, אפטימיזם. pc מאס װיסע
 רעא- באלד װעס אםםיםיזם דער אז האפען

 םיםגלידער אונזערע אז אח װערען ירםpל
פארדינען. צו אנפאנגעז 'יעלען

Pm זײ־ הוצאות די םען. םוז פארדינען
 מייער בראנד איז אלץ גרויס. געװאלדיג נעז
 די םאג. «ו םאג פון נױיערער װערם אח

 אר־ די ®־נקםיװי דאס• וױיסען באלעבאםים
 דער אז אנצדאוױמען נויםיג איז דא בעםער.

 גארנים האם פריד׳ *וױידזש אזוי־גערופענער
י שםיק־ארבעסער. די פים םאן צו  ארבע־ ז

 א האבען שםיק pc ארבעםען װעלכע םער
 זײ ױאס פאדערען צו רעכם פאלשםענדיגע

 דינגם םען װעלכע פרימען די pk קומם.
 אורסזסענדסן אלע אונםער פתזןן אויס. 1זי

 אכ־ פען פוז איבערהויפם װערעז. אפגעהיט
 PK ״דעסקריפשאנס׳ די אויף געבעז סונג
p? װערעז צוגערעכענם נים זאל עס אז זען i 

 ערפא־ פראקםישער פת ארבעם. עקםמרא
 גרעס• דער דאס nypP םיר װייסעז רונג
 דעם אויף באגאמען װערם שוױנדל םער

ארבעם. צוגעבעז re געבים
 ניט ניים !דרעטפאכער אויף. פאסם

P’P שםודירם !ארבעם נים־געסעםעלםע 
ליט^ען. דעטלריפשאן די או־פםערקזאם

ר אן טע םאנ אריעגם אממערע
אי־ םימםאזײם אינםערעסאנםער זייער א
 .סאוז־יעם פמ םעםע צײםליכער ד<ר בער

 פים־ געדדארעז אפגעהא^םעז איז אגרעסיע-
 די־ אין פעבר־אר םען14 דעם אורענם ריאך

 פמ אויפזיכס דער אונםער האםעל פלאפאם
 זאל דער קלדמ פארטי ליבעראל 22 1ייאקאי

pk איז שםיםונג די אמ געפאקם געױען 
ערנסםע. אן געויעז

 געעפענם האם װעייכער זימערפאן. סאשא
םינג דעם  שםיםומ די אז געזאגם האס פי
 אמ פראנקרייך אין ספעציעל אייראפע. איז

 בא־ לעצםענס האס ער װעלכע איםזױיע,
 נײע די איבעד באזארגם שמארק איז װכם,

 עס פאליםי^ אמעריקאנער דער pc ווענתנג
דעאװער פר. פון רעדעס די אז הײסען ז*ל

27
 ד׳ך האבצד ז״י יועלכע p« םאסס. כר. אמ

 פאר אויסגעדדיקם אפען px שםארק אזוי
 האם פאליסי׳ פוירסס -אפעדיקא דער .

 לזןב־ אייראפעאישע די באאומרואיגס שםארק
דער•

 דער געדדדז pk װעלמר בוירלי, זװ*לף
 *נסאנג בײס םןלד ד״אם רעדנער. ערשםער

הך לאגע די אז געדאנק דעם אויסגעדריקם  ו
 האם דערםאנם ה*ם fljonyon װעלכער גען

־ די rK גדםען צרם געביםען שםארק 1זי מ  ל
p דעד זײס ספעציעל װאכען. פאר םע p a■ 
pc מן <ב זדמענהאוער. גענעראל א  UP ה
ר רפאל םשעםבערלזױז. גערעדם איס מן הן ב  ן

J װיליאפס דר. װיםש,  pk /לז מו  ז״י ו
 ̂■עקרש דער *•יף *נגעדוימ^ אלע האבעז

ד די װעלכע פארפאלגרנג pk םיראני כער  מ
 יױבעך אויס איבם דיקמאםדר פוניםסישע

שלעמר דעד pk ״קײנפאל פאסעז• די  פענם
 pk« גלזאגם, אבראכאודיםש האם געשיכמע״,

u p דזז־ געװאדען באוױתמ נים קלאר אזוי 
'px 5 ברענגם ״פאכם אז גלדאנק x k u p 

t אבםאלוםע ברענגם מאכם אבםאלוםע n p 
 »ז אונםערגלשםראכעז 1אוי האם ער ציע־.

 דער lya'K px אםעריקע px סאציאליסםען
ײ פרײנדליכסםע די האבען װעלם גארער  געפ

 דארף קאפף אונזער פאלק. רוסישען צים לען
rn דיק־ קאמוניסםישער דער געגען געצילם 

עז םוזעז םיר םאםור. ב מי  אײג־ אונזער אוי
 דעפארטפענם םםײם היגען דעם איבער פלוס

 אכעריקע ױאס פיםלען פראפאגאנדע די אז
 קאםף פארביםערסען איר אין אד װענדעם

 געםירם זאל ײקםאםוז-, פםאלמ דער געגען
in n  pnyn װעלכע פערזאנעז jym• בא־ 

 דז^בײ האם nx פאלק. ח־סישען ד<ם קאגם
oaipnxn אלעיןס װי נעםעז אזױנעKגדעn 

אנדעדע. איו םשעדנאװ׳ װיקםאו־ קערעגםקי.
oPx nyonn: nxn געזשלדי־ג האם px 

ט מים ײי  אויפגע־ אפיליןז pk אינםעו־עם ג
.aynxn די נומעז

קיז מ תי עי מ
*P ל ה לזיצטזװ באריבט סי « א  ארי׳יד זיך האס פ

ם » מ  ײאס אנשטאס Jrtjo ®נדדריסלןעכר * מ
ס גזןליצן זױז סן ײכ א מר די אז ב א  אקציע דדצכפ

ס 2 נצצאלד •אר דאס האס  האס אינסערעס *ראמנ
p 3 בוודארפם n r .אונסצרשײד »ו דאקע «יאצדבס

pc װדן אבדר «ראצענט. 7*י בלויז אכד ר וי־ מ
 בײיסן K wypne 1 או־ף *נדלי אמ דרזיטפאמר

דװלד״

̂-ה־א־ נעמצ יזניבד־הױז  אן,*יעזז
סעזאן נײעם פא־ן ציעס

 eyntKPKP.-nyon nKc רזגיסםראציעם
 םעןnyn 5 פזןנטאג. אנהױבעז ־n ױעלזװ
 PK ידנינױ־הויש, pc אפיט pk מזיז־ץ.

nyn 1710 געבײדע. זדנםעתעשאנעל 
p. בהןדחײ. i .יארק
 אפיס nyn חעם םאג ןxשםnע דעם

r n עס װי לאנג אזז־י אדדןינם אין אפען 
p ,יועם n רעגיס־ אנצדנעפען אדיף נריסיג 

 pn אפיס דעד װעם שפעםעד םראציעס.
•1װא דעד pk טאג יעדען אפזת

ע א פאדמיענגזװ װילם nn> אדיב  ניינ
m זופע^װאקאציע rrm 'ip  pk, לײגם 

u אפ. נים עם p רעגיםסוײרס in ותןם 
®ײעזי.
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לןלאוקמאכער די מים שמועם א
iJs ״l"CK ■̂יK i י«

ג*כדם״ חןןוזמג
 הײנ־ םײז אנהויבען וױל יך

מז  זוײד םים שפועם םי
 ברידעד אדן ערטטשיוע

ר מ מ ^ לז  װעגעז ק
 די *ת ישו־אל םדיגת

 װעלכע הילף גויסיגע
דעד גןבען דאושעו נױר ־

אײס־ קעגעז זאל זי כדי םלונד- »ידי*ער
r r a ר מ מז ײ מ געםרימגע די ה ר־ י  מ

 ישראל קײן קוסען װאם *ידען. ודןגעלטע
y a m העולםי ■יגות
סםעציעל את ישרזיל *יז רעגידדנג די

מ די  הםתד־ די סימםעוי־מװעגתג• *רסי
 װאס זלץ wo זױגםסיםזזיעס׳ א1*י ז*ץ רזת
 V* אד־בעם שאפן צד כוחװנ זייערע *ין •יז

 םויהנג־ *עבדליגעד ד׳י *ײמדדעגןן העלסן
ר r מ n> שיחותאיז o ם n הײם־ נײעם 

ד לןגד. מ  די אז דיעלפעז דאושעז פיד א
 גלדם אײגעז אינזער ומגדעדעד. םידזן דסרימ

ח דאד א האבעז ז^לןן •לײ* *ז מ ױ  *■P ו
ת זײ * י ז י  םאג » נ«ד מומרעגם׳ ♦

r v n r p  nonw• ו* m n װזױ o n
MP .סיר *װע^גולײגעז w a rn הטדפען

t יסראל i אײמפזואג־ די אר9 הייזמר בדמן 
 t םאן ם־יר קסנען דאס א־ידסן. דעדסמ

מן דורן אתז, מן אײנפר ץער  .אסון די ?ןי
סעדנױ. האוזינג יסר׳אל
 פאר־ זאלם איר אז 4נמסי *יז עס

w׳f ודעגעז גלויז נים דיד האנדעלס דא או 
”פילאנםי״זסי »יז ןם װןלכן •דער זדקד-

nrr ^קריגס באנד. א ?ױסם 1*י װען *זזע
 סול־ א ל־רעגירדעאישד דסד «ז *יד

i אויף גאו״אנםיע שטעגדיגע n װאם םימע 
 פו־אצענס דדײ אױן אדן *ױנוזעססירס איד

m p w t< ויסגזר קריגען ״עש איר װאס* 
מד *יז **יס טא *מדי

פײנבערג ישױאל פת
באארז חשאיגס קלאוק its סענעדזשטו גגמ.

 אמ־ אייער אז זדבער׳זחר׳ז. בזכאמיןל דא
 דאם װי זיכער אזדי גענוי איז װעםםםעגם

ם איר װאם געלם ל  דא באנק, אײער אין מ
אפעריקע• אין

 פאר אונזערע. םראדיזיעס די n געםרײ
 עקזיסםענץ אונזער םון יאר 50 לעצםע די

 אויס־ מאל אלע ה*בן םיר ױעז ױניאז׳ אלם
 וואס אלע צו האגד העלםענדע א געשםרעקם

 הילף. נאך אוגז צו געװענדם זיד ה*בעז
 שיי־ יענע «נ*וזז*לםעז אייך צו איך אאעליר

 ישראל־באנדס. די קויפען דזרך םראדיציע נע
 ישראל םדיגת העלסעז חמ־םים װעם איר
 אויפ־ העלפעז װעם איר איז אלגעפי? אח

 איםיגראנםען, נײע זײ פאר הײזער בײעז
 אין לעבז נײ א אכהויבעז דארםעז װאם

ישראל.
 בת שיק ה$ם איר ןך זיכער ביז איד

 סובסקריפשןןן־קארםלעך די געקראגען הײגם
 יעדען םמ פארלאגנ איך אדן שעפער די אין

ד ד ח  יע־ אז באכיעז׳ rx זיך םשערסאן נ
 וױי־ צום זןןל שאפ אק באלםעלאכע דער

 אײך■ פון די באנד. אײן קויםען ניגםםעז
o בייגעוואוינם האבען ודעלכע n גרויסען 
 און קלאוק־םשערליים אונזערע ®רן םיםיגג

 אסנעהאלםען איז װאם ױניאךיםרער. אקםידדע
o 13 ה*םעל םסאםלער אין געױארז nםץ 

 מגײססער־ די געזען האבז אזץ פעברואר
 צװ׳י־ געדערשם האם עם וד*ם שסיםוע םע

o ׳יעז n בא־ די אס אז זען דארםעז עדלם׳ 
 אין װערען םארװאנדעלם זאל גײססערונג

סעשינ^ םסשות׳דיגע
 סעז ביז נים ורארש קלןצקסאכער. ברידעד

 אי־ דער אלײן רדערם »ײך. *ו הו<ןען ודעס
 הײליגע די עןיריסײדכצ אויף ניזיזןסאד

ארבענ^

o אנפירעז ױעם סראבלעםעז. n געהעדיגען 
 אגער־ זאלען פאדערוגגען אירע כדי קאמף
 בא־ איז ארבעםערשאםם די װערען. קענם

 רעגײ אלע את דעה א האבען צו רעכםיגט
 משלײ דארםעז וועלכע רונגם־אגענםורעז׳

 rx שײבות א תאבען וואם פאליסים, די סען
 אמע־ ®ז ןןרבעםער די פון װאױלדיז דעם

 װאשיגגםןןן r* רעגירונג אונזער ריקע.
 ער־ זײן צו כדי אז פארגעסען, נים דארף

 ביי נראם4מאביליזיר־«רן איר אין פאלגרײך
 די םון קאאפעראציע די איז לאנד. איז אונז

 אן פאקםאר װיכםיגסםער דער ארבעםער
n אומבזעגלעך איז עם וועלכען n ערפאלג 

 עקשנים בלינדע בלויז זוכען. אלע סיר וואס
אייגזעז. נים דאם װילען און נים קענעז

 *גרימענס אונזןןר כזןנײען דשגען
 הןןם יוגיזן דער םח םירערשאםם די

 אגבאלאגגם וואס פראגראם איר םארםיג שוין
 פארהאגדלונ־ די םאר פאדערונגעז אונזערע

 אונזער באנײען צו באלעבאטים די םים געז
o 30 אויס גײם ױעלכער אגרימעגם, nםען 

 פריד־ אלע םים װעם ױגיאן אוגזער מאי.
מ ר־ » צו קוםעז מ ײכעז פיםלעז לי  מ

 — באלעבאםינ^ אונזערע פים שםענדיגונג
 אז אינזיגען, נסדר האמז םוזעז פיר אבער

 כםדד איז ײניאן א אלם אויפגאבע אונזער
 אונםןר באדיגגומעז ד• פארבעםעדעז צו

 אר־ דארםען םיםגלידער אונזערע װעלכע
בעםע^

 בילדוע־ אן הױבמ 35 לאהאל
סעזאו

 ,35 לאקאל ױניאן. פרעסערם קלאוק די
 און לעקציעס סעריע א דורמדפירען פלאנם

 פראבלעמען אלגעפײנע איבער דיסקוסיעס
פראגעך. ױניאן םרעיד און

16 o nבדעכ־ ףעדזשאז האם יאנואר טעז
 אײנגעלײםעם לאקאל, פת מעגעדזשער לו,

o װעגעז n אױסנאם־צושםאנד איצםיגען
ץ סןדןםידם  *ז הופאניםאדער,י״ים דןר •

o n ^איד ■יסכלןג ?TO m vA וזײסם 
ד ד^ו םן אונזער אזײ ודי אלעסעז T* מ

מ •ינגזעדנעשאנעל סי׳יד׳י יזזני^ סי׳ידי י
ח ר^ סגן y ו ir. אסגעדדפעז זייך אסה 

ן אויף ן ו ן  געקימעז .*יז ודאס ודיי״געשדײ י
ס צד  ל*גד• אגלערעז ײעלכען וזידמגד •רן ס

wit ארבעטער B *n fU | pyn ף זי׳יער ם  מ
ם יץדץן מגץ ר ס  TO סנםעדדדיקוגג tv ו

ײ <ר י.^ל«
מןן וז״יו® את־ העלסען *ז *ײך ®יד ר

ד מן ס o ודאם ■סלק סי p בויעז געגופצז
י »ױ ייד «*ר הײם « n מ o w דדדיזצ 

m ת ג ױ ן ן װ ױם »יז ®דיגה ס מב
»m a r  w  wxnrn rm m f m —t « r־

xnnt ^ סודזז אי י מג די וז עג װ מ ר־ ס ם מ ד * 
ו ו י • n ם ך •י׳ ן ®לוכזז ח סד w א  אר־ ד

ו ן ס מן ן ?ריגם מ ױ t ■מ וילק יוסח n 
o «דבי» n רדנירסײ *ר^

m i t i ו «  זײנם ?ליו׳קםאכער ן
r ניס v מ  האנדעים דן ןובעד לײן^ ריי
ס w זיך ס י ן ו ן ג סן ס מוזןסגד !וזי  ו

•T יןןדמר ןס װצלען ויסלםצז 
o aoapofty* ױ שעז?ױ סססש  ״■הייל־ ס

ד נ o »יך יזי אין .,רזילעז הרנדזדס פאו ס n 
ן W אױבען סי o p• עם וױל איך ארן

ד איז לזןגע דזןר ודזןגען ריי  ס
 העדשם עם װאס אופבאשסיפםקײם די
 וײ רעגירדנגס־קרײתװ, אוגזעדע איז איצם
 ארנ־ םסאביליזיד׳עז און פןסיליזידען צד אזוי
 שול־ םײלדױיז אײך איז — עקאנאםיע, זער
 אינדוםםדיע^ צײוילע די *ין װאס די̂י

 — ארײסנערצכדגם- אינדדםסדיעס סנזעדע
 אונ־־ אופר^מךלפעסיגקײפ, אזא עקזיססירס

 בײם זיד וזאלם ח־אס םסרינג־םעזאן זער
 נים גאר אפתץ ־m איז ײד האם ענדיגען,

 אזם־ םאקםיש איז עם ארן סנגעםאנגען.
 עם װאס גביאוח זאגעז צד איצם םעגלצך

 *אנא־ עםלזכע נעיןםםע די סין זי׳יז װעם
 אנקופעז• װזנם ®סל־סיתזו ־n ביז םען.

 יזר לעמגםםיםעל ד׳י vrisrri דזסרװײל
rn צדם אדן םײ׳עדזיד סאנ o n  ,in m p 
 גזר נים דשאפסנעטעאר ארגאנתידטע די

 ייז *)דםדעסמג מהעדיגע איד קראגעז
̂םדרצז, רעגירדגגס יעגע  דארעעז דועלכע ■אגע

מ בןמנױסעז w *־ו מגג ד tm  o n ־ ז מ
מז ײ ם מז נז ע ן ל י לאנד• ז
ר בין זייך מ ד־ די אז זיכעד, * תי מנ סר

 זי׳י־ *פעריקע׳ אין באודעגוסג ארבעםער םע
 די צו צוגאסג זי׳יעד אין *ןרזיײניגם עבדיג

שע פארשידעגע איגדזקסריצלע אץ עקסספי

לאנד. אין

דרוק פדן ארוים ערשם

ע נ י ל נ ־ ת ל י נ ם
ך *ז נו ז ךן \ז. ז ע פ ל א ה

 I סמ מןשרײבתג א איז בוך דאס
 פזרזז־נאליציע אין שםעםעל אידישען

®o n  T זיד האבען אידזח װאס אנהױב 
o איז באזעצם n גלי־ גליגצ שםעםעל) 
n בת ניםנע) n װעלם־םלחפד- צח׳ײסער 

o פרן אידזװ 3xxx< אלע כםעם װען n 
 דערםעד אדדםיגע די פון און שםעםעל

 קידוש־השנ^ אריף אוםגעקופען זיינען
 בדו־, *ון ®זכד ־in הזילפערן׳ ד- חנרך

o געזאםעלם האס n ר סאסעדיאל מ
 האם בוך דאס יןר. עטלעכע פרן צייס א

 אנם־ סן פארםאם גרײסעז י״יםעז 315
 היסמדיסען TV פאטעריאל סך א האים
 חודבדלינמך אידישעד דזמי םאר ודןדם

ראםור.
בײו באקופען ביך־ דאם קעז םעז

B. Halpera
Oomb AT•., Brooklyn SO, R, T.in*
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m דער אץ און m א'ן פרעסערס קלאוק ױ מיט r
N־

ץ ױי את מרײד אץ קדחת א א
 TT ווארםם םעזאז ונזער
 אם קדחת; א אין װי
 אלע און ברען א עס גים

אפטיםיסםיש, ווערעז
 אז זיד׳ דאכם אלעמעז

 איז פראםפעריטי די
 גײם פען און דא שוין

 גים מיסאמאל און רענדלעך, שארעז שוין
 אן — סלאו װערם עס און דרײ א עם זיך

 האם אזוי פארװען. א אן און פארוואס א
 צוױי־ א איבערגעהזרם געשיכמע די שוין זיד

 װען און סעזאן. הישםיגען דעס מאל דרײ
 םיט־ אויך איז געשריבען, װערען שורווז די

 אבער םרייד, אין םלאו געווארען אמאל
 צי זאגען, ניט זיכערקײם םים קען קײנער

 דער וױיל בלײבען. םאקע אזוי װעם עם
 שע־ צאל גוםע גאנץ א םארם. איז פאקם

 באדע־ זיי און איצם אםיא ארבעםען פער
 םאגק־פעריאדען. די םים נים גאר זיד רעז
ר  ארים אטראספעי־ע די א« את■ םך־הכל דן

קדחת׳דיגע. א איז םרייד
 אנאלי־ עם וױל מען אויב אייגעגםליך.

 ציים דער פון אפדפיגלונג אז עס איז זירען.
o פיז אין n גאר־ את איצט ביז װאס לאנד 
 וואם נים װײםס קיינער םםאביליזירט. נים

 דארפט וואם און נליינם. פרימ־קאנםראל זער
 וואם נים• אםילו וױיסם קײנער מער. איר

 םע־ נעקםםען טאםמעז וחנלען װאולענם די
 אונזערע אויף אש זיך רדפס דאם און — זאן

אלגעהי׳ז• אץ קלאוקפ
 אכר״־ע אץ םייסע לרימשים די

סםארם פדסעין
 אונזער האס באקאנפ, שויז איז עפ װי
n חשאינם קלאוק w pארגא־ נאכאפאל ־ 
 דערגרײכם און שאפכ״ ״לוירנער די גיד־רם

 איי־ ײניאן־אגריפעננ^ רעגעלען א זײ מים
 גזד אויך פערזענליד םיר האבעז Tגענםל

 בימ איז דאם «בער •r־m האנם א האם
 ײניאן די ודאפ איז װיכםיג װיכסיג

 וער־ פירםע ״לוירנערפ״ דער םים האם
 זיי װאו דארםעז אז אגריפענם, אן גרײכס
 די פוזען — ארבעם זייער דירעקם מאכען

 פו־ זײ :םםריקם־ױניאן־שעפער זיין ■לעצער
 ײניאז־קאנםראקםארם; נאר דעזיגנירען זען
 קאנדישאנם די םאר פאראגםווארטליך זײן
 ריםא־ר־ דעם פאר באצאייעד פרײזעז; און

 ױנ־ דער צו דירעקם באצאלעז םענם־פאנד;
 אין *ז — פאנד ויאקעישאז און העלם יאנפ

 באדיגגונ־ אנדערע אייע נאכקוםעז אלגעםײ׳ן
געז•

 פיר באםראכסעז אורזאמןן סך א םאר
o n גרוי־ זײער א פאר אגריפעבם .לײרנעד״ 
 ערשםעגס. ױניאן. אונזעד םאר געװיגם פען

 25 צוױ־שען באשןפסיגם םירםע די ודי׳יל
 און ארבעםער. םוחענם דדײ ביז הונדזװים

o צח׳ײםעבםי n נע־ גאכאפאל ו«בעז סיר 
o םאבם n ארגאניזירעז צו םרים ערשםען 

 הײ־ סעיל־ארדער אדן םשזדז־הסארפ די
זער•

— םראגע די מאקע זיד שסעלם דא *יז
ס דאד איז .לױרנערס״ אז  איעצי־ דער ני

 זײ חוץ א אפעריהע. אין םשעיךםםאר גער
גרויםע אזעלכע דא גאם׳ דאנקען *ײגען.

~ פון װ,“-^ ױב א ל ס װײם־פרעזידענם ע

 ״פאגםגןן* ״חשעי־סי־פעגי״, װי, םירמעם
 אין פאכען וועלכע אנדערע׳ און ווארד״ מערי

 גארפעגםם• קלאוק םויזענםער צענדליגער די
o צי ברענגען :ים זײ טאקע ווארום םא n׳ 
3 םים םעםלעז זאלען די אויך אז n ■ױניאז 

 אר־ ױיער אױפמאכען זאלען זיי, אויך אז איז
 גאם איץ אח ױניאךקאנדישאנס• אונמער בעם
 װיכםיג ױיער איז עם אז עדות, אן איז
 באשעפםמען זײ ,ווײל ארגאניזירען, צו די

 זייעד רירןין זיי און ארבעטער רnםויזענ
 ליץ ביליגערע די איבערהויפם אן, •פםארק
ארבעם.

 קליעעד א זייער הײגס איז אייגןינםליך
 דזשאבער, א צװישען אונז ביי אוגםערשײד

 גי־ דזשאבערס אונזזירע מאנופעקםשירער. א
 םטיילם םים םחורה קאנםראקםאר צום בעז
 ׳ אדן קלאוקפ פארםיגע צוריק קריגעז און

 חוץ א אז םאנוםעקםשורערס, אונזערע אזוי
 זײ גיבען אינםייד־שעפער האבען זײ וואס
 פים םזזורה קאנםראקםארם צו ארוים אויך

 קלאוקם. זייער צוריק באקוםלז *ון פםיילס
 זעלבע. דאס םוען םשעין־הײזעד די אה׳

 עס םוען זײ װאם אויםנאם, דער םים בלויז
 ריי־ זיינעז זײ שםײגער. גרעםערעז א אױף
 װארלענס זײערע קויפעז צו קריגעז און כער

 מאנופעקםשו־ אוגזערע וױ גרימער םך א
 גע־וארען זײ זײנען — אזוי צו אזוי רעדם.

 אונזעד איז קאנקודענםזװ גרױםע אםתע די
 חשאבער אונזעד װאס אנשסאם איז םרײד

 םאר ארמםער דינע צו פאראנםװארםליך איז
 צו צאלונגעז און װעיחשעם קאנדישאנם׳

 םשעין די זײגען — פאנדס װעלפעיר די
o סיז ■םוד םירסעס n .אלעפען

 גזך לאגג שימ דײגעז םשעידםםארם די
i פז־ז .םאג־ארדענומ״ חװ־ אייף יײזװ n 

 אנ־ ארן פלחסה חװ־ צוליב אבער יעיאן,
 אזדי ציגעקדפעז נים פיר זימען סיבזת דערע

i ציל• אונזע! צו נאענם n ״לײר־ אשסיגער 
m אוגז האס סעםעלםעגם נער״ u געגע־ 
i אין שםויס א בען n םאקע און — וײכםוסנ 

 אזש פראגע אנגעוז׳ײסאגםע י1 האם דערפאו־.
o בײ אנגעשפאו־ס n 1דזשענעו־אל לעצםען— 
 איז םו־אגן די פיסיפט באאייד עקזעקוםיװ

 םיר אין געװאדזװ באהאגדעלם עו־נפם דיעזי
T װעם ײגיאן אונזער אז זיכעד־ זיינעז i 

i צז נעםען צו^ונפם נאענםע! דעז־ אין n 
 פאו־שםײן װעלען י׳י אויב ארן ״חס־ה״

 כדי זײ װעלעז — זײ פאו־ גופ איז עם װאס
 פיס װערזין פײעז אבעל1ם פאויםײדען צו

פחוועינ^ ע1נאענםע אונז
י כבדד •ןכיס?ל ם מ ע מ  עס ד«ןם o^n אי

ס כשר פארדינ
o n שבת־צד־גאכמ סעבו״ואוי דריםען 

 ײסאר־1נ א געהאם 35 לאקאל אונזעד האם
מז *ז גאנקעם םיגען ע עג סג  אונ־ כבוד ן

 דובאװ.־ הײפאן ברידזױי, יוניאו גוםען זער
 קלארק אונזער פיז פעםבעו־ עקזעקוםיװ אן

i אה ײניאז פרעםערם n פע־ אסיסםענם 
 או״ באאויד דזשאינס אונזעו־ ®יז נעדזשעד

דעםארםפעננ^ גאניזיישאן

m גע־ הינזיכםען אלע איז איז יום־םוב
i עדשםענם׳ ערפאל׳ט אן וזען n ז פאקם* 
 אסםא!־ אין פארקראכעז אזש זײנען פיר

 פײ־ די את אראנזשיררע ^אגצע די האטעל.
 ס־ויפאו־םי־ אזא אויף אםפאספערע ערליכע

 א וױ 1פע עפעפ געװען איז שםייגער גען
מ ױינלי  צוזאפען אלעס אונםערנעםונ^ געו

 סון פארםרעםע! די פלאץ, דעד — געגומען
 כאסייעםי* ױניאנס׳ לאקאלע פארשידענע, די

 םא־ און לאנדפלײם דובאודס פון דעלעגאציע
 םײדעד־ליבע םרעסער: קלאוק אונזער קע

 די םוםער, אלםע זײן און — פאםיליע
y א געהאלפען האם װעלכע זקגה■ r n דיר־ך 
 האם הײפאן זמ 1אי אז מײקראפאן דעב
o n אלעס דאס פאח־יגם, 1כש םוב יום 

 אײנדח־ק שטארקען א געפאכם האם צוזאפען
בילד. שימ א אתיסגעבראכם און

גל־ פען האם געלעגענהײם אזא בײ װי
o שבחים גוםע זאגם n בל היו  px — מל־
 געוהאונםשען און באגריפם אים האם אזוי
i גליק n מ. לאקאל׳ אדנזע! פץ םשעז־פאז 

 פענעדזשעו* אל1דזשענע 1דע ;קופערפאן
 פימ־ אל1יש יעיאן׳ קלאוקפאכע! אונזע! פמ

 דד• להאים בתדע!. לײבליכע! זײן בערג;
i איז װעלכע! באװ, n דירעק־ עקזעקוםיװ 

i® 1טא n  r םשענט1פוי פענם1גא .לײדיס 
 יע־ םאכםע!• עלפפםע זײן ;אםאסיאײשאױ

 ברעםלאדו. ראזא פזױי פײן ;דזשײקאבסאן םא
 קלחב -פיאנעת־פוױיען די פון נאמען אין
 צוגןך איז עם װעמען אלײז׳ איד אמ '35

i געײארעז םײלם n ז׳ײז צי כבוד m םאםס־ 
 לויב־װערסעז*. קײד גזיקאד־גם נים מאסםער.

פאז־דינם. ערליך זיך האם דז־באדו װעלכע
ה א סאכס ע כ און א־ינר^פםסענם זי

יש,-אל סדיכת דערפיס העלסם
ת ם1פקױ *ץ ?לאיק 1אונזע מ ע ידד־ י

o ארדיסגעשיקם האם יאן n בריזן פאלגעגזזחי 
 םיםגלידעו־: אלע צו

בדיד׳דד־ד .םייעדע
 m אין געלזױעז פפתפא שײן האם 1אי

 באארד דזשאינם די אז עםע-1» םעגליכע!
 ודעל־ r® ייניאו• קלאוקפאכע! אונזעיי ®ז

 א «ן איצם ס1פי םײל׳ א זײנעז 1פי כ<ר
ת 1פא באבדם פאויקױפעד צו דרײװ  פדינ

 כד׳י פארקויפם װערען באנדס די ישראל.
^ צו ג ע מן צד ההתדדדת m פאכעז ם א  ה

 הײזעד אײפבדיען קעבעז «ד קאייםאל דאם
 פאדידאגעל־ איײינגעקדםענע, נײע• די פאר
מ איפיגחמםען. אידישע םע על  קופעז ײ
העדלם״. פנ-ת .פאו־בע ישדאל פדיגת קײז
m אם װעלם. m ®ז װיגקעלעד אלע ®ז

 אנגעפאנגען אײגענםליד זיד האם דדײזד.
 35 לאקאל ארנזעד װעז צח־יק• צײם א פיס
 פארש"־ צו :עפלעדזשם &xmrr זיך האס
 באנדז^ דאלעז־ םיליאן פעדסעל א םאר־ פעז
o אנגעפאנגעז דאז ■אקע האבען פױר n ־ ס  מ

 100 1®* פארקויםם האבען 1פי און *עיז
 האוזמנ ישראל *אםון דאלעו־ םויזזבד
מנדס״.

 m איז םיגדת פאו־שידענע צוליב אבער
^ געױאויען. איגעשםעלם קאספײן ענ ם מי  ע

 םרײד אין םלאו דאן געדדאי׳עז איז עם דױיל
*T ^נאן• באדאר־פם פען האם אווײםענ 

 רע־ ישד׳ןל m פים טפנזשפעאניאו פאכזװ
o פיז זיכעדקייס m װעגען גירונג n איסי

י

Ls



-----------------------> 30 זייס
 צדדיק־ זאלען באגדס ױ w יין וזעסםםעגם

 אפעריקאנער אין ®נזיםיוד װערזנז געצאלם
 אוים־ שוין איז אלעס אז ם1אי און דאלארזװ•
 באארדצו־ דזשאינם אוגזער האס געגליכען

 לאיקא־ אנגעשלאםעגע אירע אלע מים זאםען
 אלגעםיעעם אן פאכען צו באשלאסען לען

 פארשפרײ־ צו און ■איולאריזירען צו קאםײין
באנדס. די פארקויסען «ו און םען

 געװארען געפאכם איז אנפאנג גוםער א
 אק־ און שאפ־טשערלײם די pc םיםיגנ בײם

 דער װאם ױניאז אונזער pc סוער םײדע
 גע־ צװעק דעם פאר האם באארד דזשאינם

 אויף פעברואר. םעז13 דעם זײנסםאג רומען
 גןיװארעז פארקויאז גלײך איז םיםיגג יזיגעם

 םשער־ די *דן באנדם דאלער םויזענד 60 סאר
 זעז וועלען זײ זןז פארזיכערט האבעז לײם

 קויםעז זאלעז גאנצןי אלם שעפער די *ז
 פארקויםם װעלכע,ווערעז באנדס די באגדס.

 קארפארײ־ האחיע ישראל .אםת דזנד ®ח
 און הוגדערם פינף הונדערם. צו זײנען שאף

 םון םעפבערם אלם באנד. א דאלער םויזעגד
 און אויף אייך םיר פאדערען ימיאן אונזער

 איר זאלם ערשםענם אז אײך. צו *יעליחגן
 העל־ צו זײ סײסשערל די םים קאאפערירזװ

 קוי־ צו אליין און באנדם ®ארקויסעז םען
 קויםם איר אױב און שאפ אין באגדס פען
 אין באגדם קױפען קוםם — שאפ איז גים

ױניאן. לאקאל אײער
:בדידער

 אבםאלוט איז געלם אײער אז געדעגקט
 פול־ זײנעז באגדם ד *ז און געזיכערם
 דער םון גאראנםירם גאראנםירם. שםעגדיג
 דער םון גאראנםירם ישדאל. פת רעגירוע

 — באנדס די םארקויפם ױאס קארפארײשאן
 ■ערזענלזיכקײ־ די דודך נאראנםירט אויך און

 קארפא־ די צחאפען שםעלען וועלכע *ען.
 און באאםםע יוניאן באװאוםםע pc רײשאן,

 אינדוםםריאלי־ אוז עקםאערםעז פינאנציעלע
 װערם מעד איז פרעםםיזש װעפעגס םסען,

 איר װײל אז נים, אויך םארגעםס געלם. ודי
 איר און אינװעםםפענם זיכערעז א םאכם

 איג־ פראצענם דרײ םולע דערויף קריגם
 םאר־ די דעדםים אויך איר העלפם םעדדםם.
 איבעד אידען דערשלאגענע און װאגעלםע

מז איץ סעםלעז זיך װעלם דער הוי  «ו אנ
פענםשען. וױ נאכאפאל פילען

!35 לאקאל pc םעמבערס ברידער!
 םאן וועם איר אז זיכער זײנעז םיר

שלימ אײער  און םליכם אידישע אמ פעגם
 אז זעם איז אלײז קויםם באנדס. קױפען
 םרײנד אײערע אז קויםעז׳ זאל םשפחה אי׳יעד

גאנדם. קויפעז זאלען שכנים »ז
 און ישראל םדינת דו םליכם אײער םרם

 איז יוניאן אייער וױיל ;ײניאז אײעד *ו
r פאראינםעדעסירם. t םדיגת־ישראל העלםעז 

מאמענם.״ נויםיגען אישםיגען דעם אין

 םון קאמיםע איז אסערײטארס די םיר,
 םע38 ודעםם 307 שאפ, םארגאװ חשעק
 איץ !חאםענקונפם *ייז בײ האבש ססרים,

 בא־ *ו באשלאסען רעסםאראז׳ פאלינ׳ס
מז אנ  פע־ לאקאל אדגזער פרעזעגםירעז און ד

 בענ־ ברודער פרעזידעגם ודײס *ץ נעדזשער
 און םיכנױגע זײן םאר קאפלאן חשאםת

 אונזעד לםובת ארבעם אוסדערמידלעכע
 אונזער זאל ער אים וױגשעז םיר שא^
מן. געזעםערהײם פתגה ט ר א פ

שאפ־טשער־ ראקעם. אשר :קאםיםע
 װאשאלסקי סעם און שווארץ js מאז׳

*r לאקאל J17

גערעכםיגהײם ................. .................................

ארבעטער־קאמיםעם אידישען פה קאנפערעגץ די
 װי ארבעםער־קאמיםעם׳ אידישער דער

 אי־ דער םון אויםדרוק ארגאניזירםער דער
 אםעריקע, אין באװעגוגג ארבעםער דישער

 פעב־ םען18 את םעז16 דעם צװישען האם
 אם־ איז קאנםערענץ א אפגעהאלםען רואר.

 הכל םך א אונםערצדציעז כדי םיםי. לאגםיק
 דעם אנצײכענען און דערגרייכומען זײנע פון

ארבענג װייסערדיגער םאר וועג
 קאנ־ דער םון םאג־ארדעגוגג דער אויף
 געקומען זײנען עם װעלכער *ו סערענץ,

 אמעריקע םון םיילען אלע םון דעלעגאםעז
 פראבלע־ די געשםאנען זײנעז קאנאדע, איז
 אמעריקע אין ישוב אידישעז דעם פח מעז
 גארער דער איבער ישובים אידישע און

 קאםי־ דער וואס רעטונג־ארבעם די װעלםן
 אתיםצוגעמען אויף םירעז איצט דארף םעם
 ,איקערנעם הינםערן םון אידען מער וואם

 _7אי אינדיװידועלער זייער װאו פארהאגג״,
 די םיז צעריבזןז ווערט לעבעז נאציאנאלער

 ווע־ רעזשיםעז: קאמוניסםישע טאטאליטארע
 םדינת פאר הילף קאנסםרוקםױוער געז

 גע־ קאםף װעגען ישובינ^ אנדערע און ישראל
פראבלעםען. אנדערע און אנםיםעםיםיזם גען

הא־ קאנפערענץ דער צו דעלעגאםען די
 באריכט אױספירלעכען אן אויםגעהערם בען
 סון עקזעקוםיװ־םעקרעםאר פאם, יעקב פון

 האם װאס ארבעםער״קאםיטעם׳ אידישעז
 םארצוױיג־ דער פון פאזען אלע ארוםגענומעז

 אר־ גרויסער דער אם םח םעטיגקײט םער
 אידישער דער װעגען בעםער־ארגאניזאציע•

 אפעריקע אין און װעלם דער איבער לאגע
 כאגין נחום רעםעראםען: געהאלםעז האבעז

 אייראפע. אין לאגע אידישער דער װעגען —
 קא־ שוידערלענער דעד װעגען ספעציעל

 אין אידעז די דזרך מאכען עם װאם םאםםראסע
 קאמוגים־ דער םון םאםעליםען־לענדעד די

 איז לאגע דער וועגען םלוכהז םישער
 וױיס־פרע־ זיסערפאן. םשארלם — ישראל
 האם װאם אינטערנעשאגעל׳ דער םיז זידענם

 אין ריתע א םון אוםגעקערם וואם נאר ײד
 ווע־ — םינקאף י• את :הייםלאנד אידישען

 אין גזיםייגדע־לעבעז אידישעז דעם גען
 קאםםײן־די־ םאבאטשינםקי, ב• אםעריקע.

 ארבעםער־קאמײ אידישעז פדן רעקםאר
 אר־ דער װעגעז באריכטעם האם םעם,

 געלם־זאםלונגען זײ און גאניזאציע־ארבעם
 װעגען — םייקםין בעלא איז לאגד איבעוץ

דייםשלאנד. איז .די־פי׳־לאגערעז די
 צו זיד באשלאםען האט קאנסערעגץ די

 םעלקער ״פאראייניגטעל דער צו װענדעז
 װעגעז דעקלאראציע א םים ארגאניזאציזד

 פון אויםראםוגג קולםור־נאציאנאלער דער
 םאױעט־רוםלאנד איז םאלקס־לעבעז אידישעז

 פרעזי־ םאטעליםען־לענדער. אירע איז איז
 פארזי־ העלד, אדאלף דובינםקי. דוד דענט
 און ארבעםער־קאםימעם, אידישען פון צער

 דער םמ םרעזידענם פאטאפסקי, יעקב
 אויסדערװיילם זיעלז ױניאן, אמלאגאםײםדד

 ד^קלא־ די איבערצוגעבען אויף געוזארעז
םעלקער־םארבאנד. דעם צד ראציע
 אנדערעם צװישען האם קאנםערענץ די

 דער געגעז פראםעסםירען צו באשלאסען:
 מזדח־ אח םעדב־ םת באודאםעגזנג װידער

 םאר הילף די םארשםארקען צו דײםשלאנד!
 ױײ־ איז אײראפע איז ישובים אידישע די

קיגדער־ םארשיידעגע די אויםהאלטען םער

 און ביבליאטעקען סאגיםאריימס, הײמען,
 אין געװארען געשאפען זײנען װאס שולען

 i מערב־אייראפע פון טיילען פארשײדענע
 אין דאלאר האלב א און מיליאן א שאפען

 פון בודזשעטעז ריזיגע די דעקען צו 1951
 םאדערען טעםיגקייםן פארצװײגמער דער

 םצד סובסידיעם די פון פארגרעפערונג א
 הילף די פארשםארקען ;װעלפעיר־פאנדען די

 בוי־פלענער די חרכפירען און ישראל פאר
 פארשםאר־ את הײםלאנד אידישען דעם אין
 אין אנטיסעמיטיזם געגען קאמף דעם קען

אםעריקזנ•

 וױליאם ערט באװעגוננ אדבעמער
 געװערק־ םון באנקעט בײם גרין

קאמפײן שאםמען
הי־ דער םין פארשםייער פראמינענטע

 ארבעטער־בא־ ארץ־ישראל׳דיגער און גער
 אםערי־ דןיר םון סארטרעםער און װעגונג
 אי־ ױנגער דער פון און רעגירוגג קאנער
 דאגער־ זיינען ישראל, אין מלוכה דישער
 צו־ זיך יאגואר, טען11 דעם אווענט, שםאג

 הא־ אםםאריע וואלדארף אין זאמענגעקוםען
 דער r® פרעזידענם דעם ערען צו טעל

 און לײבאר אװ פעדעריישאן אמעריקען
 בא־ ארבעםער היגער דער פון וועםעראן

 איז באנקעם דער גרין. ױיליאם וועגוטט
 ״אמעריקא־ דעם םון געווארעז אראנזשירם

אז נישען ױגי ^ רי  געװערק־ ביים קאונםיל׳ ם
 ארגא־ אן ישראל, פאר שאפםען־קאםפיץ

 לעצםע די פח פשך אין האם װאס גיזאציע
 פארא־ די מאביליזירען געהאלפעז יאר 26

 היגער דער םון הילף םינאנציעלע אדן לישע
 בוי־ארבעם דער פאר ארבעםער־באוועגונג

הײם־לאנד. אידישען אין
 אדרעסירם את פארזאםלוע חשובע די

 פרע־ ערעז זאריצקי. מאקם םון געװארען
 ;ײגיאן ארבעםער םילינערי דער פון זידעגם
 א• דער פון ודײם־ארעזידצנם װאל. םעםױ

 םארםרע־ םםילמאן. דזשאן דר. ל.; אװ &
 רייט. ראלף םרומאן; פרעזידענם פון טער

 אבא לײבאו־; אװ םעקרעםעוײ אסיסטענם
 ױסף דר. ישראל; פמ אמבאסאדאר איבן,

 הםתדרות דער פון פארשםייער בורשטין.
 ישראל אין ארבעטער־באװעגונג דער און
 גרין. װיליאם גאםט, ערען דער סוף צום און

 אינםערנעשאנעל, דער םון װייס־פרעזידענם
 םרייד* דעם פון פארזיצער ברעסלאוו, ױםף

םייערונס די געעפענט האם קאונסיל. ײניאן
 אפגעשםעלם זיך האבען רעדנער םײםטע

 אמ לאגע פאליםישער איצםיגער דער אויף
 פון פערזענלעכקײמ סימפאטישער דער אויף
פרעזידענט. ל. אװ פ. א. דעם

 גע־ רעדע זײן אין האם גרין וױליאם
 דער* די ווערםער שענסטע די םים לויבט

 נאמען אין און ישראל מדיגת פון גרײכונגען
 ji m דער םון מיםגלידער מיליאנען די ג»ץ
 דעם פאר הילף פולע די צוגעזאגם ל. אװ

לאנד. אידישען
 העברןד א אין האם בורשםין ױסף דר.
 םת אנערקעגונג אויםגעדריקט רעדע אישער

 ליים* גרינ׳ם װיליאם םאר הסתדרות דער
 און מדינה אידישער דער לםובת םונגען

 ער האם אנערקענונג םין אויסדרוק אלס
 וואס םקולפטור, א מים גרינען פרעזענםירם

ארבענ^ דער ביי חלח א פאר שםעלם

^ 1951 םערץ,

 רעטײעדטע פון רעכט די װעגען
מיטגלידער

רצדאקםאר! גדערםער
״גערעכםיגקײם״ גומער לעצםעז דעם אין

 בריװ דו־וקען צו פארשפראכעז איר האם
 איך װיל ײניאן־עגינים, וױכסיגע וועגען
 ברױו םיין באםראכםען װעם איר אז האפען

דרוקבאר. פאר
 קאנ* לעצםער דער סון באריכם דעם אין
 סאר־ איז עס אז געלײענם איך האב ווענשאן

 פון רעכםען די װעגען געווארעז געבראבם
ױניאן, אונזער םין םעהבערם רעםייערםע די
 געװארען איבערגעגעבען איז ענין דער אז און
 םץ אגפירונג דןיר אוגםער קאנ!יםע א צו

.9 לאקאל פון מענעחשער הײסאן, לואים
גאכזו־ אײן אין איך תאלט דעמאלם זײם

 איז עס צו ״גערעכםיגקײט׳ דער אין כען
 און ענין דעם װעגען באריכם א סאראן ציעס

 הא־ איך וױל גים. גאר ליידצר גןפין איך
 רױרקען ברידולל דאס ױעמ אפשר אז פען,

דערשיינעז. יא זאל באריכם א עפעם אז
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* * *
 שרײבט װאלאך ברדרער װאם פיז־דזם

 באריכט װעלכעז װיסען צו שװער איז דא
ר  איז הײםאן לואים אז איז זיבער םײנם. ן

 םעקרעםאר אדער פארזיצער קיץ געיועז גים
 קאטוענשאךקאםיםע *יז ןם וועלכער םון

מז זאל װאם א  םון עגין דעם בזר־יאנדעלם ה
פימגלידער. רעםייערטע

 אלס האם׳ הײפאן לואיס אד װײםעז מיר
 איגטערנעשאנעל, דער םון וױים־פרעזידענם

 רעםיי־ די פון •ראבלעם דעם םארגעבראכם
 פיםיגג לעצםען דעם בײ םעמבערס, ערםע

 װאו באארד, ןקזעקוםױו געגעראל דער פון
 דאזיגלז דעם געדיארדז באשלאסלן איז עם

 דער אויסצוםארשען. *ראב־־עם פילזײםיגען
 אייגזאם זיך פילם פימגליד רעםייערםער

 ױניאן־ די און שאפ זיין םארלאזט ער װען
 םיט־ רעםײערםע מייהםע די אקטױויםעט.

 אויפ־ געוואלם וואלםען מיר׳ וױיסען גלידער,
 אט מיט פארבינדונגען זייערע האלמען

 געהאלםען האבען זײ װעלכע• ױניאן, דער
ווערען. שםארק און בויען

 אונזער מן־הםתם וועם ציים דער םים
 דא־ דעם אויף ענטפער אן געםינעז ײניאן
 געהאל־ האם זי װי פונקם פראבלעם זיגען

 קאספלי־ װימיגער גיט אנדערע, לײזען פען
 געשא־ וועם עס ווען פראבלעמען. צירםע.

 מן־ װעט פלאן קאנקרעםער א ווערען םען
 לייע־ צו וואונםש׳ וואלאנ׳ס ברודער הסתם

 ״גערעכםיגקײם״, דער אין דעם וועגען נען
װערען. םקוים

 מים־ רעםייערםע דאדפען אבער דערוױיל
 און ױניאן־זשורגאל דעם לייענען גלידער

 פון ארבעט דער וועגען אינפארםירען זיך
 אי־ נאר נױ־יארק אין נאר נים ױניאן, דער

 מיטגליד, רעטייערטער א לאנד. גאנצען בערן
 דארף זשורנאל, ױניאן דעם נים קריגט װאס
 דער אין קארטעל א ד-רך װיןען לאזען אונז

m .גןירעכטיגקײם׳׳, ״ון רעדאקציע o 
י גיױי*רי♦ בראדװיי. רעדאקציג נ

 רעטײער.־ א פון דאנק־בריװ א
מיטגליה טען

ױ דער םי  ?לאיק* פיז סעקרעםאר מזעקו
 צוגעשיקם אונז ד״אס 9 לאקאל פינישערס

 רזך אקארשס אז פין ברױו פאלגענדען דעם
^ םײערסעז ל סג  *קסיװצ עלםערע אן םי

יוניאן« דער אין םוערין
י דא אייך שיק איך  פאר אפליקאגת י

 דארפען װעם מען אויב עלטער־פענםיע. דער
 עס אייך איך בעם מאכען׳ רעכם צו עפעם

םיר. פאר טאן צו
 יאר 36 ױניאן םיין געדינם האב איך

 שרײבען ביים פיר ציםערם האנם די ציים.
 מײן אײספילען בײם אװ ברױועל דאם אם

 נצפיל װייםאגדיג א איז עס אפליקאציע.
 םיט מיך איך פוז איצם אז םראכםען, צו

 געזעגענען• אייעפען דעם
ר.״ ר. גרום ױגיאן םים

שאפ, םענזער׳ס pc אפערײםארס די םיר,
 םי־ א בײ פארזאמעלם עוועגױ. םע8 — 545

 אג־ האבען יוניאן, דער פון אםיס אין םינג
:רעזאלוציע פאלגעגדע די גענוםעז

 איבןיר־ די אנבאםראכם איז נעםעגדיג
 גאלוב, ב. ברודער וואם ארבעט געגעבענע

 ,117 לאקאל פון מענעדזשער אםיסםענם דער
 מיר האבען שאפ. אונזער םאר געטאז האט

 צו אויסצודריקען באשלאבען איינשםיםיג
 קליינע א דורך אנערקענוגנ אונזער אים

 פרעזענםירט אים ד״אבען םיר װאס םתנה
םיםיגס בײם

 pc יארען פילע נאך אים ױינשען פיר
 דער אין דינסם םרוכםבארער און ,געזוגם
ױניאז•

 טשערבאן — מאסקאוויםש מאקס
צװירן לואים ל>>רק, סאל

 דזשו־ דזשאנטי פון פרעםצרם די מיר.
 םים־ אלע עוועניו, לסע 500 שאפ. ניארם
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 צו דאנק הארציגען אונזער אויסצודריקען

 אראנםקי, םשארלס ביזנעם־אגענט׳ אוגזער
 איבערגע־ pא זארגען שםענדיגען זיץ פאר

שאפ. אין פרעסערם אונזערע צו געבענקײם
 אוים מיר דריקען צײם זעלבער דער אין
 אומער מיט צופרידענקײט גרויםע אוגזער

 זיץ דאנק א וואם בארענשםיץ, ל. טשערמאן,
 ארבעמ דער צו געטרייקײט pא ענערגיע

 איינגעפירם האם ער וואם סיםטעם דזים און
לעבען. א מאכען זאלען מיר כדי

ט ביידע באדאנקען מיר  באשײדענע פי
מתנות.
.; ־״ דענים ל. pא באום ד.

רעזאלוציע טרױער
אקטי־ אלםער אן קאץ. פיליפ ברודער

 נע* א pא 117 לאקאל םון מיםגליד ווער
 גע־ איז לאקאל, pc באאמטער א צייט װיםע

 קאץ ברודער יאגואר. טן31 דעם שםארבן
 וואס ארבעםער אלע pc באליבם געווען איז

 אנדענק! זיץ כגוד געקענם. אים האבען
jx ^פיטגליב ברײזנ iifi לןקןל J17
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 ״וױקטאריא שץ אדבעםער די
 ביזגעט דיער דא:ל,ען חשונאד״

האמימעם שאש די און אגעגמ
אפגעהאל־ איז װאם שאפ־פיסינג, א בײ

 חשאינמ־ דער פון אפים איז געװארעז םעז
 ״וױק־ דער po ארבעםער די האבען באארד,
 אויס־ עוועניו, םע7 512 דזשדנאר. םאריא

 צד ציפרידעמדיס p» דאנק זײער גץדריקם
 פריד־ תשעק ברודער ביזנעס־אגענם, דעם
 איגםערןסזו די פארםרעםזין זײן שאר מאז׳

pc ארבעםער אלע pc דעס mkv זײס pan 
פירפע. די pc עקזיססענץ

געח** *ויסגעדדיקם אויך איז דאנק א
 ברר־ םשערפאז פריערדיגען דעם צו רען
 שאפ־קאםי־ אלע צו pk םעילאר בארגי דעד

ארבעס. נוטער זייער פאר םעם,
 די האבלז אנערקענונג pc צייכעז אלס

 םים פרןיזענםירם שאפ דעם pc ארבעםער
 דעם px סשערפאן דעם םתנות װערםפולע

ביזנעם־אגענם.
ד הפרי ;םשערםאן — זעמלאק הערי  *יי
i לאקאל אלםשול״ דעיװ לטנדער, n; השר 

 ;9 לאקאל 4װאלםשא? סאקס טדן,5רואל נעך
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רעזאלוןײעס דאגק
 גאר־ בי און ״בי pc ארבעטער די פיר

 פאר־ גאס 29 וועםם H5 קאספאני׳, מענם
טינג א בײ זאטעלם ם אין פי ש^נ  באארד, דז
 צו דאנק ברדערלכען אונזער ,אויס דריקעז
 זײן פאר װינדפאן, נעם אגענט ביעעם אוגעזר

 פאר געםןיז האם ער װאס ארבןים םיכםיגער
 אר־ יײן סאר אויםדרדק אלם שאפ אוגזער

ס 9 פים אים פיר •רעזעגםירעז בעם,  יו־ן
באנד.

םשערמאן, שאפ קאן, הערי
ראזענ* אבראמאוויםש, קאםיםןי:״ די

םשערנאף. און פןילד
 גיבען געלעגענזדים זעלבער דער בײ

שאפ־םשערפאן. אונזער םתג־ א פיר

קאל־ ״פיערפאן פון ארבעםער די םיר
 הא־ עװענױ, דםע — 500 שאפ. קלאוק מאר
 פאנםאג, םיםינג, םםעגיעלעז א בײ בזח
 אונזער פון אפים אמ פעברואר, סעז12 דעם

 דעם אונםער םםרים, םע38 וועסם 22 ױניאן,
 בארגי אגענם- ביזנעם אונזער pc פארז^

 געווא־ אדרעםירם איז װעלכער דזשייקאבס,
 מענעדזשער, גענעראל אוגזער pc רען

 דיסםריקם pk פײנבערג, ישראל ברודער
 סאר גזןקויפם סלוצקי. ברודער פענעדזשער,

* די דאלאר pc 11,300 מע1ם דער .pa 
ר יבא:דס*. האוזיגג ישראלי
 אויםדריקען מיר װילעז אוסן דעם אויף

 pc בעאמטע די צו אנערקעגוע pk דאגק
 פאר לײסםונגען גוטע די פאר ױניאן אונזער

שאפ. אונזער פון ארבעטער די
 אײס*־ מיר וױלען געלעגענהײם דער ביי
 ביד• אונזער צו דאנק ספעציעלען א דריקען

 ז״ץ סאר דזשײקאבם, בארני אגענט, נעס
 די לט־בת ארםפט ג־טער אריםערגעוױינלעד

 צײכען אין pk ־שאפ אונזער סון ארבעםער
pc םים אים מיר פרעזענטירען אנערקענוע 

 האוזיגנ ישראלי pc8. דער pc באנד א
קארפארײשאן.

 שאפ־טשערמאן פרייליגג, סעם
 איידענ־ מ. מעפיגא, עי ראזענבערג, אײב

 קארגבלום, שג״ידער, ב. שםאם.
װאלאפי »לעקס
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qn שםיםעו צו נ»«־ד חשינס װעס פון astnsw res
!דרעםםאבער שװעםטער, און ברידער

 איז ױ פארוואנדלען צו כזײ אפשםיפוננ דער אין באםײליגען זיך לע8 מוזען ביר
 ארבעםער די בארויבעז צי זוכען וואס שונאים, ױניאן די געגען דעמאנסטראציע מעכםינער א

 אוגםער באדינגונגעז די איבער דעה א האבען אץ ארגאניזירם זיין צו רעכם זייער פון
ארבעטען. זײ וועלכע

 דרעיפערס. אםערײםארס, קאטערס, :אוגז סרן איינעם יעדזןן םח פליכנ* די איז עם
 באםײליגען צו שעפער, דהןס די אין ארבעםען וואס אנדערע׳ אלע און פרעסערם םינישערס,

 םארן שםימע א םרייד. אונזעד־ אין ױניאן־שאפ א סאך שטימןיז *יץ אפשםימונג דער אין זיך
 םעםט־הארסלי פארברעכערישען אמ שענדלעכעז דעםי געגען שםימע א איז ױניאז־שאפ

 בא־ ארבעםס אונזערע םםאנדארד. לעבענם אונזער באשיצעז פאר שםימע א איז עס געזעץ;
 פאר שםימע א איז עס ;הרבנות און בלום מיס אויסנעקעמפם האבען מיר וואס דינגונגען

פריגציפען. אירע און ײגיאז אונזער pc אויסהאלסונג דעד

ױניאן אונזער אױפצוהאלטעז אנםשלאפעגהײט אײער דעטאנסםרירט
!געוױנםען אונזעדע און

ן ו צ י װ ן ם י ט ש
עז װעם ארבעםער יעדער  סיר וואס בא־אט סעמםפעל דער וױ שמים־צעמעל א ?רג

 אנגעשריבען איז אייגער איבער :קעסםלעד צווײ פאראז זיינען באלאם אויפן אפ דא דריקען
 ״דץ״, אויםגעשריבען **r. צוױיםער דער איבער און ױניאז־שאפ א פאר זזײסם דאס ״יע*,
״יע״. אונםער קעסםעל דער אין קר־־יץ א מאכם ױגיאךשאפ. א געגעז הײסם דאס

:געפײדעם םאלגענדע אץ זיץ דזןלזך י»םים־ילע*זןר די

!כרידער און ־*װעםםזןר דרעםםאכער,
pc ,דאגערש־ ביז טען.12 דעם מאגםאג 

 דרעס־ איר׳ וועם מערץ. םען15 דעם םאג.
 שםעט, ארוםיגע די און יארק גױ pc ם*מר

 אג־ קאלעקםיװעז אוגטעוץ ארבעםען גואס
 הא־ װילם איר צי שנױםען דארםעז רינמגם,

ן  אינדוםםריע. אונזער איז יוסיאז־שאי א מ
םוע די שםי  אוג־ rtfn דודכגעסירם װעס אי

באארד. לײבאר געשאנעל pc אױ*ױכם םעח
 בדעכערישער ײניאן שעגדלעכער׳ דער

םיג עם האם געזעץ״ .סצשס־האדםלי  גע* טי
 כדי אפשםימונג אזא דדדכצופירזח סאכם

ד געזעשלעד• זײן זאל שאמ יוגיאז דן
r דדעםםאכער! a אײנלעך. וױ מײסעז

 איײ יעדעז פאר איז דאס מלײדיגענד וױ
r» ww 1951 איז איצס׳ דארפעז צו אתז, 

 יתיאן־ א האבעז װילען פיר צי שנױסעז גײן
m v .נאך האבעז װעלמ דדעםםאכער, םיד 
 ,1919 אין צדרי̂י יאר פעדציג *ץ צװײ פים

 געידא־ ארעסםירם געהוגנער^ גצםםד׳ײקם,
 דער אײף בלום אדנזער פארגאסעז און רען

 סוועם־ pc ווערעז צו •םור כדי •יקעם־־לאמ
 זאלעז ײניאן־שאפ. דעם אײנירען «ז שא•
 דעם. װזיגעז שסיםעז גײן דארפען גאד איצם
 אונזער זײן נים זאל עס גרוים װי אבער

 גיץ אײנער װי אלע מיר םוזעז צארדרוס,
 פארשריפס דער אום ודאלעז די אין שםימז

 קאלעקםײרען אונזער איז ײניאן־שא• א פאר
 דער־ נים זאל כתים מלי די םים אסריפעגם

 זאל דאס װען אוםגעזמלעד• װערעז קלןרם
 גע־ אין שסעלעז עם ודעס *אםירען, וזלילה

דעדגרײכונגען. אונזערע אלע פאר
ען םיר ע מוז ר אי עז זי ליג םיי  אין בא

 םעפס־ דעם לדים ױײל אששסיבדנכ, דער
 ם,ץ כזערהײם 8 םת געזעץ הארםלי

 שע־ דרעס די r* ארבעםער לע8
 ױניאז־שא■ דעם פאר שםיםעז »ער
 אלע איז געזעצלעד• זייז זאל עס כדי

 א דערװיילען צו .ידאלעץ. עוןסיש?רד?מא
 שםאםען, פאראײגעטע די םרן *רזיזידעגם

 געטג איז סענאםאר, אדער ?אסנרעםםאן א
 זיד באסײליגעז װאס די, פרן סערהיים א

 צד אבער ארבעםער ®אר ױאלען. די איז
 די אז פארלאגגעז צו רעבם דאס האבען

ען ײאם ם מ  שעפער די אק זײ מים אד
*p בעגעסיםס אלצ גזןניסעז pc אג־ ױניאן 

ם מנ ען רי אי צו דארפעז ז עז אלאנג עי ב  י
 גים מערהייס געוזײנלעכע א איז ידגיאן,
 פער־ אבםאלוטע אן האבעז ®ײעז זײ גצגוט

 שעיער. די אין ארבעמר אלע pc הײם
 ורעלכער ארבעסער «ן אי םײנם, דאם

םמ פ קו ען גי פ םי  איז עד ױאס דעם איבער ש
 װעל־ פאר אדער פייל צז איז אדער ?ראגק

ר  זיין װערם אורזאך. אגדער איז עם מ
פע םי  וראלס ער װי ®*ררעבײנם ש

שםיםם  זײ .68ז־ש8ײנ' 8 געגעז נע
אן מי  בא־ אוםיסםעז האבען שונאים ־ י
 ״םדיער א מים ארבעםער די זארנם

 פאר שיוערער סאכען צו דיעם^מראםיזױ
 די איבער קאנםראל א אנזזאלםעז זײ

 זא־ נדר אום שעפער. די r* באדינגוגגען
^  גדגגער אלם װערען פאררעכעגם נים ל
pc אײנער יעדעד דעריבער םוז 4ײגיאז־שזא 
pa ױניאן־שאפ. פארן שםיםען קוטען ארגז

שאינס דדעס pc אפיס אין באארד, ח
 פלאר• צױייםעז גאס, מע40 װעסם סנב

אבםע 60i *o לאהאל פרעםערס אין
עודענױ.
 םע36 וועסם 344 םשוירםש. קרייסס אין

גאס.
 און גאס םע34 סענםער, מאנהעםען אץ
עײעניו. אכסע

גאם. סע23 װעסם 241 .1סקױ ■אבליק אין
גאס. םע40 וועטם 20 הות, פרידאם אין
מאנדעםעז. אין זיעעז לעצער6 אלע די

 אין שסיפען מעז וועם פארק בארא איז
3810 yois -ברוקלין. עיוענױ

אופיםעס: דיסםריקם די אין
 םרײ איסם 505 אין בראנקס: די אין

עװעניד. מאגם
 עײענױ, rrc'B 1797 בראנזױיל: אין

בריקליז•
עײע־ סרהנעד 2 אין :וױליאמםבורג אין

ברוקלין. נױ,
 םאון, אװ אום שעפער די pc ארבעסער

 יארקער נױ דעם אוגסער אד־בעסעז וואם
 די אין שטימען װעלען אגריסענם. דרעס

 מעז זיך. געפינען שעפער די וואו שםעם
 װעלכען וױסעז לאזען ארבעטער די יועם
שםימען. קומען צו װאו אץ םאג

J ױגיאן־שאפ א פאר שםיםען קומט אײגער נך אלע !געדע:?ט דדעםמאכער,
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־ (פאבי־ד) ד־רדלער דער אץ פ־קס דעד :ײד :־•=

r. -ה,״» פץ לויל אין :סאיבע------------------------
 פאד '•:•אניפשען םר״ד פ־ן ד־רא די :כאררבאײ י.

------------־----------------------------זאצ־ע—נאצ־אגא
r. בא־ ער—קאאפעראס דעד פץ ױאוקס דער :ױייס 
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-----------------טעדעס ארבעטער א"־ :ד־א־־ז א־-ן
 פארכעסל נ*ם ״עט ו:אב פארברעבען, א :כרדסבערג י.

•%««•%«•»   _____ _____ ______ ____ ___   __         —

אדבעטעי עז1־8:8צ'8אינמערנ פ־נם :קיסמין ,ר5י* דר.
ty*%*̂%* _ __ _ _ ___ _ _ _ _ _ . _ Ij׳/״-׳

r. £ : בא״ענ־נכ ארבעטעד אטעדיקאנער דער אין —
-----------\------------אינטעדנעשאנע־ אעזער אין נ־*עס
ײר א־יפן םינקאי: ט. -------------פדאנם דרעסמנ

י די ריט שטועם 8 :םײנכע־ג יש-אל *־דאנע־8י
 אונטער־ בער8דרעטד לער8טא:טרע :שעדלן כעמארד

-----------------טאג־פעקטש־רערט די טיט האנדלען
-----------------------------------------------בטיר8ב :ס8פ*נ
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