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נערעכםינהוים j■►---------------------------------------------------------------------------4 32 דים

qn ס װעס פון שינ astn שםיםעו צו נ»«־ד ח sw  re s
!דרעםםאבער שװעםטער, און ברידער

ר ען בי ך לע8 מוז ען זי ײליג ם א פוננ דער אין ב םי ש פ  איז ױ פארוואנדלען צו כזײ א
 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
ס די אין ארבעםען וואס אנדערע׳ אלע און פרעסערם םינישערס,  באםײליגען צו שעפער, דהן

 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 רג  סיר וואס בא־אט סעמםפעל דער וױ שמים־צעמעל א ?

 אנגעשריבען איז אייגער איבער :קעסםלעד צווײ פאראז זיינען באלאם אויפן אפ דא דריקען
ץ״, אויםגעשריבען **r. צוױיםער דער איבער און ױניאז־שאפ א פאר זזײסם דאס ״יע*,  ״ד
ע״. אונםער קעסםעל דער אין קר־־יץ א מאכם ױגיאךשאפ. א געגעז הײסם דאס ״י

ץ דזןלזך י»םים־ילע*זןר די ץ זי :געפײדעם םאלגענדע א

!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

ד וױ ענ ײדיג  איײ יעדעז פאר איז דאס מל
r»  ww 1951 איז איצס׳ דארפעז צו אתז, 

 יתיאן־ א האבעז װילען פיר צי שנױסעז גײן
m v .מ דדעםםאכער, םיד  נאך האבעז װעל
 ,1919 אין צדריי^ 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
ען «ז שא• ר ײני  זאלעז ײניאן־שאפ. דעם א
 דעם. װזיגעז שסיםעז גײן דארפען גאד איצם
 אונזער זײן נים זאל עס גרוים װי אבער

 גיץ אײנער װי אלע מיר םוזעז צארדרוס,
מז םי  פארשריפס דער אום ודאלעז די אין ש

 קאלעקםײרען אונזער איז ײניאן־שא• א פאר
לי די םים אסריפעגם  דער־ נים זאל כתים מ

 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

םם שםי עז נע  זײ .68ז־ש8ײנ' 8 געג
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
ױ. עודענ
 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
rrc 1797 בראנזױיל: אין 'B ,עײענױ 

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 

»•*%»*»* _ _ _ , , __ ■_—

----------------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
קאי: ט. ײר א־יפן םינ ------------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

רעזאלוצ*עס. ריכטען,8ב :אםיצען,
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ײ ר מ ד די כ ען ם צ ע עז  דער px געזעפגעבער אונזערע ג
יארק נױ pc לעחשיםלײםשמ־ מרזיזי

״71 ״ יי י  געשלאגעז י»ר ד*ס האמן סםײם ״ י»ע *
מ פ ם ע £ אי די ®ארנאכלעסיגעז px רעקארד א ומגרע* ב

 די pc אינםערעסעז בלוםיגםסע
 אינדוססריא־ רײכע די pc *ראפיםעז די לםובת ס*לקם*םאמז

 ix געזעמן ■אר די אפילו לענדלארדס. px פיסמםירען ליסםעזי
 לעחשים־ די ודאס אנגעשטעלםע. סםײם px שסאסישע די גונםםעז
 געהאלם דעס אויף העכעדזנג די ודי אנגעטפעז, יא הןאי לייםשוד

 ?דוש?אל סיםי pc םסדף art םקולס׳ •אבליק די px לזנחנר ®ז
 אזוי זײנעז ססײם. pc אנגעשםעלםע סײרדויס סיוױל די זיח

דז די גישסיג מג ר מ  דעם ®אר וױיניג ערלעךנלע אזױ זײנזח מ
x c איז זןס זןז לאנד, px םםייס רײכסםען m .גאד דערצו חוזק 

 די אין לערער די אז מרםולירם אזױ געזעמז די אס זײנעז
 געניסען. װײניג ג*ר דעם pc ײעלעז סיםי יארק ניו r® שילעז

 יארטיי־מליםיק וליב3 געווארען געםאז ן װארשיגלן איז דןמ
®P ר ד«ר מנן לי ב עי  ירעס־ דעם שעדיגזה rt רעגױײנג םםײם ר

שםאם־^טניםםראציע. דעםןמחןסישער דער ®ז םיזש
 םון זיך אויםלאכעז !יגישען pc אבעד שםחזע העבםםע די

עי  לעדזשיס־ די ד.אם בידגער די ®ת םערהײם »יבעחװזנגענדער י
םע די איז דערנרײכם לײםשוד מ  םעםיע, דער פון םעג ■ןןר ל
ג ■אר די איז געשלאםען. זיך האס n איידןר  דודכגע- זי האם מ
 באקעספס ביםץד זײנען װ*ס ג«זעץ־«ראיעקםעז׳ דדײ *«שם

n r y w באװעגוע ארבעםער ארגאניזירםער גאנאער דעו־ ®ץ px 
ps ח ח  דןר pc שיכםען אלע px בידגעד ■ראגחנםיוחת מ

 סאר דערלױמגיש די זײמלן» נעזעזען ךךײ ךי באסןלקערו^
 םעילם דעם העכעחח u אדפיגיםםראאיע שםאס יארקןד נױ דזר

ix c אודיי pc םדקם m p i דדײ ■itu rcp את מדאײגגעז די
 למדלארדם פאר סעגלין■ ®וכם װאס גןזעץ. קאגםראל חינם

 איינ־ די ארעםע, די pc ארעםסםע די pc הױם די שינדען *ד
 העכערזױ *יל דחיך םמעםעבם־הײזער״ אלםע די ייז ונאױמר

 פארזי־ ארבעםסלאזען אין ענדערונגען וײ pא דירזדגעלם« זייןד
תג ר  בע־ ארמסםלאזעז דעם געפאר אין שםעלם װאס געזעץ מ
סאנד. רןזמרוז מפים

pc אזוי וױ ■ראיעקמז ®ארגעשלאגענע אלזנ ix העכערעז 
 זאל זי אז יע1אדםיניםסרא שםאס יארקער ניו דער pc הכנםה די

m p םםײם די האם אױסגאבען. מארגרעםערםע די רעקזן 
 װאם םעקם, םעילם העכערעז א אױםגעקליבעז וזשיסילסזשידלע
 pc שיכםעז ארעםע די pא ארבעסער די שודןרםמן mx ccy«־

m מן װעלמ באמלקעדדנס מז זײעד אוים גי אנ  אימקוגסם ג
מז אױף  םא־ זײערע px זיך םאר לעמגם־נױםלעז נויסיגע קוי

 ciyxip• קלײנעם א בלױז אײם גיבען ודעלמ רײכע. די סיליזיס-
5 H  M נים םעקם דעד װעם ןרםיקלען, געברויב אויך אבנסב

נערענטיגכײפ ;̂־-----------------------------------
 םארדיגער. קלימע די אבער, ארעמע גאר די םאר אגרירען. פיל

 וױעיגער מעקסע^ פאר דאלאר יעדען pc פעני א נאך בײגם
 רית א pc אפילו עלענם. מער pא קליידונג ווײניגער נאדוגג.

 זימ םעקס סעילס גרעםערער א פח שסאגדפונקם, יעלען1פיגאנ
 סארגרעסערטזץ־ דער pc םײל באדײםענדיגען א דורכסאל. א

 שםאם־רע• די וועס ארײנברעגגעז׳ װעם םעקם אזא װאס הכנםד״
מ גרעםערער אויף א־יםגעמז מײעז גירוגג  אומ־ די סאר שםי

 דער־ ix הילף שסאסישעד אויף אנגעח־יזעז זײגעז װאס גליקלעכע
 םארגע־ אבער האבעז געזעץ־געבעד די לעבען. בײם זיך האלםעז
 אויף אסמול אן .יא׳־געז1ארויש אײדער שםייער דעם אס !ייגעז

 םאקע סעי־ראל זײעד pc פראצענם א װי אונםערנעמער די
 װעלכע הילפלאזע איז ןןרעםע די אז רירם דאם װאם דערסאר׳

װערען... גים זיך קענעז
מאם־ רענם דעם ייז ענדעיײעעז די םים אח זעלביגע דאס

 םרעסען שװערםםען mx וועם געזעץ דער אם אויך גןיזדןץ ראל
 םעבעםעגם־חורבות אלםע די אין װאױנעז װעלכע ארעמע, גאר די
 אױםערן ארוימװאיעז זיד םעגלעכקײם קײז נים האבען זיי און

דאר* שזינדלעכםסע דאם הויז. אײגען אן קוישעז גאר אדער שסאם
 גע- ארײגגעבראכם איז יראיע?ם דער װען וואס גאך> איז ביי

 מאכןן •רובירם מעז האם לעתשיםלײסשור. דער אין יוארזה
 דין, פעגלעד גלױז װעלען רענם־העכערומעז אז זרינדרוק, דעם
 ix איינשםיםעז פרײוױליג ײעלעז (םענענםם) לאקאםארען די װעז

 lyxBic װי פער גים pn װעם זי אז i העכערומ די געבען
^ם  םע־ pc װילען דעם געגען רענם די העכערעז אז px יורא

באודײזען, װעם לענדלןא־ד דער װען בלויז, קענען מען װעם :ענם
 װאם אבער פארארדעטגגעז די עםק. mx געלם דערלײגם ער אז

 װע• האם םעקגאלדדיק & חשאזעף רענם־אדםיניםםראםאר דער
 לױם בילד. אנדער אן גאר וױיזעז ארויםגעגעבען, דעם גען
 די וױסיל גרענעץ קית ניטא כמעם איז פארארדענונגען, די

 אײנשםעלעז דערלאזעז פאר הויט. די שיגדען קענען לענדלארדס
 העכע־ א סאדערעז עד קעז םעלעװתיע־םעם׳ א טאר אגםענא אן

ע  נים־ א px היץ באזארגעז פאר :חודש א דאלאר אװײ pc רו
 פיר םים רענם די העכערעז ער םעג װאױגונג באהייאםער

 עלעקםרישע ארײנאיעז פאר ו איםער יעדעז פאי־ חודש א דאלאר
 מער חודש א דאלאר אח׳ײ נאר — חודבה דער אין באלייכםונג

 אײז־קאםםעז נײןים א ארײנשםעלעז פאר איפערז יעדזיז פאר
 אזוי העכערונט ווײםעדדיגע א — קאכען אום אוױהח אן אדעד

אינסיניםום״. .אד
px איז עס װעלכע גויםיג פאל אלע נים אויד איז עס 

 לענדלארד דעם בארעכםיגןן ix דירה דער pc פארבעםערונגעז
ix אים םאר געגוג איז עם רענם. העכערעז tx -ער אז באײייזעז 

 װערם, איז הויז די װאם געלם דעם אויף הכגסה געבוג גים קריגם
ix■ פארלאנגעז קענעז px אזײ רעגם. די אויןי הוםפה א קריגעז 
 געלם סוםע דער pc אס הענגם געביידע א pc װערם דער װי

 רענם די פער װאס איז דירה־געלם, איז ארי׳ז םראגם דאס ו*אם
 דער px סראפיט ■ראמנםעז גרעםערע אלץ :עהעמרם, ײערם

םאכען. ix באחנפםיגם לעגדלארד
געזזףן, אינשורענס ארבעםסלאזעז דעם אין ענדערינגעז זײ

 פארבדעכעז א זיינעז אנגעגומז׳ האם לעדזשיםאיםשור די ױאס
 װערען בארויבם װעלעז װעלכע ארבעםער, די געגעז נאר נים
 בע־ ארמםםלאזעז זײעד pc םײל א pc באדינגוגגעז געוױםע אין

 ם«ע■ אונםעדגעםער. םײל גרעסםען דעם געגען אויך גאר נעפים,
 קלאדינג און בילדונג די וױ כעזאז־אינדוםטריעם, די px ציעל

 יאדק נױ pc עקאנאםיע דןר געגעז px ענלעכע, px םריידם
 סאר־ םעזאז־איגדוםםריעם געתפענע אזױ די װעלכען אין םםיים,
y יראסיםירדז •לאץ. װיכםיגען אזא נעמעז i־»pc םי־ די װעלען 

 px עלעקםריק דער קאםסאניס׳ ױםיליםי יאנליק ליאנערםקע
 גאר די px ענלעכע px םראסם םעלעםאז דער םראסם, :זיז

 סאבריקען, בױ מאשיז px שסאל rx אונסערגעמער גרױםע
 געגוג געוױמלעד האבזח װאס ענלעכע. px עיז»לאז־פעקטאדיס

 קאפ־ די אט יאר. גאנאע דאס םלאכות בעל זייערן פאר ארבעם
 סרא־ א אאלען דארפעז pc ײערען באסרײס סאקםיש ױעלעז פאניפ

pc oiyx פארזימרונג ארבעםסלאזע פאר סעייראל זײעד px די 
 אונםער־ קלײגע די אײף ײעיעז ארויפגעלײגם װעס לאםם גאנאע

 האמן נים קענזװ וױלען בעסםען זיישד ביי װעלכע נעמער,
יאר. גאנאעז דעם ארבעם
 ארוים* שארף איז סםייס pc באװעגונג ארבעםער גאנפע די

 װעלכער px קאנפערענץ, א בײ געזעץ דעס אם געגעז געםראםען
עק־ שארםרעםער• ױניאן 600 אריבער באםייליגם זיך האבעז עס

--------------------------------------ו95ו אפריל,
 װאס אינסערנעשאגעל איגזער םון אפהעי סעהרעםאר זעקוםיװ

 אנעמפלאימענם אן קאונסיל אדוױמארי סםײם pc םיסגליד א איז
 אװעק־ פארזוך א איז דאס אז אנגעװיזען, דארם האם אינשורענם
 פאר פאנדען רןיזערװ די pc דאלאר ביליאן א איבער אושעגקען

 פון אינדוסםריאליסםמ רײכע די צו פארזיכערונג ארבעםםלאזע
 פרויעז דער אין ארב״טסגעבער די pc #ארםרעםער די אויך ססײם.

ען אונטערנעמער אגדערע px איגדוםטריע קליידער  שארף די:
 אב«ד דעב ך<5סי סראיעקפ. דעם אם געגען ארויסגעמראטען

אנגענומען. לעדזשיםלייםשור די עם האם
 װערען באקעמפם אנםשלאסען מוזען געזעצען דרײ די אט

pc ארגעםער די pc px ביז בירגער פארגעשריםענע אלע 
 האש דרוק צום גײען מיר װעז װערען. פםור זײ pc װעם פען

ם נאך דױאי גאװערגאר  ביל הױז־בריס דעם אונטערגעשריבען ני
px םך א געזעץ. סיילם־סעקס דעם px צום פראטעםםעז שארפע 

 װעםאאירען. זיי זאל ער אז העלפען אפשר גאך קענען גאװענאר
 און אוגטערשרײבען זיי זאל דױאי גאװערגאר אויב אסילו אבער

 אלץ קאמף דעם מען םאר געזעץ. װערען זאלען סראיעקםען די
 ספע־ א געפאדערם האם פארםי ליבעראל די אויפגעבעז. גים

 װערעז אײנגערופען זאל לעדזשיםלײטשור דער pc זיצונג איעלע
ix געזעצען די ענדערען px האמ זי װאם סאדען. דעם גוםםאכען 

 דארף פאדערוגג די אט סעהיע. רעגולערער איר px פאראדרזאכם
אלעמעז• סון װערעז געשםיצם

 אױןי סאוועטען־פאנראם
 םארן קולטור אידישער

״יױען״־מדיבונאל

 אידישען פון װענד־גג די
 דער צו ארבעטער־קאמיםעם

 דעם מיט נײשאנס ױנײטעד
מא־ לאזען זאל זי אז פארלאנג

אונטערזו־ גרונםלעכע א כעז
ע  םאװעםען־דיק־ די וואם פאגראם. כזיסםעמאטישען דעם pc בו

 פון לעבען קולםורעלען px גײםטיגען דעם געגען אן פירם םאםור
געשעעניש. היםםארישע װיכםיגע א איז פאלק, אידישען
געקו־ כלומרשט איז װעלכע דיקםאםור׳ באלשעוױסםישע די

 סאציאלים־ די ברענגען ix פיםיע דער םים װעלם דער אויף מעז
 און דערנידערונג אומגליק, םוים, געבראכם האם גאולד- םישע

 מלחםה px לאנד אייגען איר אין םענשעז די פאר שקלאםעריי
px פעלקער שוואכע די פאר אונםערדריקוע אימפעריאליסםישע 

 געווא־ רעזשים דער איז יאר ix יאר pc גרעגעצען. אירע אוייף
 א ix דערקייקעלט זיך האם ער בח רעאקציאנערער אלץ רזת

 האם װאס פוילען. pc חאקה דער אין o’xxi די םים ת1שותס
 װעלם־ צוױיטע די יבען1ד.1אנצ היםלער׳ן פאר װעג דעם געעסעגם
 סאיועפען־ די האם מלחמה, דער גאך זינם יארען די אין םלחםד.

 ארויסגע־ איז px מאסקע יעדע ארונסערנעװארפען דיקםאםוד
 איבער אמביציעם אימפעריאליסםישע אירע מים אםעז םען1?

 און באלקאנען די אײנגעשלאסעז דרום־אייראפע. px םזרח־ גאנץ
 אלע אויפגעגעבען זי האם זאםעל px זיכער פילעגדיג זיך אזיע.

 לעצטענס האט זי ביז פרצוף אמת׳ן איר כאװיזען px פרעםענזיעם
 גלײכ־ pc פײגען־בלעםעל לעאםע דאם ארעםערגעװארפעז שו־ין
 אנם־ ix פאלק יעדעס pc רעכם דאם או־ן בירגער אלע פאר הײם

קולמוד. pn אויפהאלםען או־ן שפראד pn וױקלען
mx איז שװערסטען pcijn אי־ דאס געװארעז געטראפען

 םיראנײ. יעדער pc קרבן היםםארישער דער — פאלק דישע
 אויס־ זײנען ישפראך px ר1לט1ק אידישער דער פון רעשםעל דאם

 םרעגער. ^ערע מיט אוזאמען װאראעל םיםן געװארען געריםעז
 די געווארען: אפגעשטעלט איז אייטשריפט אידישע לעאםע די

 ארגאניזא־ אידישע לעצםע די פארםאכם: ײינען שולען אידישע
 גע־ אויפגעליחם איז קאמיפעם׳'. ,אנםײפאשיסםישער דער איע,

 פאר־ זײנען ר־םוער1קולט ן1א קיגםםלער שרײבער, זײ װארעז>
 אלע געשעז• איז ’n מים װאס נים װייסם קײנער px שודאדנדעז
דורכגעפאלעז• p?rn אוייסצוגעפינעז פארײכען

 אבער צײם. שםיק א באװאוסמ שױן זיעעז פאקםעז אלע די אם
 האם קיינער געשםיקם. דערמיס זיך װעלט די האם איאס ביז
 סאװעםעז־רעגירמג די אנקלאגען אפיאיעל px אפען געװאגם נים
 פאלק. אידישעז געגען באגײם זי װאס העתועים פעשים די פאר

 אפםיילוגג דער צו ארבעםער־קאמיםעם אידישען pc װענדדגג די
 ער־ צום ברענגם נײשאנם, ײנײםעד די pc מענשזוז־רעכם סאד

 קולםורעלעז px גייםםיגעז pc סארברעכענם די אם פאל שםען
 םריבונאל פארן באגײם, סאױעםען־םאכם די מאם פעלקער־מארד,

pc םעגשהײ* איבױליירםער חנר

ט <--------------------------------------------------------------------- ײ 2 ז

 װידקען װעם װענדתג די אם װיפיל אויף גיט מיר ױימען1
 סאװעםען־דיק־ דער pc האבדלונג שענדלעכע די אפצושםעייען

שען געגען טאםור  דעד װען נט א געװעז װאלם עס פאלק. אידי
 געגען פראטעסםען אפענע די pc אויס זיך לאכם װאס רעזשים,

 אױםכעמארדעם װערען עס װעלכע אין שקלאפעךלאגערען אירע
 פאר־ געגעז *־אטעטם צ*ם אוהערען זיך זאד פענשעז, פיליאגען

 פאקס דעד שוין אבער קולטדר. 1א' שפראד אידײטע ד־ טכטען
 דעד אדיף געװארען ארײפגעשםעלם איז פראגע די ױאס אליץ,

 װאס px נײשאנס ײניימעד די pc קאפיסיע א pc טאג־ארדעגוגג
 גרעסםע די pc פירער די עס האבען קאמיטיע דער פאר געבראכם

שע קע׳ ארגאניזאאיעם px ױניאנם אידי אפערי  דו־ פרעזידעגם איןי
ס;י  ארבעטער־ pc ppoxc ײסף אינםערנעשאנעל. דער pc בי:

שען pc העלד אדאלף ריגג,  יעקב און קאםיםעם, ארבעםער אידי
פאד װירקען זיכער װעם אמאלגאפייפעד, דער pc פאםאפסקי  אוי

מ פענשהײם״ סרײער דער pc געװיםען דעם װעקען ל ע  װ
p v פארגינעז זיך נים קען סיראנײ ix .איגנארירען
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 — ך״ שביץ א אן םײעדמיעד, פײן דאפ, דו לײספש **או״ —
געםראסען םררמעל־חיה׳דזן די סעלד אױפן דאמ
אנגעראסען. אנטקעגען אױ ױאם ppic דעם

סוקס דזןר האפ געענםסערם — דען, ח־ װײסט ״ױאס —
— היץ מיט

ת א םאד דואפ ח טראגזך! ix אײם יןוממ םיר צ
אזםזיםםזןרדײם, אלץ און

.רײד זױסטן איכעד רכילדת, איכןר אדץ אץ . . 
 !כעקדא;ען גאר איך האכ שרחד ? כלכור א הע־סם דו

!כאבאי־
דערפאר. סאריאגט מיך שםעלע מײן pc פעז דלאט

 כטמד, דעד דיכער אויי גערדען כ׳גץ דאך, וױיסם ת
ױסזעער... גאכטער דער  סאמידע•, סאדטאן, געװעז א
.נאבט ױי מאג שלאםען ניט אץ עפען :יט . . 

 קנאדל pc pא ר־טעית pc מעז דאט
!אײסגעםדאכט מיר אײף כרכדל דעם

 געפיכזך, :יט טדיק קיץ רוערם דיןר אױןז דאך ױאלם פען
אל ען: ם ״ן. !כלױז רכילות כדם אנג״ץ ו

. ? ארדיס מויד יענעס׳ס pc רײן דאס ?ען ױער . . 
 ? זמען pc ■xr.x דאס איך P2 !שוחד — איך

 — אוי^ םיר זאג אדרכה, םאי,ע, ײך■ דקימאי
װעמען, אויף װי ױעפען אוי,ר

 — גשױיט, זיך איך סארדאז סרײנד, מײן דיר, אויף
 איז ײפ ױען דעז געזעז דו דאסם

 נעפעןז״ לאפקע זאל ןןםיטען כײ איך אז
ט — א ד ם, ״ י : —
 :באדים גאם — םורפלער, דער האם געענמסערט

 אסען, pא אדיסריכםינ זאגן דיר קען איד
 געםראסעז... נים נכלה אזא כײ דיך האב איך
 מןזדך םיץ כײ מאל אײן נים האפ איך כאר

ױד״- pא ייסקעלע דײן םיט דיך געלען

 קלואכעז, pא זיך שםענדינ האים םעכש א אסם, זעען פיר
 ניט, גראשען קײן האט נשמה דער כײ ״ר אז

אוךפיד מאם איז ער אז ix יאך יענעם׳ס יענעפ, סאר דארעדדען ix ...טראגעז 
 !לײם px :אם סאר אנשםזןנדיג את ער — זיד דלכם pא

 C"x דער ײרף ײד ער האם פאנדעלײקע, דערדײל,
 זײם מןר pc דײזער סײנע !דײ-דרײ א

pit ארײעע^ראגעז, געלם גלײכעז
מה םעכםשר ד• ת . הי«ש םים נעםאכם ח . . pu 

 כאװײזעז, אסן^ע ?ײן אי־ם rpiN ניטא — געװים
ך א ם דהזד אונזער סאר גאם אתז ױעם י  שפײםעז, ני

•®אראז. «וך ■יפקעד יסן1א איז אים כײ אײך אז
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ן ש ©דן לױן§ אי ר חו
p אין יקרות דןר y-ipas ץ גלױז — ס*ודע«דש*רב*נד. אין זול דעד און  *ר• יי

 דרײפיגםםהןר דער — לזןכענם. papVirapa — סיליגןר ד*ר■ איז #ױקעל
p די ®וד י^ראײי■ p N H f y^ ך דירןפחןפהןר — פםזשלז^סזגז־ רז ע • o in w r 

ײמר. ײ ®ןגתגעז גיײן — אי י־צ־יאל. אין «*-אך אידײ*יןר דער ®אר ^

rx  G •*- ר ע ב ר א מ

 םרויעריגע אין ארזוגקען
 דער װעגזװ פוזשבוח
 די pc לאגע שײזנדזמי

 *ר־זינזע אדץ ארבצםעד
 איבעד פאםעז * מלקם

ײאההענדי־ כסדר דעם
 פיץ איז יקרות. געז

 בשורה טי־ײלעמר א אויף גינמלעז אריג
*r די איז אוסעסים גים אז צײםתג. א 

 ציי־ די אמז. רי r ייי שלעכם אזײ לאגן
 דער זױן אז געסאידען, נעפלעך האס םונג
 האלםעז אמערימ p׳x דא וואם *ײם•

 »ײז »יז למעגם־םײילעז זייף •רײזעז רי
 גע־ םאװעםעז־רזיגירינג די האס שסײגען.
 לעמגם*פיםלעז זייף *י׳ײזעז די שניטען

ז *־ז .Damn• צזחאגציג ביז מ
 א געפאכם מיר אויף האס ידיעה די

מן ג*ד שימדדוק. שסארזזװ  וזאב — *לצ
ך  מייאז גןיך זײנעז — געםחןכם םיר יי

ר זיך זארגען װעלמ פלוכדת  זײערע מ
 זאל לעבעז זײעד אז זעען, און אוגטערסאנען

 אפת~ זיכערער. און ױיכעו בעסער ױערעז
י פאראןנמז ייי a מ n » משםיםםעז 

 זאל עדלם דער אז באשסײעז יײ •רייז:
 צו ותשבחות שירים נ*כס זימ םאג זינגען

 תרי׳ג אלע אײסמילגעז P* *ירער די
 זא־ בירגזיר די אז פזןדערען זײ פצױת»

p פסוק דעם יײז םהים י*עץ t ונשםזד ״משה 
 דער־מר רעדעז^ נים זימ הערעז איז (םאז

שירעפם pk באשיצם זײ זײנען אגער pc מ
פים מזאו־גם זײמז אדן *■יאפיטירזר די

ײגד- זז
 מזז<ילם אזוי זיך האס סאגםאזיע מיץ

 גלי־ די ױעגעז בשורזז ®יײלעכער דער *ץ
ח p סאװעסױיזז דעם אין העז  *יד זי ע
 קרי־ װעגעז הלערעז אגגעד\ימז שײז האב
 אדיז ארימריעקלעז ײד איז װתע * גען
in® דער פים er- איז באריכם דעם לוים 
 םאודעםדז־רעגיתגג די האם ןדיםומ דזװ־
םע .די איז מ  געשגיסעז *ידיז ־nr, *ײײ ל
 סאל. דדײ לעמנס־םיםלעז אגיף פרײיזז די

 האב אנהאלםען. אזײ װייםער זאל עם אױב
 קורזעז אין דארם װץם געםראמ^ םיר אייד

 קעגעז ײד װעם יעדער אז זול׳ אזא װערעז
עז מז «ו מרגינ  (נים האלז אין גןזלד גי

שםאלמגע. קײז .חלילזס מ . . .
 גילד יעגדיגזח1אנ דעם אבער םראץ

 •חןקםישקײם אפעריקאנער סײז םיר ד.*ם
 זיך פריער דארף ®עז אז אוגםערגעזאגם,

 *yn אײגמלדיײםעז מעד אביםעל דערײימן
מז דעם געז ע  םאװע־ איז מאםעז די פדן ל

ך ?לײמז סיר זיידזנר m גז םישעז  איז זי
 אוים־ ■רובירעז זיד לומם עם *י־ייז. װעג

 די אס דארםעז זײמז עס ביליג װי געסינען
 געזזניםען האס םען װי נאכדעק שייז זאכעז

 א דארםעז מארדיגכ װיפיל ן פריתען די
ל דזדכשגיסלעכןד קעז ײזמ אמ מלאכח מ

מז ער  די אוי־ף שױן שכירות זײנע פאר ייי
 גע־ פיד האס דערשארוגג פרײזעז. ביליגע

 דער איז עס װיכםיג וױ אז לערענס׳
וױכ־ וױיניגעד גיס את סחורה pc פרײז

 געדענק ®*רדינםםעז. די pc גרײס די סיג
 האם יארק נױ אין װען אייס די דאך־ איד

 בדלקע א םים קאװע םעפעלע א געקאסס
 האב איך אח סעגם זיבעז באת יוםער פים

 סעגם זיבען די האב איד ײײל געהמגערם•
 בא־ איך האב •עלל. געהאם. נים אויך

 איי:־ פער אויסגעפיגעז ס?רף פען שלאסען.
*עלהײסעז.

 קייז אגגעקוסעז• ניס פיר עס איז גרימ
 האב רוסלאנד םים מרביגדונגעז דירזמםע

 צימרעז ןמישיעלע זײערע ®ץ אה נים איד
 עקאנא־ געלערעגססםע די אםילו ?עגעז

 װי אבער. סאל^ קימ דערגית גים םיסםען
 מעז אז ומאתי״. .יגעתי *םו^ דעד זאגם
 איז געזוכם איך הזזב םען. געסינם זוכם

 םיר בײ האס גע^ונענע דאס אח געשימן
 אדיבעחנומקלעז זיך חשק דעם אפגעגוביעז

«p לע־ דאס וױיל לעבעדיגערזזיים. עדן גן 
 עס װי זיס, אזוי נים גאר דארםן איז מז
אױםדזכםעז. זיך קען

איי־ אױף •רײז£ז די לנד*ל. זימעז. אם
 אדםיק־ מקלײד און שאית נײםיגססע ניגע
 הײגםיגעז םאודעםעךשארבאנד אין לעז

 די pc איעעם אק באריכם א לוים חודש.
־ זשורנאי*עז אםעריקאגער ערגםםע

 םים ריבעל יזײ1 — ברוים וױים שונם א
ס 27 ע ק  שײזירץ פעם א הענם! 57 — מיי

 א םענם; 19 — קאפיקעם 77 — ברױם
 8 — קאייקעם 30 — קארםאשעל שונם
 רו• ד — רינד־שלײש גוםע שמם א i סענם

 םוצען א i*i.99 — הןאיקעם 95 בעל*םים
 ויא־ א *!T75 — תבעל 11 — אײער
 םיט רובעל nos — »עוג םענער לעגער

so רעיאז פאר א 15277.20 — קאייקעס 
.$5 — רובעל 20 — פרויען פאר זאקעז
 • נוײ זײ פאר פריתען די זייגעז דאם אם

 םאװעטעז־שאר־ אין לעמגס־פיםלען םינע
 גאכדעם שױן .1951 םערץ חוד־ז אין באנד

 מיט געשניםעז פרײזען די האם םען וױ
 װאלם •ריתעז די לױם חםדים. סםאלינ׳ם

 םארדינען געדארשם ארבעםער רוםישער א
 דורכשניםלע־ א װי שכירות אזוינע כאםש

 פאבריל אמעריקאנער אז איז ארבעםער כער
 לעבענם־סטאנדארד א אנהאלםעז «ו כדי

 אנגע־ איז וואם איינענ^ pe װי אוסגעפער
 יארל גױ אין רעליף שםאטישעז אויף יײזען

 בירגער סאװזיםישע די pc פארדינםםען די
 געהויבענע. אזוינע נים גאר אבעד זיינעז
 אסעריקאנער דער pc גישערען די לוים

 יער* דורכשניםלעמר דער איז רעגירונג
 עםוואם בלײז דארםעז אימקונסם לעמר

 דורבשגים דעם pc םעלcינc־pאי וױ מער
מ• את די מ יער־ דעד איז אפעריקע אח *

 MP ■ער דאלאר M53 דדרכשנים ייעכעד
 308 עם אמ םאוועםעז־£ארבאנד p8 pא

יאר. א דאלאר
 אמת׳ע די ארוים קומם בולם׳ער ג»ד
 דורכשניםלעכעז א pc סארדינסםעז ריעאלע

 פעז װעז םאידעטעךפארבאנד אין ארבעםער
ם עס בארעכענם ט ני  עד װאס געלט די לוי

 פאר אלם1 ער רדאס פרײזען די איז סארדיגם
 דארף ער .ײאס צײם. דער ים1ל נאר טחורד-

 פאר פרײז דעם פארדינעז גי כדי ארבעםעז
 צד־ איז װאס םאבעלע א איז ארםיקעל• אן

 עלאנאגױםםעז pc גזדיארעז זאסענגעשםעלם
ײמז צו  אר־ pc שכידות רעאלע די פארגל׳

עז לענדער פארשי-דענע אין בעםער  :?פינ
־ *ישערעז אזוינע פיר

נארװעגי־ א דארף ברױם א־ילילא פאר
 פאח־ינסם דעם אװעקגעבען ארבעםעד שער

1 pcס ען  אין ארבעםער &ן ־ארבעם מיוו
 פאר דארף ענגלאנד pא px שרוייזאריע

מעז: עלף ארבעטעז דעם  פראגק־ pא םיגו
ײיד P8 איםאיייע רײך,  נדגו־ 30 — עסס
 סיס (שױן סאײעשען־סארבאנד אין pא םען

 אר־ ער דארף פרייזען) שארקיענערםע די
פיגוםען. דרײסיג pk דריי בעםעז

 וױ פער <עםװאה סי*יש קילא א סאר
cn *דױי c( ארבעסעד אמעריקאנעד אז דארף 

 :ארבעט שעה אנדערםהאלבעז אוועקגעבען
שע אנגויזי שע און *י  או־מםער איםאליעני

 פיר אװעלגעבעז סלײש קילא א סאר דארסעז
ת; שעה ת כי  פערב־ pא עסםרייד pא ש

 ;ארבעט שעוז דוײי עם קאםם דייםשלאנד
 אי׳ץ בלײז דענעמארק, pk גאריועגיע אין

 סאװעםען־פארבאגד איז איז ארבעם שעה
 שעזז האלב א px זעקס אװעקגעבן ער דארף

פלײש. פארשיע זעלביגער דער פאר ארבעם
 אםעריקאגער דעם קאסם !וקער קילא א

ם ;שכירות מיגוםעז *ען ארבעםער ע  נאר־ י
םעןו 17 — ארבעםער ױעגישעז ט  דעם מי

 קאםם שידית און ענגלאנד אין ארבעםער
ײזי־ דעם :אדבעם םיגוםען 22 עס  פראנז

 מים שםונדע א עס קאסם ארבעםער שעז
שעז דעם ,ארבעם פערםעל א  איםאליעני

טםדז םער*יג מים שעה א — ארבעםער  מי
 סאװעםעז־פארבאנד אין ארבעםער דעם און

ארבעם. שעה פיר עס קאםם
 רוםלאגד אז זיגען אין גאך האם כען װען

 אלע ד.אט װאם לאגד. אגריקולםור אן איז
 איר פאר געמג גאר נים ■ראדוצירם יארען

 עקססאר־ אויך האט נאר געברויך. אײגענעם
 ש*יח• אנדערע pk «וקער תבואה. טירט

 מערםםע די װאם «ײם דער אין ארםיקלען.
 קײן האבען לענדער אײראפעאישע אנדערע

ח גענוג ■ראדוגירס גים מאל  פאר שיי
מען גאר באסעללערוגג. אייגענער זייער  זי

 ברױם. אימפאדםירען «ו געווען געשיואוגגעז
 די םים שמחה די װערם *וקער. און פלייש

שניםענע  איך סארםדנקעלם. היפש פרימען :ע
 איז עס װי ביםער אז זאגען. *ו םורא האב
ײ איז עס pki אמעריקע אין יקרות דער  ז
 אוים־ גים עס זיך לוינם גענוג) ביםער בער

זול. םאװעםישען אויסן בייםעז
* * *

אויף יקרות ריעגעז םראכםענדיג אזוי

, ל י ר פ --------------------------------4 ו951 א
עז סי פי פ־ בענ  פאויעכעךפארבאנד א״ן 'יז

 אין האב רעדוקציע. דריטער דער גאך שײן
 איז וואפ ארטיפעל. איין זןן דערמאנם זיך

 ירעל־ אין װי ביליגער ביליג. זייער דארט
 אפשר אויסנאם דעד טיס מדיגה איז עס כער
pc .איז הכלל פן ייצא דער אם כינע — 

שיעד לעבעז• פענ
לע• פענשלעך א איז עם בילי< װי אד״

ז  פען פאסערלאנד״. ״םאאיאליסםישען pk מ
 קלײ־ א פאר גארנים׳ פאר אױעק עם נעמם

 װע־ רמירה׳לע .א װארם קרים א ניגקײס.
 אץ איבירעכם געגזד וױײגעשריי א געז

שארטיג.
 װאס נאז־. איז מערלײירדיגםטע דאם אוץ

 װערם לעבען פענשלעד א pc והןרם דער
 די װי פארלערם פונקם באשסימט םאקע

 ברויט. פלייש. סחורות. אנדץרע פאר פקחים
 איז עפ בעסער װאכ םידסרער איז בגד א

ט ארטיקעל. דעם pc קװאליסעט די  כי
 דער פונקם עס איז יעבדנט פענשלעכע

 קוואליםעט די איז עס בעטער וואס היפוך.
pc גײם־ גאבע־יער■ שענער. װאס לעבען. א 
ר םיג מ ײ  איז. עס אידעאליסםישער אױ ר
 א pc לעבען דאט עט. זױז ביליגער אלץ

 פארברעכער קריםינע־יען א גנב. א רושוז.
 אי־ בלויז םען דארף אזדיגעם היילי^ איז

 אפ־ נים אבער אויסבעםערען בערדערגיעך
 קריםינאלניקעב פאר םוים־שםראף האקען.

p ביליגער אפגעשאפט. את c ^ i דאס איז 
 געגען פראטעסםירם וואס איינעם pc לעבען

ײצ- אויט דריקם ארער נאםשא־־טסווא  או
 לעבענט־ און ארבעם־ זיינע םים סרידענהיים

 יא שוין מען מעג לעבען אזא באדיגגוגגעז.
 אזוינעם בײ גיך. נים אבעד £ארגיכסען

 םראפענס־ לעבען דאם אװעק מען נעמם
 קאנצענ־ א אין יארעז pc טשך אין וױת

 איז ביליגסםען צום גאר םראציע־לאגער.
 א מיט אידעאליםם. אן pc לעבעז דאס

 רערואלוציא־ א אנארכיםס. אן םאציאליטם.
 םענש־ און פרייהייט פאר קעמפט װאס גער

 גאגצעז אין זיך דען דארף חשיבות לעכער
 ערגעץ גאקען אין קויל א צערעמאניען. ניט
px קעלןןך א pc געהײם־פאליצײ דער 

ר... pא טורפע־ה־יף. א אין אדער םו פ
 מעגשלעך א סון װערם קליינער דעד

 מיר איז סאװעםעז־£ארבאנד אין לעבען
 יארצײם דעם איבער געדאגל אויסן געקומען

 איז װאס מאםראזען קראנשטאדםער די סון
 יאר דרײסיג חודש. הײןםיגען אױםגעפאלען

ט פאראיבער זײנען  באלשעוױםמישע די זינ
 םעג צען pc משך אין האט דיקמאםור

 אין מאםראזען ®ויזענטער אויסגעשאכםען
 דערטחנקען און שעםםוגג קראגשםאדט דער
 דערמאר־ און אויפשטאנד. דיער בלום אין

 זײ יואם דערפאר בלויז זײ םען האם דעם
 באל־ די אז שאדערען *ו געױאגם האבען

ע אט װעמען שעוױקעס. ביג על  מאםרא־ די.ז
 רעגי־ אין ארײנגעזעצט אלית האבען זען

 די סאנאנדערםרייבעז דירך זאטעל רונגם
 האל־ זאלען שארזאמלוגג. קאגםטיטוציאנעלע

 שרי־ פאלק דעם געבען צו צוזאג זײער םעז
 פרא־ האבען זײ ברויט. את סרמהייס דען.

 דיקטאטוי אימערנער דער געגען םעסםירם
 :אײגגעפירט האבען באלשעיױקעס די װאס

שען דעם געגען  װאט קאמוניזם מיליטערי
 און אומגליק pk ךונגער געבראכש האם

 א אין לאנד גאנצע דאס שארװאנדעלם
ען האם חטא דעם אם פאר — םורמע  זײ פ

צעשאסעז.

 יאר דרײסיג :עקטטע די pc ר״יד איז
ז גע-וארצז -עבענט פעגשלעכע ל־ינעז  אי

ט־אזעי pk בי־ייגער  לאנד. יענעם pk ־־עי
 גרופעט־ איינצעלנע. געױארדעט דאט דען
 פײןירים םיליאנען דערשער. נאנצע און -ײיז
 נייער דער געגען פראמעסטירם האבען ײאס

 דלדך אײנגעפירט האט :יעז ײאם פיינסשיזנע
 פאר־ פען האם לא־־כאזען. כלופרשטע די

 וױי־ px שילאםען*לאגערעז די אין שילם
 pc אומגעקונזלן זײנעז זױ ־ואו צפון םען

 םוי־ פראצעד עכער1אומרענשי און הונגער
 רעדואלדציאגע^ן. ־ סאצ־א״יטםעז זענםער

 און צױניטםזין אנארכיםםען. פעגשעדדיקעט-
 די אין אײסגעקוילעם מעז האכ ־׳יבעראיעז

 זייערןי אפילו ;-אטארגע אויף א־ן טורמעט
 זײנען עס וועי׳כע צװישען חברים. אײגענע

ט געײען ענינ׳  װי מיטארבעטעד. נאענטטםע י
 איז םראצקי ריקאװ. זינאײיעװ. ביכארין.

 באלשע־ באװאוסםע וױ״ניגער ה־נדערטער
 אלערליי מים אומגעבראכם מען האם ־ויקעס■
 אן -נזיד עס האלם אזוי pא פשינות. ריתית

 עס העכער יואס םאג. היינםיגען ביזן
לעבענם־מיםלצן. אויף פרייזען די שםייגען

ץ עבענט.‘• ײעדעז ביליגער א'
* » *

 פעראז דיקםאטזמ־ אזדי װי איפן ד<ר
pc צייטוגג די פארראכם האם ארגענטינע 

 אײנפלום־ און גרעטםע די פרענזא״. ״לא
 ויעל־ לאנד. אין ציידונג יבעראלע1־ "יכטטע

 קריםיקירעז צו מום דעם :עהאם דזאס כע
 פאשיםסישעז זײן pc תעתיעים רעשים די

 שװארצע די אז באװיזען. האס ־־עזשיב
 אריטגעציי־ אויסגעלערענם האבעז תלרידים

 דביאים. רויםע זײערע pc תודה די נענט
עז אייע אז זיי גלויבען ב־ידע טי ען מי  דינ
ציל. דעם דערגרייכעז צו ב־טר

 אויפטו עצם דעם נים דערמים מיין איך
pc פאר־ דורך קריםיק יעדע דערשםיקען 

 שלאט א אוישלעגגען ארן צײטינגעז דאכען
ל אויפן  שוין אײ דאט בירגער. די pc דוי

 עם װזילכער מים מעטאדע אלםע• נאנץ א
 אלע אין דיקטאםארט בא:'צם זיך האבען

 אויסנוצעז אין איז נייאיגקײט די צייטען.
 ױיערע pk דיקםאםור דער פ־ן קרבניר. די

 אינטםרו־ אלם ארגאניזאציעס כלרררשםע
 pc שראםעפטען די דערשמיקען צ• טעגטען

 רעכט. ײיער פארטײדיגען צו זיבען װאס די,
 געװען זײנען רופלאנד אין באלשע־ויקעס די

 אױס־ האבעז װאס ערשטע. די זיך דוכט
 ראטען פויערים pk ארבעטער די געניצט

 אפאזיציע. די דערשטיקען צו (סאױעטען)
 יו־ די פארוואנדעלט ערשטע די האבען ױי

א::  בא־ די דורך שירען װאם בױראס אין :״
 און שאשיסםעז די מלוכד״ ־ער ■pc פעלעז
 איבערנעמע,• זײער בײ גלײך האבען נאצ'ס

 אומ־ די פארגיכםעט מאכס רעגירונגט די
 אויף אויסגעבוים pk ױגיאנכ אפ־ענגיגע

 טינדיקא־ פאשיסטישע די םיעצער זי־ערע
 פראנט״. ״ארבעמט נאצישען דעם pk טען

 תור־ די אט יבערגעגומעזK האט פעראן
 פאשיםםישע pn אויסגענוצם איצט האם און

 סארמאכען צו ױניאנפ pc :אנפעדעראציע
 נים האט ער װעלכע פרענזא׳. ״לא די

 לירעקטען א דירך פארמאכען צו :עדואגט
 פא־ האבענדיג מורא דעקרעט- רעגירוגגס

םיינונג. עפענםלעכער דער
ריגען קענענדיג ניט  די pc דיילף די ־

 ציײ דער pc אנגעשםעלםע און ארבעטער
סםרײי^ א דורך זי םארמאכען צו םוגג

5 די־ם ־ל־ן----------------------------
 יר־ גערופענע אזײ די :עקדאגען ער האם
 אפצושטע־ פארקויפער צײמרננ די pc ניאן
 צייםיגג דער pc פאנאנדערפיר דעם לען
pk רעדאקציע דער ארום אווןזקשמעלען 
ם פיקעםס דרוקעריי אדן  די אריינצולאזען ני

 פאדע־ די דרוקער. די אוץ םיםארבעטער
 אדפיה־ זיינעז ‘״סםרײקער׳ די pc רדמעז

ם קען ציים־נג די יואס אזוינע. םען  :אכ־ ני
 דעם אס pc מיםגלידער די און געבעז

מז יואכ צײסונגען די אין סינדיקאם םי  די ש
 מאל קימ האבען רעגירונג דיקםאםאדישע

א עס האבען pk געקראגען ניס »י  גים ז
ײ׳ געפאדערפ. צ אלי פ  עם דארף װעלכע די.

שט  זײ פון רעכט דאם באשיצען כאפר
 האט אופגעשסזירס. ארבעםעז צד ארבעסער

ם געפאכס זיך  גענגסםעזי א װען זעענדיכ ני
 די אויף פאגראם א געפאכם האם באנדע

 אבשםאםארעס* ״לאפרענזזד. rc ארבעםער
 פאגראפשטשיקעס או־ן פערדעד די טירען
 פאר־ אמ קרבנות די ארעטסירם זײ תאבעז

געבײדע. די שלאסען
 דיקסאטור פאשיססישע די האס םוף צדם

 םאסקע יעזיע זיך pc ארונםערגעיוארםעז
pk דער פאר פראק־יאםירם אסעז־פרעך 

 װאם די איז אלײן רעגירונג די אז װעלם
 פויל דעם שארפאכען צד באשלאסצז לאס

 א־נטערווארפעז גים זיך װילען ודאס די,
 ארויטנעגעבען איז באפעל א וױלקיר• איר

 רעדאקטאר דעם ארעטסירעז צד געייארעז
pk ארײטגעבער pc דר. פרענזא-. ״לא 

ך טאקע אמ פאז. גענזא אייבערםא אי  אים ג
 כל־פדשם טררפע סעג 15 צד פאר׳פשפס

 פאז דר• קאנגרעס. דעם באלײדיגען פאר
 דאט פאר־*אז<ן צ־ געױארעז געצ־יאיגגען איז

ד אנ ' *p נע־דאדעו פעגלעך איז ארום אזוי 
 ציי־ די איבערצונעפעז רעגירונג דער פאר

םונג.
 זיינע זײנעז דאס pk פעראן איז דאס אט .

ם גאר "אלמ עס כ׳לעבעז. ״ױניאגם״.  ני
 רעגירונג אפעריקאנער די ױען געשארט

א איר ־ואלט אדי הי פראגראם י ד  אײ ־זאיס .
 דער צו געװענדעט אםאל אפעריקא״

שער  דארםיגע די און ארגענטיגע שכינ׳י
 דעם pארשםיc צו געגעבעז אויך םענשען
 זיי דעםאקראטיע. און פרייהײם pc באםיימ

ײםיגען ט לעם אין זיד נ  די וױ וױיניגער ני
פארהאנג. אײזערנעם הינטערן פענשען

* * ¥
 או• העברעאישען דעם אין אז נייעס די

 גיכען אין װעם ירושלים אין ניװערסיטעט
 לאטעדרע ספעציעלע א װערען געשאפען

 באגריסס דארף שפראך אידישער דער פאר
 עס דערגרײכונג. פאזיטיװע א װי ־יערען
 העברעאישער פאנאםישער דער אז ־ױיזט

 געפאר די געבראכט האט וואס שאװיגיזם.
 כײאל דער װערען פארשטאפט זאל עס אז

pc טול־ע אידישער יאריגער טויזענם דער 
 פאד מזרח־אײראפע אין אגםװיקלוגג טור
שען, pc לאפעלקערוגג דער  װעפם לאנד, אידי
 םיר ־ענעו איצט אוים. ביסלעכװית זיך

 אפשר נאד יועם צײם דער םים אז האפען.
ש.^ גאיכבארעכםיגט ווערעז אידיש םז״יט  מי

 א ארויסגעבעז קענען אײד וועט פען אמ
שע  אמ■ דארםעז• צייםוגג םעגלעכע אידי

 אײד אפשר נאד װעט מעז װײםםו װער
 pc ליםוד דעם איינפירען ציים דער םיט

ש  איי־ די כדי פאלקם־שולעז• די pk אידי
 צמאפעגרעדען קענעז זיך זאלןת ניקלעך

באבעס• און ד^דעס זײעדע פים
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פאר ױניאניסטמ טוייד פוז מורא ד
.w n נאר ליגם אםעריקע ין 
אינדוםס־ די דעוײדײל I ^ ץ

n ווירםשאפס ױ און 
■ריװאםע אין בכלל
עייעקםריע■ אסיייי דיעגם.

I W I .איתענבא־ װאםער, גאז
 אײך זייגעז װאס געז•

 שוין לעגדער ?*■יםאליםסישע ®ילינ *יז
 דעם םת זדינענםדם דאס געדדארעז לאנג

 אײגעג־ פרױדאםע צו דא געהערזמ שסאם■
 אק אויך העז הערם *שדעסטודעגעז שיסזװ־.

ײדזח גאנץ אפערי־זע  דער װעגזה אםםר
 די ודעג־עז נאציאנאלױאציע. «ץ ״געפאר״

ע קליג מ  .אוסגליקעז״. *־סזעבארע אח א
 אינ־ דער *ץ נאציאנאליזאציע די װזס

 ?.1פאי דעם געבראכם דא װאלם דזססדיע
 װאלם טאגםםער מנסאפסישער א װי
 זײער איז דערבײ אז־גז• אויף אנגזנדוקם ייד

r r r y y a>■̂ אריםגע־ כאר דעם איץ װאס 
ע מג אדז  nc געגגעד האדםגעקיגע און ־

n מז ויםשולדיגםסע  גויען פון אנהוי
ujiuv אמעדיפאנעד דער אין ־איייגענםום 

מז אויך ז׳יך העדזה װידםשאםם.  r« שםי
 ר״אלםען. זײ סירער. ױניאניסםישע םדייד

 א געװען װ*ים גאציאסךליזאצ^ אי
 קאאיםאליססען די פאר בלדיז נים שלא■

 פאר בכלל איז ארבעםער די אאר אײך גאד
 באזוגדערס לאנד. פרן באסעלטערדגג לןד

 — ײגיאניסםען םדײד די םענה׳ן — אכעד
 אפ־ נאזיאנאליזאןניע אינדדסםריעלע װ*ם

 ײניאגפ■ סרײד די ®״ן שעאי:קײס זײ םײםיז
ז  ארבעםעד. די ®ץ אינםעדזסען די שיצעז ז

ד »י  א זדז סדדא ראזיגע די צי זןן. א
אומזיסםע. אן אדער באגריגדעםע

*»רג«נגענהײס דער ®יז יאפםי די .1
 םרײד פון םזנאריע די אדער שיםד, ד'

 זזונדערם א אוודאי אלם שדיז איז יתיאצייזם
 זײ פון מרלײזי אי־ז םער■ ניס אײב י*ד.

 בארג־אראפס ארן מרג־ארזיסם געיללצאשי
 עקזיםםענץ דער פרן צײםעז ערשםע די »ין
 ײניאן םרײד האבז ימיאנם םדײד די «ץ

 גרונם אוישז םתר ייניאז םרײד איז ®ירער
 געשא־ דערסארדגג אנגעזאםעלםע זײ׳ער «יז
מ  דעם אק גצזעצמעסיגקײם געװיםע א «

 יוניאנם. םרייד פירזװ איז אמ *רגאניזירצז
ד מ  םזא־ אנדערזי איםלעכע וױ ױגקם י

מז םלעכעז6געזעלשא *יז רין ע  און — ל
ד  םוז זןזןי — װיםענשאםס, דער «יז »י
 זײן ױניאניזס םרײד r* שיםדי וײ אףין־

 איז עגדערעז ײד קאנעז אח עלאסםיש
 עג־ אגםשארעדעגדיגע די םים זימקלאגג
 עס םדס זי *־יב jotu לעדעז איז ד^ײגגעז

x 'l פארװאנדעל^ געסאר א איר דדאס n 
im n איז יזמםדמ• מרגלײדערםער * •יז 

ד מ םוי אז דאגםע. ןו מק י ygixra װז  מ
 דאס באגדײפעז לײדער גדמז• זזי שאדען

 ’ Ty*y*'r ,י •גיאגיססעזײ םרײד געדױסע ניס
ס  לע״ גום אוץ אומנוזלעכעז דעם מים זיך •י
 נײג־ nc באםחש *וגמאםםען נים סנן

מ מ מ tn מ rw n r. ם חזןם ע מזז  זײעד מ
 ?אנ־ זײז *וליב װעדס׳ אמ *אראױם באנג

 דמרוו^לג דעם ®אר שןדלןך •ot סזרודאסי׳
 זײ װענהװ ימיאג^ םרי׳יד זעלביגע די ■ץ

ײ *װי ײלזח -» דימוי מ

בארובאוו י. שין

אײפגע־ איז עם װעז יארעז. יעגע אין
 אדער ױניאניזם, םרייד nc שיםד. די קומען
 םען װי ױניאניזם׳*, םיםפעל ענד ״שײר

 אסעדיקע, אין גערושען דעסאלם לם ־אס
«י6 ױניאניסםישע םרייד די ־ייגעז  ען6רי

nc ודעז שארשםענדלעך, נעדוען ארגאניזזמיע 
 םימ־ נים געגנער ראדיקאלע פאר אפילו

 די באשםאנעז דינען וואם אין £אםיש.
 פע־ אמעײקעז די — שרינאיפעןי דאזיגע

 אין ששעםער, זיי האם לײבאר אוו זערײשאן
 אוי־ ®ארנװלירם. קי־אר באזונדערס .188>

ד די מןרװאס שאדערונגעז• רײ דער דעד  י
 אין זיינעז זעםסעז, געזאלם האבעז :יאנם

 אװ x א• דער פון *יאגראם ערשםער דער
 דער גזעםאדען, די אייד ארײגגעקומעז ל•
 קעמ־ פאדערונגען די םאר דןדל מען אזױ װי

 און דערפ^יג אויף אויסזיכםען סים סעז
 אויס םײד באװארענם: האם אזוי װי דער

 יד־ םרײד דער אין םעאריעם ראדיקאלע
ם פיש :ניאן  א־6 איץ ױניאן די ארײן ני

 דער פון ארגאניזאציע די אן הויב :ליםיק
ל׳ אונםערשםער דער םון ױגיאז  דער pc מ

 זי שליס און ווארשםאס. אדער סאבריק
 קעראעד־ מגםראלער דער אין אן אזדי

 דער־ צו שםרעב ;מעגלעך אויב שאםס.
ײמז ר  אם שאר אשמאך געשלאםענעם א ג

 אגרי־ שאפ (״קלאוז געל אוגםערשםער דער
 פאד־אא־ דעוערײכען » שםרעב מענם״):

 זיד לערעז אונםעדנעמער: די פים פאכעז
שרײ זײ אונמערנעםער, יײ םים פארהאנדלעז

 עם װאס װײס פאהשןגדלוגגעז■ דיינע אין
אז ;באד׳ײם  גײם אריבער. גים קאן פען .

 א פארבארגען י האלם אבער ארעםער־• פען
 גינםםיגער דער אז און שױסם׳ געניילםע

 דער פים קייאש א םו קוםעז■ װעם םאםעגם
קראסם. ;אנאער

 דער אין אריבער זיך םראגם סעז אז
 םון באגינעז גרײעז צום ציריק £אנםאזיע

 דא באוועגונג ארבעםער ארגאניזירםעי־ דער
 װי פארשםײז■ גריילעך מעז קאן לאנד׳ איז

פען די אס אזױ עז פרינגי  אױםגעקוםעז דיג
 האבען וואס םוער׳ יענע nc םוחות די אין

 די געבױם שװעדיגקײםען פ*־ל אזוי מים
 ארבע־ די ארבעםער. פון ױגיאגס ערשםע

 גװאלדיג געװעז צייםען יענע איז זײנען פעד
מז v* אנדערעז nc אײנער אפגעריםען א  ה

 יארזמ אניערעז. דעם איינער געיןענם גים
 שםאם אית איז איז םעז בת נענוםעז׳ ד.אם

 מים געםאז זיך האס עס ודאס דערגאגגען,
 שםאם. אנדער אז איז ארבעםער ברידער די

 אנדע־ דער איז שםאם »ײן ®ז פארעז דאס
^ און ױאכעז געדדיערם האם רער שי  און חד

 געקאנם ארבעםער אז דעפאלם האס אסם װי
 פעז םלעגם אלײז ײד nc בכללז פארעז

 א אויסבייזת אדגאגיזירעז׳ איז עם וױ זיןי
 ארויסזװשםע־ באשליםעז יוגיאן, שםיקעל

מז נסזדערונגעז. לען ױ ה  זעדלגרהאא׳פ אנ
ײ סלעגען יענע אוגסערגעפער, די סיס  מ

 עם ריז גאכגעבזח. װעלען גים װײנלעד
ר »ים •לזנגם ססרײ^ א אד קוםעז אײם דן

ד פלעגעז ערשם דאז  ריכ* די אנהויבעז יי
 אלע מעז האם סםרײקערם די צרות• מ־גע
 קא־ סאציאליםםען, פאר שארשריען םאל

 אח רױבערם פאר אנארכיםםען. םוגיסםעז.
 פיז םיםעלקלאס דער ;,װעלם־אעשםערער

 זיינע געשענקם געח׳ײנלעך האם שםאס
שולדיגע״. די םיםפאסיעם  ״גערעכםע״ ״אופ

 באװאוםםזי־ איינצעאע די :אוגםערנעמער
 סלעגעז פםרײק־סירער ראדיקאלע ניגע

 םםרייקען צו רוםעז און שאדביםערם ידערעז
 װערען פלעגעז ססרײקעדס די ;ענדע אז אז

 קינדעד די און וױיבער די אפהענםי:. םיד,
 :הונגער פיז װערעז געשװאלען פלעגען

 געשלע־ בלוםיגע *יקעםען. סםדײקברלכער,
 אינםעחזענץ ברוטאיע גאםעז■ די אין געז
 פלעגם הםרײק דעד — פאליציי דער פון
אז די פארלוירען, זייז  צעשסערם — יוני
 געבראכענע די פץ הערצער די אין און

ש א בלייבען םלעגם ארבעסער  אויף ביםערני
ש א — יארעז• לאנגע  אלע־ געגעז ביםערני

עז דעם געגען איז םזװ• ^ ל אדי  ײניאז־ ר
ץ. פון פער פירער אי

 דע־ די פמ דים אנדער אן נעפם אדער
 זזיייבסם־ פין פרואװען ערשםע פאלפדיגע

 י*אנג יארעז ארבעטער. די nc ארגאגיזאציע
 עפ וױ זיך האם פען ביז געדײערם. תאם
 אדער װארשםאם אין צונויפגערעדם איז

 ױניאז. א געשאםעז און פאבריק דער אויף
 גוםע א געדוען גראד זרז קאנױקםיר די

 שעה זזאלבע א אויסגעקעפפם האם פען *ץ
 אדיף פער סענם פאר א ארבעם, וױיניגער

 היפעל פון וױ זיך פלזיגען דאז שכיריו^ די
 אאגעריסענע. אימיגראנםען. ארונםערלאזען
 סארצוױי־ פארווארלאזםע. אאגעשאסענע,

ך זײ פלעגען — אופװיסענדיגע פעלםד.  זי
 יעדער פאר ארבעם. יזידער אויף ווארפעז

ײז, ם איז באדינגונגעז• אלע אין וו  ני
 אלץ, צעברעכען קלאפ אית פים װילענזײג

 האבען ארבעםער אײנגעבירגערםע די װאס
 דאך געדענקם איר געבוים. יארען־לאנג

 שילדערוע קלאסישע אש׳עם■ שלום מסתמא
 װאם אימיגראנם^ז, אידישע ערשםע די פון

 אװעקגעגעבען שוױים און בלום זייער האבען
 און פאבדיק, זית איז מאזעם אנקעל דעם

 מאנעש׳ען גענוםעז האס עם יארען װיסיל
 אידען, די איינצושמועסען אגיםאםאר דעם

 אזױ פרעה׳ז. :עגען שםעלעז זיך זאלען זײ
 ערשםע די פצריס. איז אידעז די אפאל װי

 נאד געײעז זײנעז איפיגראנםעז אירלענדישע
ױסענדינ. פער  אפגעשםאנען. םער נאך אופו

 די אידען. קליינשםעםעלדיגע דאזיגע די װי
 פאליאקזיז די אזוי. אויך — איםאליעגער

 אײגגעבירגערםע היגע די אין אזן אױך.
 קאז — װילעז זײער געגען איז. ארבעםער

 די געגלן שגאה בלינדע א געװאקסעז זײן,
 גרונם ביזן חרוב מאכעז װאם איםימ־אנםען.

 לאנג־יא־ אנגעשםרענגמע. שװערע. זייערע
זעלבםם־ארגאױזאציע. nc •רדאײזוז ריגע

א יא׳  מעז וועז פארשםזינדלעך. װערס א
ײ יענע אין צודיה אריבעד זיך םראגם  צי

 אפזינדע־ ד»ס *ארםיקולאריזם. דער םען.
 צוסרוי האבעז דאם אנדערע, *ץ ײד רעז

 ארבעםער ביסעל אײגענעם דעס צו בלומ
nc ר ^ חנ ריי ב רדי דעד מ ם מו T די צו או P
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 פא־יי־ nc אגט^ריפעז יועלען דאס דיקאלען.

 ,צ זוכען זעלבסם־אפאלאגעסישע דאס טיי^
 םורא די פיםעלקלאס׳ דעם װערעז געסעלעז

 דעם אויף דריקעז דאס אימיגראנש םאוץ
 ארגאניזא־ דער אין םארהאנדאגנם־פונקם

 עפ פארשםענדלעך. זוערם אלץ — ציע
 פץ מירא די פארשםענדלעך אויך װערם

 יע־ ?עז מעז װעז שםאם, פארן ארבעסער די
 אייע איז דאס — שםאם דער צייסען. נע

 פאליציי, יענע נים *אליציי. די געװעז מאל
 גאר שלעכםס- םון בירגער דעם שיצס וואס
 אח קײלזגז װאס פערדער. בלוסיגע יעגע

 פארצוױיפעלסע. און אוםשו־ידיגע בײלען
 יענע געװען אויך איז דאס — שםאם דער

 זײן דארפען זאל מען אויב װאס פאכם׳
 ארבעםען. איר פאר אנגעששעיים, איר בײ

 פאר װי ערגער פאל םויזענם זיין עס .ױעט
עז ?אז דא הביר- בעל יריװאסען א  נאך י

 ארנאניזירעז צ• זיך איז גיש װעז האסעז
 בײם לעמשען. עפעס פאר אץ ױניאז א אק

 וועגעז סאז ניש cc’b קיין פען םאר שםאם
 פלוכה־ פארברעכעז- s זעלבסט־ארגאניזאציע

 גאר גײ כאסש גלײך. עס הײסש פארדאם
שםול. עלעקםרישען אויפן

פארשםעגד־ גע־ועז איז אלץ דאס אבער
םיג לעד,Tאומפארפי לעך־,  גוצ־ אויך און נוי
 בא־ נדי אמ צײם באשמימטער א אין לעד

 האבעז צייםעז די וועז באדינגוןגען. שטיפשע
 לעבענש־באדינגונגען די אוז געעגדערם זיך

עז געענדערט- זיך האבען  םר׳־יד די אייד דינ
 פ־ן םעלד דאס אגדערע. געווארען ױניאנס

 ברײמער געווארדן איז םעסיגקייש זײער
ד איז  םעשיגקײם זײער nc אינהאלט דער איי
 פארשיידענאר־ אץ רײכער געװארען אח

 םון פרינציפעז די אויך האבן םמילא םיגער.
ך ארגאגיזאצ׳יע זייער  ענדערען. געםיזם זי
 עק־ איר פץ יארען ערשםע די אין גלײך

 צוגויפ־ ל. איד פ. 4) די זיף האט זיםםענץ
שע אזױנע םיט געשסױסעז  •רא־ פאליטי

 גע־ איז זיי אויסצוםיידען װאם בלעמען,
 דעד אין װי אוממעגלעך. אבסאלום ױארעז
 בײ־ .צום ״איגדזשאנקשאנפ״. םיז פראגע
 דעם ארום קאםף דעם איז אויך אזוי ש«יל,

 םע־ די איז עקש״ אנטי־שראסט ״שערפאן
 נעכיען צו געצװאונגעז געװען דעריישאז
 אק־ גרעסטע די ארויםוױיזעז און שםעלונג
 ,םעםױעי עם האם יארען יענע אין סיװקייס.
n םארמולירט ענדגילםיג גאמפערס 't גום 

 די םאר דעױיז *אלימישען באקאנסעז
^  און םרײנד די ״באלוינען :יוניאנם ט

 געווען איז דאם פײגד״. די באשםראפען
 גע־ האם מען װעלכען מים אזא, מריק א

 ױת פאליםיק אין אי קונץ א באװימען ,זאלם
 פאליםישען קיץ ײד אויף אי באםײליגם׳
 די אט אײד אבער נעמען. צו גים שםעםפעל

װ דעם nc דערפינדונג נײע ױ  ײגיאניזם ס
ציים. א ביז נאר װירקען געקאנם ־אם

 לײצמע די פץ דערשארונג די .2
יאר דרײפע

געשעע־ געזעלשאםםלעכע גרויסע דרײ
 װי געענדערם, ראדיקאל האבןן וואס נישעז׳

 nc םעאריע די אויך *וי סראדיציע, די
 פאסירם האכען באװעגונג, ױניאן םרייד דער
 ערד־ אויפן פונקםען סארשיח^גע דרײ אין

 דרייסיג לעצםע די nc פארלויף אין קויל
 טאםא־ קאמוניכםישער דער זיעען דאס יאר.

 אינ* נייע די רוסלאנד, אין שסאם ליסארער
nמי! סםר^לזנ ל װן סיסםעם איר םיס רע

םן אין פאםעךפראדוקצ־ע פרן ױ־דיל מי  nc נ
 אפערי־ אין רוזיועלט־אדמיניפםראציע דער
 דעמאקראסישעז פוגם םיםמעם די יאון קע

שע די וואס סאציאליזם.  ארבעםער־ ענגלי
 די אין לעבען אין פארװירקלעכם פןןרםײ
 לעבענם־באדינ־ די הגם יאר. זעקט לעצםע
 געזעלשאסםלעכע דרײ דאזיגע די אין גוגגען

 «ו הייגס װעלם דער nc הדשם־צענםערט
 די nc איינע פארשײדען אזײ זײגען מאג

 אנסװיקלוגנ היסמארישע די הגם אנדערע;
 די שון את באוועגונג ארבעםער דער «ז

 פארשיידןיז אזוי געיוען איז ײגיאנם םרײד
ר קאנעז לעגדער, דרײ די אין  םונדעסם־ פי

ך אויך און לערנען, פיל זייער װעגען  א זי
 אנס־ נײםםער דער פון אראםגעפען. פיסר

אן סרייד דער פון וױקלוגג־פאזע  בא־ ױני
לענדער. דרײ אלע אין װעגרנג

 םא־ פ.ץ רעזשים קאםוניםםישער דער
 ערשםע די אין גלייך האם ודעס־רוסלאנד

n יארעז 't nc פריע די אין עקזיםםענץ 
 יארהונ־ היעםיגען םון יארעז צדאנציגער

 און םעאריע נײע א אױפגעשסעלם דערם,
 פראפעםיאנעלע די םאר פראקםיק גייע א

 די לאנד. אין ױגיאנס) (םרייד פאראיינען
 דער לױם געהײסען עס האם פאראיינען.

 םלוכד־י־ געװארעז זײנען םעאריע. דאזיגער
מן אלםע די ארגאנעז. א פג אוי ט־ רונ  די שון ג

 ױ פון אינםערעםען די שיצען צו םאראײגען
 מים אמעזtוI אםגעפאלען איז ארבעםער

D דעם פץ באםעםטיגונג דער r't -רזױשים 
עז ארבעםער די וועלכעז אין  געװארעז דינ
 קײנער לאנד. פון בתים בעלי הויפם די

 עקס* אין .*אראינםערעםירט נים סער איז
ראפי־ צוליר ארבעטער די פיואםירעז  י

 פאר איצם ארבעםעז ארבעםער די :טען
 די אום זײ קערם שםאם דער אלײן, ^יך

ך צוריק ארבעט ז"ער פץ פר־כם נאנצע ר  ח
 םאציאלע םארװײלוגג׳ בילדוגג. שבירות,

ד — ק־רץ פארזיכערונג.  וואם אלץ. דוי
םיג. האבעז סאמיליעם זייערע און זיי  מא נוי
 פראסעסיאנעלע האבעז כיעז דארף װאס צו

 אר־ דער העלפען צו — בכללי פאראיינעז
 רעגירעז צו דערפאלגרייך בעםער־רעגירונג

nn i באדארף עם װי א,ץ לאנד אין t צו 
 די סץ אנפאל אן סרן לאנד דאס שיצען

 רױבער. קאפיםאליסםיש־אימפעריאליסםישע
 טעאריע נייע די איז פראקטיק דער אין

 געדארפם האם מעז אזויז ארויסגעקומען
װע אן האבען x אינטענםי p n jp s,,* האם 

 פראםעםיאגעלע די nc הילף דער מים מעז
 פון שװײם דעם ארויםגעיאגט םאראײנעז

 בויען געדארפם האם מען ארבעמער. די
 ו־1מאזםה־ צוליב אינדוםםריע שװערע די

 לע־ געגוג פראדוגירעז ניט און גרייםונגעז,
 חילף דער םים מעז האם בענס־מיםלען,

 סים די געצװאונגעז פאראיינען די פון
 שװיײ צו ארבעםער אנגעלאדענע םיאםעסם

שםידלז באדארפם האם מען געז.  די צו
 סים םעז האם םאבריקעז, די צו ארבעםער

 אװעקגעדויבט ארבעםער די nc הילף דער
פרײהייםם־באװעגונ: nc שפור לעצטעז דעם
 חאבעז אלעטזװ דעם צו ארבעםער. די בײ
 רעגירוגגס־ געגוג געחאם שאראיינעז די

ם: די אין ראכם  באשםראשען צו אויף הענ
פן וױדערשפעניגע די מן םי ע קג ע װ  די א

מז ארבעם, װאד ױם  *ר• דירח דער םיז אר
 ארדסםירען. ראציאז־קארםד&׳ די נעפעז

רמס אויף שארשיקעז ס־א אנג א איז ציו מי  א
מו ליקגױדירזם < ocnn ו»ר»ײממ ךי ה
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 זייעד געידען אבער איז ראכם זייער מאכם׳
 איז ארבעםער די װעז םינדעדווערםיג,

 אפילו האבעז זײ אז שלעכם, אזױ געגאנגען
ער אונםער ך דיקםאטור בלוםינער י  זי

ס את פראטעםםירעז צו אײסנעשםעלט ע  מ
מז פאראימען די n» פאדערעז צו א  שזץ ה

ען די םיז פאדעדוגגזת די געםחם ר מ בינ . 
שפיצען• איז גים װיפיל כאסש

אזיגז די אבער אפהעגג':* אבטאלוסע ד
שז די םון קיים  ש*ר» פראפעטיאנעלע רוסי

 איבעדלןןזע? דאם און שםאם ם*:ם אייגעז
 איז השקר אויף אינגאנצען ארבעםער דעם
 רזפ־ אק װאם דעס, פון רעזז־לםאם קית נים

 שסאם. צום פראדוקצין די געהערס לאנד
^ nc גאר ע  םינ־ דיקסאםארישע א ױאס ד

 די האט ארבעםער־קלאם דעם ®ץ דערהײם
 אי'ט־ פרואח־ יעדער שטאם. איבערן דזןה

 די פיז לאגע נעבעכזײגע די צוטײםשעז
 אין רדסלאנד אין פאראייבעז פראפעסיאגעלע

 סא־ »ז זינען. פאראלגעפײנערזנבדיגען דעם
 ארבע־ די פארשקלאסען סח בכלל ציאלתם

 אוס־ אויף געבוים איז שםאס, בײם םער
 דעד וױסען. פאלשעז אויף אדער װיסעז

 שסאנדפונקם פונם אויך ביישפיל,. רוםישער
nc א נאר איז אנםװיקאנ^ ױניאן םרײד 

שייל  שלזגכםזןן פאכש פעז וױ דעם, nc ביי
סאציאליזנ^ פאלשעז *ח

 3רי א את אױםשיר דאזיגער דער אז
 יראקםיק עקס־יאריגע1 די באוױתם םיגער׳

שער דער שיז  דעד פארטײ. לײבאר גריםי
שער עגגלישער  עקספעריםעגם כאציאליכטי

 ױאס. באדינגונגעז׳ אין דורכגעפירם װערם
 »ין באד׳־נגונגעז די צו נענסער םיל ױיגעז

ך שםויפם ער און אסעריקע.  םים צונײזי זי
 ברעגעס־ א ארוים רופעז װאם פראגלעמעז•

ען עדעז בײ אויך אינםערעם דיג ־ י מנ ענ  ד
 זײזנר אמעריקע. אין ױניאניפש Tםרי דיגעז

שפיל  «פעם אלעפעז אונז םאר איז ביי
 לעדגיז• םך א קאן םען װאפ סץ אזויגם״

 דין אין האם האציאלײם עגגלישער דער
 ענערגיע ס־עסםע די אפגעגעבען געשיכםע

 א לייזען צו אויף פארך בעםםעז דין און
 בירגערלעכע■ םאר אוים זעם װאם פראבלעם,

ם םאגכע אריך  fx דענפער גירגערלעכע. ני
 שםרע־ די איז דאם אוםםעגלעכקײם. אז זיץ

ץ אין צוגויפצופארעז בוגג ך גאנצער אי  די מ
ר מים אינדױױדואום פוגם םרייהיים סולע  חנ

 שםאם. םונם הערשאפם עקאנאמישער סולער
שי. םדן הינםערגרונם דער  עיםש. די• דז

 איז גילדעךסאציאלײם באוואוםםען קאול׳ם
 שפןך די אין ארבעםען זיינע פון םילע סון

 שםרעבונג די געווען איז יארען םערדיגע
ם ד דעם פארשקלאפען צו ני חי ם י  םא• אינ

אלדז מ גאגצע די שםאם. !י כ שי ע  םיז ג
 גאציאנא־ ערשםע מאריסאג׳ם הערבערם

ד בעת לאנדאן. אין ליזאציע־אויפםוען  ן
 «מ פירער דער געװען יארעז לאגנע איז

םי לאנדאגןר קאונ  געשיכםע די קאונסיל״ן .
ש סי. בי• בי. לער פת  בראדקןם־ (.בריםי

.באארדמ״ אלע די ;קארפאריישאד׳) קינג
ד גאציאגאלחירםצ די אן פײ־צז ויאס לד  קיי

 גאז עלעקםריציםעם״ םראנספארם׳ גרוגענם,
—אײוען. אוץ שםאל אויןי שײז איצם אמ

 *נגעשםרענגםעד לאגגעד׳ n'K *ײ אלץ
ם •רואװ  נאציא־ ךי ארונםערצואווארפעז ני

 אלײך״ דעד אונםעד אינדוסםריע גאליזירםע
ד דעד nc דערשאשט מ די ענ ד ײ ע ־סײ.פאר ר

ם אייד ׳ *לן אלימ־העדשאשס דער אוגםעד גי
ם ®ביעם־סיג^רי אנטשפרעכזנגדיגע ון
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 ברײםען א אדגםער זי האלםעז גאר פןד,
 לאזעז צו px קאנסראל גןזעלזמסםלעכען

 pc רענם פולע אירע ימיאז םדייד דזװ־
tynpyx^ p* מרהאנדלדע pc rat שיצען 

u« יי n r n» עגג־ די *רמםער. די *ת 
מ  ארײג־ אויך האם *רמםעד־רזנגירוע לי

 םע־ דער אין אינהאלם גײעם א מבהאכם
ח פיגקי׳ים  םלובה־ א ײגיאגם, םדײי די י

 ירניאנם סױיד בדיםישע די איגהאלס. שזז
ען  ודי ודארם. באשליפעבדיגען זייןד קג

pa די או פירעז װאם .באאדדס״. די 
 אײד אזזי *ינדוססריעס- סןאיאנאלידרסע

pa עקאנאפישער מגצעד יזװ־ rat פינאנס־ 
ר בכלל. רעגיח־גג דעד pe פןיליםײ; מ  א

 pc ארױם גים קײגםאל דעדבײ לאיען ייי
די ױג ^דמנגלעמ א  די r* איגםערעםעז ם

 װי אזדי ■וגקם ימיאנם׳ םד׳ײד די ארבעםעד.
 א געהאם האבען ארמםער־באװזגגונג׳ די
 פאיל״ ענד ״רעצק די כױם קאגטליקםעז םך
pe ארםײ ארבעםער די זיגם *רמםעד. די■ 

tap עקם־ איר זזרמופירען אגנעזזדימז 
ם $ ם די » pa .קאנמליקםעז די אבעד לאגד 

 רעזולםאם דער געװען נים עיגפאל זײנמ
 איר אנביגדעז וױל װאם מאכם. א עפעס «ן

 אלע כםעם זײנעז זײ ארבעםער. זײ ודילען
 םון סםרײקם וױלדע גערופעגע אזדי געווען

 םקריב נים וױלען װאם ארמםער. םײל א
 פריװילעגיעס זײערע pc אײמ קײז 1זײ

 פארגע־ ארבעםער־רעגירוטג דעד אוגנחנד
jinaro ארבעםער־רעגי־ די װאס דאס׳ אז 

 איר pc ציי׳ם קורצער דער פאר tap רדנג
 דעם געכען צו באװיזען שויז ם2ןק§«עריםע

 לעבעגם־סםאנ* זײן זעיבען דזדך אדשנםעד
מן דדרץ דארד. ע  סארזיכערוגג םולע אים ג
 פאר־ זיייד לעבעז׳ זײן px פאלען אלע אײף

מדונג  דודך אךמםםלאזיגקײם, געגעז זי
 זעלבםםװירדע, ד׳ין rat כילדונג זייז הױבען
 אנשםרענ־ געוױסע די םײזענםפאכיג דעקם

 ארמםער. דעם pc װעחה װאם גתמן,
םארלאנגם. לאנד. px בירגער יעדען r® וױ
 דער אין שט»ט און ױגיאנחם ®רייד .3

אםעריקע היינםיגער
 איז געשעעגיש היםםארישע דדיםע די

ױמז איז עם וױ מװען,  געװא־ געזאגם א
 רעװאלתיע אינדדססריעלע נייע די רען,
 די זינם pc אםעריקע. אק גײ־ד׳יל פיםן

 יאחענ־ הייגםיגעז pe יארען אװאטױגעד
 ארימ־ שסאםעז פאראימיגםע די זײמז דעדס

 םא־ r« ןנקאנאםישער *ן אין נעםדאסזגז
 די וועלכער p* עאאמ׳ ער *יזל״אאליםיש

 סער אלץ געאװאונגעז איז לאנז־ p# רזסנידוגג
 אינםע־ די אין אימאוגרײשעז אססער את

מז ע  pc r«t בירגעד אײנמלנע די r* ר
 די אסאםיאאיעם. 83עלס««גזז<לש זײערא

 גערײעןי קאן םןאזען״אראדוקאיע pc םיםטעם
 הוי־ r« באגלײש װעדס זי װאן דאן, נאד
ד  בא־ גאנאער דעד *רן ?ויױ־קראפם מ

r ־שת — מלקעדדנג at מ ייס׳« pc * 
pc j אוםגעהעדםעד ריזימד• 'c p u s n p 
 דאם זי׳יס• אנדעדעד דעד pc — מאיסאל

 או »יז װאוקם אום טדוזי״עכ^־לײגזנא *ידס
 יוגיאנם םי׳ײד די pe ®ןרשםארקרסנ ד«ר

q  rat ודירםשאסםלזיכעד־ אדמגאזזי׳יערילר אן 
*P םאכם םאזױ^־אאליסישעד אױך pc די 

אס נוױשען £אר&עסס דעד ?אדיאא״אאיע^
ד rat «1»ױסמזזאקם« די -jyopyn לץא מי

מ ®ןד געםאר זיד P* םדאגס מגגגאד די

 סיבה די *ויך שםעקם חגם אין ?אפףי
 קלאםעך נמרשארפםעז פאר מדרא ד.אם

rat ר פאר דערקלערונג די  אויסגעדואק־ א
 דער זיגם רעגירוגג דער pc םאכם סעגעד

 װען סאל. אלע רחוחןלם־אדםיגיםםראאיע.
שען קאנסליקם שארפען א בײ האלם עס  גוױ
 סא־ rat ■ארםנערס אינדדםסריעלע בײדע די

אלע  די פאלי^ דאס פארלאנגם גזגמער. זי
 דער ז־ין r* אייסגרײסען זאל ראנירונג
ת rat ארביטרײםאר. העכסםער ײ  אדדים נ

 קאפיסאליס־ די וױ ®־נקם ארבעםער די —
 שאראינ־ איצ= זיינען — םאגטזםען סישע

 אין װאג מער װאם האבען n םערעסירם
 וואס רעגירו^ג דער pc אנגעלעגגהײםען די

 ®א־ אז באדיים, דאס אלץז דאם באדײם
 געװארען איז הויך־פאליםיק. אויך ליםיי^

 םע־ דעד pc באשםאנדםייל ארגאנישער אן
 נאך אויב ױניאנס, םרײד די pc םיגקײם

ם םײל. וױכסיגססער דער ני
שע םרײד םך א  ארגאניזא־ ױניאניסםי

 ענד ״פױר אלטער דער ®־ן ציע־פריגאיפען
ױןפאר־ pc זײנען עפאכע סיםפעל׳ ש  לעבען

 pc וואוקס שסורםישער דער שװאוגדען.
 אונםערגע־ תוך אין האם א• אי. סי. דער

 ®אר־ יעדען אויף טױם־אורםײל א שריבעז
 בוי ארגאגיזאציאנעלען דעם אין םיקולאריזם

pc ם. די אג ױגי ^ רי  אלארומגעמעגדיגע די ס
 גאנ־ דער אין ױניאן םרייד דער pc פאכט

 האריזאנ־ און װעדםיקאל איגדוסםריע. צער
 אלםער דער » ענדע אז םאכעז וועם םאל.

שען פארן פורא ®*רעלטערםער  איםיגרןמםי
 די נעדענקען און װיסען דאס ארגעםער.
 דעם דראען קאן וואם געפאר. גװאלדיגע

 װאוקס גרויסען צו א שון ארבעטער־קלאס
*pc P השםעה *אליםישער שםארקער צו א 

pc קארפאראציעס, קאפיםאליםםישע די 
 טרייד די םרײבען אוםפארמײדלעד װעם

ק וױיםער אלץ pa מער אלץ ױניאנם  דער א
 די r»t פאליםיק. אקםיװער pc ריכםונג

 צו שםרעבעז פחען װעלן יוניאנם םרייד
 אדער קאסנרעס־דעפוםאטעז, אייגענע האבען

 אײגע־ אן דורך אדער פרעםדער * דורך
 מחען װעם שיעםער אביסל און ■ארסיי. נןיר

 ארבעםער די pc באװאוםםזיק צדם קומען
px אן םרייז־ זײערע  בלויז אז סירער, ױני

ען םים ש םי  ױי װעלעז אלית אייגסלום ^י
ץ נים  געגען שיצען צו זיד איםשםאנד ד
 ווע־ זײ יעס.1ארא8קאר די pc געסאר דער
מז לען ו  די פון םאכם די םיגערעז צו ז

 קא־ װעס דאם און עקאגאמיש. אויך געגגער
 הילף דער םים רעגירוגנ די נאר םאן נען
pc נאציאנאליזאציע ביםלעכודײזעד pc 

מ ל מ ײג אינדוססריעס. א
 קלײנע א גאר דערווײל האט אםעריקע

 נאציאגא־ אינדוסםריעלער r* דערפארונג
םעגעםי ךי ליזאציע.  אםאריטי״ ודעלי .

 בײשפילעז אנדערע פאר א pat ?י.) וױ. (םי.
pc םי. די וױרםשאשם. פארשסאםלעכםער 
 pc עלםסםע אזץ גרעםםע די איז זױ. װי•

 דאזיגען דעם מים דעדסאדדגג די rat אלע.
 זי אױסגעצײכעגםע. אן איז עקם«עריסזװם

 רתיגע pc סיסםעם א אױפגעבזיס האם
 אדוי איז װאס שםז^ א איבעד דאפבעם

 האם זי ענגלאנד. דריםעל צזדײ ודי גרױם
הידראעלעקםרישע די גאר העגם אירע איז

 םע־ אלאבאםא׳ t שםאםעז דדײ pc ?ראסם
 געהײבעץ אײד האם זי קענםאקי. pa געםי
 גארער דער pc לעבעגס־ססאנדארד דעם

^ ארוםיגער דו ע ק ל מ אג מר־ די ג םס־ זעלב

געדעבפדגשײמ <--------------
שע. א איז וזאלםונג  ארבע־ די דעםא^יאםי

 אבער שיצען. צו זיך רעכם פולע האבען םער
מז די פאר ע ב  עי. וױ םי. די װאס יאר. זי

p «ו געקופעז גים איז עקזיםםירם, v 
 אדמינ־סםראציע דער צװישזנז ־^גנשליקםעז

 שרײבען װאס אלע. rat ארבעםער. די און
 װי אנהעגגןיר עי״ ױ.1 םי. דער ױעגען

 שםעלען עקםפעריםעגםז דעם pc געגנער
 אױם* אסשר פראגע־ די ביכער זייערע אין

 אויף אויך עקםפעדיםענם דעם ברייםערען
 םער װירםשאסםז דער pc םיילעז אנדערע

 סימ«על״ ענד ״סױר פארבליבענע די גים
םי די pc ױניאגיסםעז טרייד  װאר־ ״ױטילי

 פערספעקםיװ. אזא שאר םורא האבעז קערם״
 אזויגע אויד ציים. pc פראגע א נאר איז עם

 די pc ױניאניםםעז םרײד די װי טעגשען,
םי  אײפהערען װעלען װאו־קערס׳. ״װסילי

נאציאנאליזאצין^ פאר האבעז צו מורא

 ®ץ אגדענק צום יזבור־פײערונגען
:עפא װארשעװער אין העםפער
 קולסור־קאגגרעס, אידישען פון (או־פרוף

םארקיר»)

פריינד: חשוב׳ע .זייער
 זיץ בײ האם קזלמור־קאנגרעם .דער

 pc אײגע אלם אגגעמערקט אנטשםייאוע
 וױרזײ־ צו אױפגאבעז דרינגעגדיגםטע זיינע
 די סון אגדעגק דעם יאר־יערלעך גען

 אין 4געם? ווארשעװער דער אין קעמסער
 געװארען רוף אונזער איז לענדער רײע א

 יזכור־סייערונ־ די און אױפגעגומען װארעם
 פאר־ זײ אין זיינען אפריל־חודש אין גען

ױר־ אייגדרוקספול דורך יארען גאנגעגע ^ןו
Ji’i

 האל* לעבעדיג היײיאר אויך װילעז ״מיר
 דאזיגע די פאלק אוגזער פון p־ot אין טעז

 רופען םיר pא דאטע םראגיש־דערהויבענע
 די כל קודם pא ישובים אידישע אלע

 קולםור־קאנגרעם סון םוער pא אפםײלומען
 צום יזכור־פייערומען הײ־יאר דורכצופירעז

 װאר־ אין קעמפער געסאלענע די pc אנדענק
.1943 אפריל אין געםא־אויפשםאנד שעװער

 אפםיײ אונזערע אלע פאר לײגען .םיר
 ארגאניזאציעס קרובה׳שע אלע אין לועען

 דעם איינצוםירען אקציע אן ארגאנמירען צו
 געזעלשאםםלעכע א רופם מנוזג. דאזיגען

 מכור־ די דורכסירען װעגען קאנםערענץ
 םארשלא־ אונזערע pc גייסט אין פייערונגעז

 יזכח־־פאר־ די אז דעדפאר. זארגם גען«
 אים־ pa װירדיג דורכגית זאלען ז^םלונגעז
 ברײס־גײענדיגע א אדויד סירס פאזאנם:

 סאר־ אויף פרעסע, דער אין פראפאגאנדע
 פארשיידעגע דודך px ראדיא זאמלונגעז.

װעגעז• אנדערע
 אפ־ אתזערע דינען אויד קענען .םיר

 דורכפירען בײם מאםעריאל םים טײלונגען
 פאנםאזש א איז דאס תכור־פארזאמלוגגעז.

pc לידער rat רעציםאציעם pc צאל א 
 פוילען, pc דיכםער אידישע פראםינעגםע

לענדער. אנדערע px אםעריקע
 װאס שרײבעז, צו אונז אײך בעםען ״מיר

 די הײ־יאר דורבצופירען כדי םום איר
םארנעם׳. ברײםעז איז תכדר־סארזאפלמגען

אונםטרגפשריבען:
 פאם. י. לײוזי^ ד- ניגער- ש.
x .ס ת• שפיזטאן. ל. שווארץ מ

}£״ 1951 אפריל,
• זײם -►
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 יאר האלב א ערך אן ים

 ניו־יארק px איז צוריק
 די געװארעז געגרינדעם

אר־ צענםראלע ערשםע
 בויען צו אויף גאניזאציע

 א אויף װאוינונג־הײזער׳
באזיס׳ קאאפעראסױוען

 מיםעלע אדער נידערינע םים משפחות פאר
 צו פרואװ ערשםער דער איז דאס הכנסות.

 קאאפעראםױוע כאזונדערע די פארכיגדען
 פאגכע װעלכע pc זדיזעד־אונםערנעפאנגעז.

 א px יאר 20 אריבער שוין עקזיםסירען
 קערפערשאםם. קאארדינירםעד צענםראלער

 פאראינםע־ צו םלאנם ארגאניזאציע די אט
 געזעל־ װאוילטעםיגע ױגיאננ^ רעםי׳רען
ם פראםינענםע px שאפםען  אין יחידי

װעגוע װאקסענדער דער  קאא־ בויעז צו בא
 די pc פלאץ דעם אויף הײזער פעראטיװע
 קערפערשאפם נײע די ״םלאפט*. באקאנםע

ד װעם  רי־ דער םים אנפירעז סאקםיש ^י
 קאאפעראםי־ הימער pc גוי־ארבעם זיגער

נױ־יארק• שפאם דער px װען
 בלוױ אמ תײזער־בויאוגג קאאפעראםיװע

 א pc — םײל איגגסםער דער — םײל א
 באדוע־ קאאפעראםיװער ר6פארצזז׳ײגכה ברײם

p גונג a מ אמןידיקע ל ע  איינ־ ארום נעםם װ
 קאנםוםער־קאאפעראםי־ קויף־געזעלשאםםעז

 px קרעדים סאררער־ארגאניזאציעס. װען-
 px םארזיכערונג־געזעלשאפםען לײ־קאםעם

א פי לים. םעגר הילף פאר ארגאניזאציע אן א
 די px געזעלשאסםעז קאאפעראטװוע די

 גע־ צװײ אײגענםלעך האגען םרײד־ימיאנם
 דאר־ װאלםען װעלכצ הויפס־צ״לען מײנזאסע

אוע נאענטע א שאטעז פען  צװישען באצי
 צו זײ שטרעבען בײדע באװעגוגגען: ביידע

 pc מצב עקאנאמישען דעם סארבעםערען
װיליגירםען דעם  px ארבעטס־מענש אוספרי

 אין ארבעםער דער אז זײ שםרעבלן בײדע
סען זאל דארף px שםאם  פולען דעם געני
מ pc װערם אז די בעת פראצע. זי  בא־ ױני
 ארבעםער דעם pc אמםערעםען די שיצם

p פראדוצירער. אלם a ץ  באשיצט סאבריק, זי
 אין קאנםוםענם. אלם קאאםעראםױו דער אים
ץ געפײנדע. זי

px לענ־ אײדאפזיאישע צאל גרויםער א
 בעל־ סינלאנד, נארװעגיע. שװעדען, וױ דער
ײנען ענגלאנד px סראנקרײך גיע.  בײדע ז

חוז באװעגומעז עבוי  זעל־ דער אי; געװארען ג
r האבעז px צײם ביגער t ענם־ סאראלעל 

 קא־ די םדדגה. הויכער א זייער צי וױקעלט
 די דעדגאנצם האם באװעגונג אפעראםיװע
 ביידע px םרייד־ױגיאנם די pc טעםיגקיים

 בײםראג באדײםענדיגעז א געפאכם האבעז
 דעפאקראםישעז דעם פארסעסםיגען צו אויף

 דורך לעגדער יענע px לעבעגם־שםײגער
 ױשר׳־ א פאר צוגרייםונגם־שולעז וױ וױרקען

 װעלכען אונסער סיסםעם׳ םאציאלעז דיגען
 פרייהײם איז לעבזין קענען זאלען םעבשען

px שלום px פראפיםען װאו pc שעד  מענ
ם אינגאנצען זאל עקספלוםאציע  עקזים־ ני

םירעז•
px ענע יו־ מערסםע די זײנעז לענדער י

אז  קאא־ די אין אגגעשלאםעז םיםגלידער ני
ם םרײד די pa *עראםיװעז. ^ בען יונ אפם גי

װייפ ש. פח

 TP די העלפען צו קאנצעסיעם בעפםע זײ
אײסשפרייסען. זיד px װאקסעז אפעראםיװען

 ליידער םיר האבען לאנד אונזער אין
 צווישען קרובה׳שאפס אידעאלע די אם נים

 ערשםע די קאאפעראםיװעז• px יוניאנם
 װעל־ אונםערבעפונגעז קאאפעראסיידע קלײנע

שע אויד זײ צװישען איפיגראנםען. כע  אידי
 אנגע־ פי פיל אזוי םים האבעז ראדיקאלזה,

ם זיינען בויען, הויבען  אונםערגע־ זעלםען ני
ה  pc שםערונגען די מחסת םײלװײז גאען

 זזאבען פרייגדלעכקײם אנשםאם ױניאנם. די
ם די אנ עי גלייכגילםיג־ ארויסגעוזיזען אפם י

 קאאפעראםיװעז• די צו שנאה אפילו px קיים .
שםעלג זיך האם אזוי אט  px איינגע

 אנס־ פאראלעלע א אנשםאס אז אמעריקע.
ך האבעז באװעגונגען, ביידע pc װיקלונג  זי

n r ’t די צעמיילם. טעםיגקײסס־ססערען 
ך האבען קאאפעראםיװעז  צודי־ צעודאקסען זי

px דערסער די אין פארםערס זײ שען  px 
 םרײד־ױניאנס די בעת שםעםלעך. קלײנע די

ך און אנםשםאגען זיינען  ■px אנםװיקעלם זי
 דער צװישלן איגדוסםריע־שםעם׳ גרויסע

 פאקםיש באפעלקערוסג שםאסישער גרויסער
 פעקם דא באװעגונגען/ ביידע אבער האבען

 איצם האבען px געהאם אייראפע׳ px װי
 דערי־ האם ביסלעכוױח צילען. געמײנזאםע

םעחגג א פארקוםען געמוזם בער  דערנענ
באװעגונגען. ביידע צװישען
px ױניאנס האבען יארעז לעצםע די 

ײ באזתדערעז א ארויםװיתען אגגעהויבען  ם
 קאאפעראםיװער דער אין אינםערעם פען

 אום* און א. אי. םי. ל״ אװ פ. א. די באוועגונג.
ם לעצםענם האבען ױניאנס אפהענגיגע  ני

 קאנ־ זייערע בײ רעזאלוציעס אנגענומעז נאר
רינדען העלפען וועגען ווענשאנם,  קאא־ ג

ד האבען ױניאנס צאל א נאר פעראטיװען  זי
p ארייגגעווארפען מבלש בפועל x ײ דער  א

ען צו בעם  px היתער ש&ייז־קראמען׳ בוי
 קאאפערא־ א אויף אונםערנעםונגעז אנדערע
באזיס. מיװען
 לײבאר אװ פעדעריישאן אמעריקען די

 צום קאגװענשאן, איר ביי 1917 יאר אין האם
 אגגענוםעז געשיכםע. איר px מאל ערשםעז

ך באםייליגען פאר רעזאלוציע א  דער px זי
 עם װעלכער אין באװעגוגג קאאפעראםיװער

ד זאגם ר :זי מי  ל• אװ פ. א. די אז גלויבען .
 פאר־ און בויען גרינדען. העלפען דארף

 אלס ארבעטער pc ארגאניזאציעס שםארקען
באװע־ קאאפעראםױרער דעד פון םײל א

.גינג- . .
קענען׳ זאלעז ארבעםער די בדי___
אן די ודי גאכדעם  באװעגונג םרײד־יוני
 r״t שכיח־ת, העכערע זײ פאר אוים קעמפם

 פאר־ זײער אויםגעבען ביים אז פארזיכערס,
 פולען דעם קריגעז זײ זאלען לוין. דינםען
.װערם״ . .

שכזע די עז עי״ ב ײ ה ם T* — אנ צ אי
 ארגאניזאציעס קאאפעדאטיװע ערשםע די

px ,גע־ געבײרען זיינען רדעלכע אמעריקע 
עז ^־ p י it יארעז ער4ס זײ pc פ&דיגעד ap־־

עען הונדערס ר ארדיסגערו^ין םײססענם זי ש
p הונגעד pc צייםעז px װארעז a ד מ קן ע
 צו אױפגעהעדס האבען px קריד־ס םישען

 פאױיבעד. איז קריזיס דער װען עקזיססירען,
 או־שד האבעז בידגער־קריג דעס נאד אבעד

 IX אנגעהריבען זיך פארפעדם pc נתאציעס
קאאפעראםי־ דער px פאראינםערעסירען

 דעםאלס שױץ האם װעלכע בארועגרנג. ררער
p אנםיויקעלם געהאט זיך a ס ענגלאנד׳  ליי
ם די  פר׳־נציפעך״״^ ״ראםשדעיל באקאנםע נו
ען אגגעהויבעז האבען זײ  ־,סאעראפקא בוי

סן פארפעדם pc װען  •קויפען צז צוזעק פי
px צחאםעז פארקױפען צוזאמען.  px אל־ 

בשדתםווד־ פאר צחאפעז ארבעטען געםית
אינםערזיםזװ*. דינע

מז pc אנהויב בײם םי צ יי אי דנ ח  ^ד־סא
 ארי־ עקײסםירם אנועריקע px שויז האבען

 פארפערם־קאאפעראםיװען׳ םותענם בער
p האבען װעלכע i פארקוי»ען םים פארנופען 

 קא־ px 57 פארם־םראדוקםעז די בשותפות
ך האבען װאס אפעראםיװען  באשעסםיגס זי

ם  די פאד ארבעםדםכשירים אימקויסען פי
 געװ*ן p^ זײנעז 1928 אין מיסגלידער.

 P» פארקײף־קאאפעראסיװען םויזעגם 12
 הײגם איינקויף־אדגאניזאציעם. םױזענם צװײ

px ם קאאפעראםיװען צאל די  באדײםעגד ני
רזגדע די אבער געװארעז• גרעסער םסי  עקזי

מן גופא ארגאניזאציעס א  קאנסא־ ענגער ה
 םםײם־ און געגענם אין ארבעם זײער ירםTל

 צאל די פארגרעסערם האבןין px צענםראלעם
ױ םיםגלידער באטייליגםע ך ו  פיגאנ־ די אוי

סראנזאקציעם. ציעלע
 דעס pc ציפערען אפיציעלע די לױם

 װאשינגםאן. px דעפארםםענם אגריקולטור
 פארמער־קאאפעראםיװען. דאזיגע די האבען

 םיליאן 6 קנאפע גןיהאט ,pc 1948 םוף בײם
 פאד ביזיעס געםאן האבען װאם םיםגלידער,

אן פערםעל דוײי px אכם לי  די דאלער• גי
 ®ארמער־קאאפערא־ אזעלכע צאל גרעסטע

 םםייס. םינעםאםא px פאראן זיינען םױוען
 אייאװא. װי שםאםען אזעלכע קופען דערנאך

 קאליפארניע װיסקאגסין׳ םעקםעס, איללאנאי,
px .נױ־יארק

 דןיד px סעקציע װאקסענדע צװייםע א
ײנען באװעגונג, קאאפעראטױרער  אזוי־ די ז

ס׳. גערופענע אנ ם־יוני קרעדי  זײגען דאס .
ח־על־ שפאר־קאםעם׳ px לײ קאאפעראםיװע

 םים־ זײערע צו הלװאות קלײנע געבעז כע
פראצענם. גידעריגםטען דעם אויף גלידער

p נאמלן דער אױ ראםשדעיל pe קלײן א 
 ססרײ־ 28 ודעלכען זױן ענגלאנד, זדן שטעםעלן

ר, p* האמז, חשבןר קצמ־ע מ פ מ  גל־ ,1844 מ
ע5עראס8קאא ערשטל די עפעגם  די 2ש»ײז־קראנ י
p ען#8רינצי זזויפם t ק»מ*ע- ערשסצו דלם אס 

 די ארויסגזןוזאקסלזי איז עס ודעלכלן pe ראסיװ,
y אשס rm ז באװזגונג קאאמראםױוז  צננ־ יי
 האס װאס יעדןר )1 נ גזײדזון איז לאנד,
nryrt t:y האס rp■ דעמאקחך )2 פיסגלידן א 

 ,האמז תקענפ האם פיםגליד א קאנםראל, סישלז
 ידצדס געלם תש«ארמ8א די )3 שסידע א״ז נאי

^lyip־1■׳* צאל דער לױס ®ראצענשולל פארשײלם j, 
ד ודאס ד  םכאר דעם px גזכאכנז האם פידנליד י
 ■אליסישן px רצליגידזע פילשסןנדית )4 און

- נ״־שראלינזע^
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am ת די האם «דשס י י ז i י r a n a 
e r m די «ץ געגגעדשזזסם די יײז גדבר

—-------— « * i v n װ י«ם1§ימנץ־»יגססיםו וריזזזןםע» 
a m■ ה*בעז w r a p ד «ײ ר ק

w p w n י ביזגעם־קשנקורעגםעו. «ױ  י
«נז. בײ יי׳י חשם מעז וד־ שארקם״, •לאאן

ם ן מ רעכעגען צז גןןװזייגם זײמן ו רוי  ג
l y o n p i הלזמחז׳ קלײנע אדיף t o p 

in n & סנ  שחןדיגשיימז געזעזלעכע גו
ד מ88ק ז״י •ן ױ ס חן  *ד קרעדיס־יוניזנם מ

*g r rw xp י ל?םד״יזסיג «נער ד ז מ ז  ה
Q י) N P W j lV a דדסבמבזלזמז זיך 

q v  f ן סגזײס־לשגיםאאזײ־צז ד׳י דודך* 
Q s m n r ד *ױסשירײסדן זיך מ י ג*נץ י

y די a m תגריג־ *יז ?רזדיס־ידנישו
ס  ®ןמדזעםםער, ײיז 1909 איז געװןדען ת

 דער געדדעז אגב איז (דן» ניז״וינשישייד.
ם .u(ov ׳muv וו  oa לעגזליזירם ם8וי ו̂ד
ו *ױע8רמןגיז8 וױכםיגע ׳י7  ןרעםזי מ

ל ־ שײז «ײמז w« ייז ו)■עסגגס-סיס^  מ
תו  םיל־ וזזײ םים קימדיכדײגקמס 84« ו

305464 i r .די איז 19»8 סוף םיסגלידער 
a* ל8צ n לײ־מסעם סױדע8ער888? די 

 םיםגלידןרש*■© 8 םים .9,328 צו מװשקםען
).3.767*39 :(גןגוי םיליןװ• *יר ?גאיע ײו

ע 9דײ *ס מיוי ח מ מ  ה*ם מוועגונג ק
 שםעם׳ גרױסע אין אויסגןןשסרײט שױץ -,זיך

 םיז ל8צ 9 *יגדוסםריזרארבעםער. גװישצז
 אײ־ הײנם שויז האבעז ײניאנס סדײד די

ע  םים־ זײערע סאר קרעדים־יוגי»נם מג
 לאקאלען זןזל 9 אייד זײ צװישעז ^לידער.

 און נײ־יארק איז איגםעדנעשאנעל זינזער ־סח
 האבען גם8?רעדים*ײני די גד.9ל זדבעח

 ע#9קג 9 סיז זיםקח־קאייםאל אן ייצם
 ארעמען דעם זיײז רעז8ש* זײ ראלער. ביליאן

,Tynyp■ גםילת 9 דזבאי אסס יארף װאס 
 יזוצאה. זיםדערײארםעםע ז9 דעקעו צו -אםד

מ ריזי פראצעגםער• אין געלם סוסעס ,
 ?^גםומערגד?«מ«ערמםױװעז

אדמנתאציעם פארעמרײםע םײססע די

ד *יז » ר י װזו הי א ר ■ן «ײד *יו באװאגתג ^
ם סײ ,yoosru די םגלידער צאל דער לוי  םי

עז «י׳י יזאס איינ ס סײ *ת כ *וסזזרר דעם לוי
ל.9ק מו  קאנםופערס־ממאע־ ײ זײכצו יי

באדי־ ם9נחא*י9רג9 דאזיגע די ראסיזדען.
 ל־7פארמער־באם די סײ צײסעז הײגסמע נען

ג ג דו ױמד די סײ און מ װא ײנ  גרויסע אין *
 געשאסען אריגינעל זײנען זײ הגם שסעס.

 ש«ע- ערשם און סארסערס *ון גאװארען
מן נחגר א ך זײ ה שירײם זי  א־ן אויסגע

 אינדוסםדי־ די *וױשען שםעם׳ גרדיםע די
ארבעםער.

oy עז אכדעז הײנם ®זראז זײגעז ם מג ע  ג
 מגםראלעס, סיװע9מא«ער («ײדזש*נןל)

ען ײאס ד ם־ לס9 קלזןסישישירס ויו עד ס סו  מנ
nm' u r iy w r. אר־ זײ *ון פאנכע הגם® 

ך :עסען  וזי ®ונקגיע^ אנדעו־ז םים אויך זי
־ ארן ■ראדוקסעז פארקויםען *ה קױסעז  ויי

מ י ײ *רן נ  די •ראדדגירעז םים אםילו ז
 לםשל, אזוי• סארקדיפעז• זיי ודאם םמורוז^

װ מ ^ז. סאגגע הן םי א ר אע אן  הא- װעלכע ק
ז ד מ ם סארגוםעז יי  גאזאלין פארקויפעז פי

tx .ליין9 שסעםער סארפער־קאגםוסענםעז 
םער די געװארעז ײגמםי ײ סון א  אויל־ברונ

רעז איז ריײױגערים און נזער  ליין9 •ראדוגי
®>רק.ײפען. זײ ױאס םחורה די

ם איז ארםיקעל T9 r» ראםעז די *יז  ני
ען םןגלעד ענ עכ ר מו  םארשיידענאר־ די אוי

 געגענם* 18 די אס םיז םעםיגקײםען םיגע
ר ם  בלויז דא דעריבער װעלען םיר לעם.9מנ

 ארגאניזא• אכגעז די ®מ זזימע זyנדל9ה9ב
o n, אינק.־, «עתןםיװ99ק ״איסםערן די 

ר א איז ודעלמ שע  קאנםוםער־קאא־? םייי
■yם אסערירם *ז סיװ9רyרooדי אין ענס 

 די עיקר דער באדינענדיג שםעם. גרויסע
באסעלקעדוע• שםאםישע

ר  אר־ זױז קאאפדראם״י׳ ״איםםזנת ת
»y געװארען נאגיזירם  אן װי .1928 אין ^

ײנקויף־ארגןעתאגיע ל 9 שאי־ א  קאנםו־ מ
װעז. ײ מרם־קאאיעדאסי  ששיח־קראםעז׳ ו

ק את ז9ראנ9ר־זסם  האס 1929 אין וײיען.9מ
ny ם אדינ ו «יעם9ניז9רג9 7 ג  ער לכע9וד ג

yץ םחורה םארקױשם דיאם ר  פון װערם א
האם ,1939 אין שיעםער. יאר 10 4203.756

גערעכםיגסײם '►---------------
m *איסםערן־ דעד שייז v t W p באדיגם 
ם ססעז■אשועלגע קאאמראסיודע 117  18 פי

 פאר דקוי*ס9פ סT *9* םיםגלידעד םדיזעגם
אן איין  »ין דאלער. 256 און םויזעגם 71 סילי

אז ״איסםעדז״ דער שוין האם 19» ם  מ
ך דאלער. םיליאן 6 אריבער פאר בימעם  (גן

: י ו  ־88? 171 באדיגם האם אדן 6.144*44 נ
ם געזעלשאםםען 7עדאםיװ6 םגלי־ א פי  פי

י 475 אדן םויזענש 78 פון דזרשאםס  ־8י י
י ג י ײם זײגען ?ןסאעראםיװזװ ז םגעזאר  אוי

אדק איז סזרח־שםאםען. 13 איבער ײ־י  נ
ײז־קראמז 46 *אראז זײממ גופא  װאס שס

 אין ״איםסערױ. דער פרן וגאדינם װארען
־ ־די08 ר.אם יאד 20 די *ץ נ מ

«לע מע איינגעשסארם *יע9גיז9רג8 «י  זי
ר םגלידזי םופענםעז־פי ײ המדזירםער *נ  םו

 געזעל־ «עראסיװע99ק די דאלער• זענםער
 ביםערע די אויםשםײן כסדר דארן* שאםם

 ״םשזױן״־שיר־ גרײסע די םיז קאנקורענץ
ק״. ענד ״אםלאנםיק די וױ ם.9ם פי סי מ

״ ^י ף־ עי פ  •ראפים־ ריזיגע ^כדערע און ״
קראפעז•

̂רםמע ײז  ?אאיעראסײוע אײגענ
ע םו ע ת הן ם מ א

װע 9אײגעגארםיג אן  אונ־ קאאמראסי
 בעססע די קאמביגירם וועלכע נמרנעםונג,

 גע־ 9 אױ קאאםעראםיװ א פין י«עז1«ריג
םיגע  אר־ די איז פם.9זעלשyהילף־ג גענדי
 גד־ םלוזפה דזיר נאד האם װאס גאניזאציע,

 ש*ית• באזארגעז *ו סיסםעם א שאפען
 באםעלקע־ הוגגעריגער דער פאד ■עקלעך

ץ רונג  גום־באקאנ־ די איז ד*ם «ע.8אײר א
y yo. .ױיניג זייער ר.*־געזעלשאםס ו

 ה$• װאם די אםילו אםעריקע׳ אין םענשעז
ד בעז ם באנוצם זי ע דער פי גו די א  08 םמ ג
 pk 8 דאם אז וױיסען, ארגאניזזןציע, דער

ה ראשי זײ אז און קאאפעראםיװ  ?. תיבו
y. .ד װאם אי, ר ם.זי עג □)ןדײםען ״קער׳ ליי

 רעםיםענס עמעריקעז םאר ״קאןאעראסױד
ױראפ״. םו

y די ri8 תע־ ?אאמעראםיװע 7 םע  אונ
 .1945 אין געװארעז געגריגדעם איז םונג
אםע־ םמ ליגע -קאאפעראםיװע דער דורך

םעםעס ארכמטער *ױןז
פהאו־־ז אהרן *ז

רוקען אין םעסער « םיס
ר םן  נוזלעכןר * זײזר m מ

 בלױז גיס i זזינההרופזגה
ײדזן tm פיש פןן קאן » 

 שפירזן ײיד גאר גרויס,
ר. ן ז ר f י םז  *בןר m מ

כזי ן אײד לן ר מ  «חן מ
in בלײי ױפ *זז•  i8p 

מן «ים י־ס דז ־יזי » * מי י שו ס פ׳ימו מ  יי
p רױןץן ייז <ז«ןר«שזז שיך i ( .♦רײגד*.

 ־nm m תיצץ סז*כרד.זרזלי דןד וייריד
M< ייז מייאייז ני־מז pr אר־ י5 ז ד.»בזן. 

rn לזכירזדפר״י מפ*ר w p yo מז  שײמ מהןל
 די «ןר מװיגם נײיםדז מם ויאתז זדשיא

מי מ תז• ישייגזז on «ז *י o »יו מ p  «p 
מו זײנזז וירזר ןרבןאןד יי  מיזז, on גז

f « f e  rm .ו סיגן* tn■ קס סזוס־הןרסלי? cyn

מן ףזי  ארבל־ אפעריקזןגער די כןשירזמען p* ם
וירער. זײלרע פין .םירןנײ• רn תביז »יר

 ®־ן סוכ־קאפינוע ? געקופעז לעזסענס איז
n־> cwyc קא־ װעלוזיר ואבליק ןמ־ לײבאר 

מ ין פי n י n״oV די סזשה. ?נזתיז םןגץ ן TP 
מ  רn אזײ ודי אויסנעסארשס האס קאפיסז ד

 זזוי־ סאופה ד$ר אין זןדבעט מזעץ גמוס־זזארסלי
 דער אין ?רבעסער סויזענטער מנדליתר וי שיז

אינדוססריע. מקסריל ב״ל־ןנערסקער
 דד רעדען דאס אז גזדענקט, p» ר.ערפ. איז

PT ג־»ג סענאמרען נאר וירער, ידראן 
לי די  טעפפ־הארסלי דעם אײפ ניצען בתים מ
ץ ן ־ז18ױני*גיז רי יתרלןיזז *י ױפ תיז  י
ר. זײזיא מ מ י  *י ארבעטער וי »ן תכם די ן

 וירד םןןיגװןל^גד. כםדר ידןרפ ייד ;ןדגאנ־ז־רעז
 גע״ײגזו אונ־^כען קזזלעק^װע קיץ Tnpnn דפ
לי די  סינ־ססאר און לײנען נידזד־גע גתים מ

 בזל זײערן םאי מדינגונגען ארבןפם וארד
 פיליזמד פארשייזניעז בתים בזלי די פלאכו^

 יר תגץן אקויע ואראײױנפער זײזר יין דאלאר
 בתיש׳ע בזלי די פאבײקען. זײזרע IX ניאניזאזיז

inpsys זײנןן: rn ap x r איגזך ױגיאן נעגזן
 T.V» פי^ואגאנרע «טיט»םײזערס אדן נײזערס
נריפ, *ןרזעגלןבז (.רוטןרט־^ סלרכען פאלשע

ר יי־ף נײזס כלופרשסז  אנאגסזן ראדיא, ת
רזן ; ארבזםער די u רזדעס ו״־סועזן, די רמדזי  ן

מז די אדער שטעטעל מנצע דאס  פאי געמגם גא
 שיחז־ בןסי׳זלד , אקטיודיטעט אנםי־ױדאניספישער

n <ז»גען8 ו פאבײקזז וי אץ מזש  IXאר־ ר 
m בעפ r ל o פאי סלאכה מ n זזשד קלזגסמז 
p i ײניאגיזט t פאיפזז ןט־ערז *־ן «יםערײ 
 *לי־ t ^נדזשאנקשאנם i געיתזלם נרונזאלער פון
 לד־ לאנמ :פאבריקזו די אװדקםויהן אזשר מז
 רןך לײבאר נדשאנדל דעם ;x יראזעסען 5םיל

גערינסען. ױ זדן *־ן באארד לײשןנם
בא־ סעמסןרישזי דער cxx רזדס יףוי ?ם
לפ ײנ־זך שים r״p ריכפ.  אנ־ מקאגס ניז זן

e ױן פאידןרינג שטזןרקזיע א שיײבען n פעפס־ 
גאדיכז• cwyo דn חײ מיזץ. י-איסלי

פ אײנזגעי זײעי ז־ *יײיפזל כ  ייזפ מיי
 פרײנדלעכןף -?ימפעד די פון ^יגעו די זפענזן

 פײפ הןכםיזן די ®וין ס׳*יז אז סזננןסארןן,
o ארױםוושלזיעז n םעסער םזפס־הארסלי ix די 

 זוז אבער, ר.אף איןי .םרײנד׳־. זײערע םון רוקענס
o דערילזװ איצס ודעלען ?רבעסער רי n רנזןרלן 

 זײןרן דערטןנזן ז*רן אקט. סעםנדדארסלי פון פעם
 «סער יייז סעסעי א אז .םרײנד*. געזןזגעברישע

ז און וודזר• שס־רלן x און כרויס ®נײדען וו ן

---------------------> 1951 »£ייל,
 װאױ־לסעסיגע רעליגיעזס■ צאל א ריקןך*.

 בײ־ האבען ארבעטער־אדגאניזזמיעס- אח
 הונ־ פינף *ץ םותענם צודיי צו געשסײערס

 אנ־ אײף גרונם־קאסיסאל אלס דאלער דערם
 אייראסע. קייז ?זפי־ז־פעקלעד שיקעז צדהויבעז

 דא־ צען םאר קען בירגער ודאוילםעםיגער א
 אומבא־ אן צו ששית־פעקעל 9 שיקען לער

 איידאפע אין םענשען הונגעריגען קאנסען
 משפחה־פיסגלידער. און קרדכיס אזיע. אדער

 הינ־ געבליבען זײנען ודאב אזעלכע םסעציעל
 פ־ט כען ?עז פארהאנג׳• ,אײזערנעש םעוץ

ל 8 ע ק מ ר״־ ע ק  דאס פארזיסעז אביסעלע .
 םאוועטישער דער אוננזער לעבען ביםעדע

 סוילען. סשעכאסלאװאקיע. pk דיקסאסור
לענדער. באלקאן די אין און אונגארען

 קאאסעראםױד. 8דער* האס חודש לעצסען
 םיס־ די צד ריװזז זית פארםיילט װעלכער

ס גלידער־ארגאניזאציעס, ער ק געפי  פיג־ ד
 פײערונג דער ביי איז געבוירעז־סאג. םםעז

 האס געזעלסאםם די אז געװארען אנאנפירמ
 םעקלצד םיליאז צען איבערגעשיקם שוין

װעלם. דער pc מיילען פארשיידענע אין
 טעםינ־ דער אין כאראקםןידיםסישע דאס

 ייז־6ש די װאס ס8י איז .קער״ םון קײם
 פאר־ לעגדער מייסםע אין װערען יעקלעד

ד םיילם  ארגא־ קאאפעראםױרע ארםיגע דוי
 אן אופן אזא אויף ־באפם .קער״ ניזאציעס.

חנג אינםערנאציאנא־^ג  איי־ דער מים פארבינ
 און באװעגונג פעראםיױער8הא ראפעאיבזער

 גרויםער איר פאר אײראפע אין וױלען גוטען
יעדער װי ״קער*. די דינסט. אומבאצאלטער
פראםיםעז. אן ארבעט קאאפעראםיװ.

ײזער־מי קאאיזןראם-ױען ד
 פאר דירות אויף דוחק גע-ראלדיגער דער
 הכנסות. מיםעלע אדער קלײנע פים משפוזות

 נאד ם&עציעל פארגרעםערם זיד האם װאם
 בא־ באזונדערס האם מלחמה. לעצטער דער

 באװעגונג קאאפעראמױוע ױנגע די װירקם
 זי אז הײזער־בויען. pc געביס דעם אויף
םעםיגקײם. איר אויסברײטערען זאל

 אנהויב אין דערמאנם. שוין בעז8די םיר װי
pc גע־ נױ־יארק אין איז ארםיקןל. דעם

 קער־ צענםראלצ ערשםע די געײארעז שאפעו
 הײזער־אונ־ קאאפעראםיװע פאר פערשאפם

 ־8ד> װעם ארנאניזאציע די־א םערנעםוגגעז.
 דורכפירען pc אויפגאבע דאפעלטע די בען

 קאארדינירען pk בוי־פלענער נייע צאי־ א
 אין הייזער האאפעראםירדע פארשיידענע די

 םאם pk ראם כדם העלפעז זײ אוץ שסאם דער
אויסשפרײסדנג. pk אויפהאלםונג זײער אין.

באיואוםם, װי עקזיםםירען, נױ־יארק אין
 היתער־אדנסערנע־ האאפעי־אטיױע צא־ א

 ״אפאל־ די לפשל. װי. די pc כאנכע טוגגען.
 אויסגעסלאנם זיינען ס9ײ געפײםעד־הײזער״

 20 לעצםע די פאר ווערען. און געײארעז
 א ?זדזין. אבר־ם פרן פארװאלםעס ־אר.

 קאאפעראםיװע פיז געבים אויפן פיאנער
 דער נאך האבען אפעריקע. אין הייזער־בײ

 עםלעכע אויסצובויען באװיזעז שוין סלחסה
 פאר־ באדייםענדיג האבעז און הײזער נײע

 פעראםױדער88ק 7פי געבים דאט גרעסערם
טעםיגקײס.

pk הימער די PS אאפעראם'״ דעם אט 
pk בראנקס די *p איסם־סייד דער אויף 
pk םוי־ צװיי אריבער װאוינען מאנהעםען 

 זעל־ די פשפחות. הונדערט פיגף pk זענם
 הײם גייצ א איצם כױם געזעלשאפם ביגע
 װאט שפייז־קראם. קאאפעראםױוער איר פאר
ט מוםםער א זײן ױעם  ניױיארק, פאר גאר ני

hc* ־88הויז*ק דער לאנד. גאנצען פארן 
 אםטאריא. אין ״קװיגס־װיאר• פעראטיװ

 800 ארים פון באװאוינט איז לאנג־איילענד,
 גארדענס״. ״בעי^ל־פארק די אין משפחות.

 מלחמד־ פאר הויז קאאפעראטיװע א איז אס ־
 די פאמיליעם. 550 וואוינען װעםעראנען,

 אויסגעבוים האם (ס־טשערס) קצבים־יוניאן
 איינװאוינער. 228 פאר הױז פעראםױוע88ק א

 בויען צו פלא:ם עלעקטריע־אינדוסםריע די
 םייל א וועלכע פון דירות מויזענם צ־דײ

פארטיג. שוין זײנען
 זײנען װעלכע הײזער• קאאפעי־אטױוע

 דער דורך םיילוױת געווארעל אויסגעבוים
 פילא־ pK פאראן ױינען יוניאנט. pפ הילף

 סאום־ ראסין. שיקאגא. דענװער, דעלפיע,
אקלאהאמא. אין װי וױים אזײ און בעגד

u דים ►----------------------
 «יז ארגאנמאציע צזינםראלע נײצ די
 י־8 האאפעראסירד .םענםראל די רק.8ניד־י

שזד׳ ײנען עס וחדלכעד pk כאניזײ s ז k 
 פלאגם יוניאנם׳ פמ פזא־־טםײעד צאי־ 8 פאראן

י T* 79פל אדיפז היתעד צאל א בויען צו  י
 איסס־סיח־. ניד־יארקעד דער pk .סאובלם־

ר הגם פאמיליע* השדעדס 16 פאר  בײשד דן
ם ד9נ pk יצקס8פר  אנאנםירט יציעל08 ני

 םרמענםשד פאראז שייץ זײנען געדדארען.
װימ* ס8ד ס8ײ אפליק^טען.  פאר װאם בא

ס גרויסצ א  לאאפעראסײוע־ נײע 8די־ נוי
למודער׳ן. העלפען װעלען *־נםערנעפונגען

ה. די האבען הײזער קאאפעראסידוע ל מ
 פיל־8רבעסעד־פ8 זײ העלפעז נאר ניס ײאכ
 צד־ פאר װאושונגען, שײנע קריגצז צו יעס

 k אייך גיבעז זײ י8ג פרימעז■ נענגלעכע
 P* זדיטדאויבעד זײערע לעקציע פראקםישע

 העל־ זײ זעלבסס־פארדואלסוסג pc דען8כעם
 P* םןסױאל נוענשסעלצעז8צמ »-יד פען

־ *ייז PK פשפחות םומענםער קדלםורעל  מ
 פארבליבען סםם8ז ולאלםעז ,ײאס טימדע

pk צװישעז פרעמדע  t i נרזיסער דעו־ אט. 
ם•8ריזעז־שם

 *־נםערגצ־ בוי הישער פעראטױוע89?
 םא־ סםער8צוגצפ מייטםזין דער tk פינגעז

 צװישעז ציזאמענארבעם נאענםע 8 פאר רעם
 זײ־ דאס קאאפעראםײיעז. pk טריח־־ױגיאנט

 װעל־ *־נםערנעמונגען. םישע8שם ריץ נען
ם זאל ל8פים8פריװאט־ק אז זארגען כע  ני

ען דעם אויםנוצצן קענען טיג צ  *־יף דוחק ^
 געגוג די פארגרעסערען צו כדי דירות
 PK נק»װ8ב פרײואטע פװ פראפיטען גרויסע

אינםערעסען• ריעל־עםםײם
pk ,ױך ם8ה עס װאי אמעריקע pk פאר־

 צזדישען תהים 8 געשאפזװ רען8י pפ לויף
שע8ד פי  זײ pk םייוען8פער88פאררער־ק י

 די אפשר קענען םרייד־ױניאנט. שםאםישצ
 אמםער־ םיװע8פער88ק װאקסענדע זיגע8י

 נאענמער װעם װאם בריק. דעד זײז נעפונגען
 PK קאאפער־אסיװען םים ירניאנט םארבדנדען

 ס8װ שותפית נאט־רלעכען דעם שאפעז
 ־חזוקם דעם צו געז8בײגעםר פיל אזוי ט8ה

אײדאפע• pk באװעגונגןין בײדע פמ

 cx און שגײה^ צו װאס האבצן זאלעך זײ כד־
 שענד־ דער prim אפגעוױשם פוז שכ־רען צו וזאם

•myo *נםי־ױדאן לעכער
ע די ם ס ענג אן ל אלען ױני  װ

 װאלזן ooyam װניאו ? אםעדיקע p* פאראן
 די חדשיפ צוױי גאנצע געדײערען בזךאמסע פאר

 סאסראזען א ױנ־אן״. ^ננזערןעשאמל .סי^רערס
י ויז זאגזנשלאסזין איז װאס פאריץ.  ?סעריקזז ת

מן ד.אס לייבאר. אװ רײשאן^פ ז *נמהוי  ױ
 ערשסען on ;דלראיארזז בזארטע « ®אי ןךאלען

c זײ נמנד־נט און נא־לעסבער n יאניאר־ ןרסטזו

 ?יבד ױניאן דאז־געד דעי *ן סיסנלידער ד־
 לז8 *ו־ף ?יום פארזן װאס ש־פען או־ף דדו

מז  * בזמבער שדען מבען צי כד־ יס־ען. ײ
 ידניאן די סוז שסים, r* אפצינןבןװ מלזגענהײס

 אדיץ. פארנז r* קופס סאסראז דןר ביז ייארסזן
ר האבזז ״הילען די בז מן. 9 מדױצדס ^יי וין

 ■אסידען קאנצן ױניאךװאלןן לאנגע אזעלכע
 געד^ד. אייזןרנעם זייצר :דם נײים די בײ נאר
 װארטעד צו געד^ד האבןך קאמד :ואשראזע; נאר

 ױניאן־ פון רזױולםאםען די אויף חדשים ציזײ
געקאנפ ניפ זאך אזא װאלס ^דען בײ ודאלען.

ד ו p ־דאלזן םארשדללזז זיך קאנס איד

 הוזען ײדלען מרבערס די ייאו לאקאל׳ דישלז
 װזלכצ או־סצונעםינען נדי חדשים צװײ װארסען

®P זײנעו קאט״דאסצז יײציזו nרTגעװארעל ײלס 
 תםוזט לאלטען זס הארץ־אטאקעס ודיפ־ל און

 װאלםען זײ במ גו«א קאנדװאסען די אדורכסאכןןן
pi זײער איז זס גרויס וױ תרװאוסס pira 

? פפלה אדער
• v ****•י« lO **• O ̂ ׳־-* *

n פארצ־י:<נעו אס־צ־צי ־א וויל א־ך s רא־* 
 דיס־ פיאוםצר א גענען פראטעסס לצפארישדן
ת־ קריפ־נאצ־צ  האט דאפ הגם און ױנ־אן. א נז

 איר ד.אלפ א־;ד־ע. בארבזד, ,זי־דען אין פאסירט
 פײז אויפצדהײבדן ארבעטער־חוב פ־־ן פאר דאו זס

י אפ נע:ז: שד־ם פעכפ־נז ז שאנד־סאפ. י
ix איגאנ־ז-יפ לעצפזנס י־ך האפ באפנזד 

 פאהאדאד־ הוסשרפ איבצר יונ־אן. שפאנדל־נ־יע א
 PK שאראײױגפ ױך האבען פריגצען) (פלכי̂ו זשאס

 פארסיי• צו קאלעקנױיו כדי ױניאך א מגרמיעס
 גכס־ד־ רײדילעניעש.9 טיאדיציאבעלצ זײערע ד־גצן

 זײ ■lyonysox דקאנאפישע אין #אז־ציעפ יגצ
 ארונפער דריקפ א־נד־ע נײע די אז האלפצן.

 נל־ tx אינדיזי זינפ לעבענס־םםאגדארד. זײץר
 םון אײנצינער p>p האס תלבספשסעגדיב דארןן

 פרזר דעד פאפפען. סלוכה קיץ נזקראגען ניס זײ
n® זידלנם  P,פאהאראדזשא דצי־ ײניןן, ־ ix

 פאר מלחמה־ד^דקלצרומ א געפאכפ ד.אפ באראדא.
בלײכה״־ה• עקאנאם־שצר

 »יד דזס צו :צ־זנדעפ י״יאן די אפ זיר ד.אם
 נאך קאנגידפ ױניאך םרײד נאצלןנאלדן דישדן
 פאהאראדזשאס די שפ־צע. פאראל־־שער און ה^ף

m אנצישליסדך דך :רײט נזןװען ז־יתן  px
ynox p ײײאו־מרפערשאםס זלנפראלדר i. אבד־

 ■־8 האם קאנגרעם ױנ־אז םרײד דארטיבער דזןר
» א״פן אנבאט on :עלארפעו דו  ױנ־אן די אז ג

 ■X ײצחזו באפראכס נ־ס קאן פאהאראתשאס פון
קלזןס. *־בצטדר פװ קער^רשאפט נצזשצלצכד א

מן אט  *־א־ שטארק טאקצ p* וזיל on ת
 ן.8ײג־ א איז ױניאן א אז האלס tx פעסט־דזחי.

 פאראײנשס ז־ד האכזו פאהאראדזשאס ד־ אי־ב און
 זיך טארד־דיגזן צי כוחוזז מר־ינזאגוע פ־ט כדי

i נצתן n כעסאר po לעבץנס־ אראפגדיריקפצן 
 m מיזענלעד• פיד. צי זיך (ס׳האמן פסאנדארד

 פארלעס־ r« קלאגנעז מפ־אשפארסידסע טיאהז
 זײגען פאהאדאדזשאס הוױפע אז קוואלען. ללכע

 ט־יזד זײזדש pc טײל א ®ירקײםןן צי נדצייאובגעז
 בדו־ט^ טרדקדד שסיקזל א פאר העלפאנפדז רע
tx עס i n חיב m r  po טפ•אי־אאקישסצרב 

ד tjox פאן ױדאן זינינצל  x יזעלר גאגצער ה
מנזן קאפף מישכסעו זישר pk זײ הדלשלז

.ji ,1KJ ׳41 ױגיאךדיםקי
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מ, » ד נ וועהמ פארגעםעז ניס esrc dsd «ו
אר־9 אלסער. גױקםאר 1אי מרליך ואמריפ

 472 ו,9וצ גױ־יארק, גײם־, .אמזפר לאג
דאלער. 4 — גרייז דיסען.

ערג־ שדדזז לאגגער דער ו
װערק װאגיקע אח םסע ^
Q k  ̂ ! ■ P יאונ־ פארי׳אג דער װאם

ארױם־ האם *ײם״ זער
פע״ איז געגעגען עז י־

■m■ ײ זײעד א *זגעקוםען  נו
 סיך יחנרםסול איז םיג

םארםי־ צזזײ םיז אנז־צנק דעס מװידםעם
איגםצרגאציאגא־ און *ידישעץ דעם ®ץ רער
װיק־ איז ערליד הענריק — יאליזם1סא לעץ

אלםער. םאר
שיכםע די  און שוידערלעבעז דעם פון מ

c איז פארד זיגלאזען פאקםיש u .באקאנם
 דצצצםבצר אין ארצסס (צזױיםער) זײער
m i דע־ גאנצע די אײפגעםרײםעלם האם 

 אויפגע־ גים האס װעלכע װעלם. מאקראםישצ
 די באםרײאתג. זײער *אדערצז n הערם

 דער פון פײ־צר באריםםע «ץ אינםערוחגגמז
 םון יערזענלעכקײמז ארבעםעד־באוועגונס

 םמ פארשםײער און מלוכות דעםאקראםישע
 םראגישען א אויף זיך האבען גןדאגק פרײען

.1943 שעברואר םען23 דעם פארענדיגם זאפן
ז י a י sx r דאז ליםוױנאװ׳ םאקבים האס םאג 

ױאשיגג־ איז אםבאסאדאי־ סאיוזנױשער דער
גרינעז• וײליאם םיםגעסײלם אםיציעל םאז-
 פעדע־ אםעריקצז דער פון פרעזידענם דעם

אלםער■ איל ערליד אז לייבאר■ אװ רײשאו
 דינען (זײ בירגער״ םאװעסישע -אודיי די

גע־ נים בירגער םאוועםישע קײן קײגפאל
זיי־ יוילען) םיף r* געבוירעז בײדע :װעז
 דער און סוים צום גצװארצז פאר׳טשפס גען

 דע־ אין געװארעז אויסגעפירם איז ,אורםייל
m *עםבער  שאעםער האס ליםװינאװ (ם. .2
 דערםארדעם דינען זײ ־דאסע די פארריכם
m דזמןםבער איז געװארעז i.( האמ םען 

 שאדשיידענע.שייגםלעכע שאר שאר׳םשפם זיי
 די גו אפילם איינשליסענדיג םעםיגקײםען.

 בלום־ די אפצמסטעלעז זעלנער סארועםישע
ם שלום א שליםצז חיכף איז ®ארגיסעג  פי

 זײנע אדיד איז סםאלינעז שאר דײסשלאנד״.
 קײגער אז װיכםיג, גים געײעז איז רשרחים

בעז נים װעם אי  און נידערםרעכםינעז דעם ג
שעז  :תירוץ אויםגעלאמגקײם זיץ איז !יני

 מען אין גוםים זײערע אוםגענראכם האט מען
סעז■ גע־ זײערע שענדען n באםיט אייך ײד האס

אויםבאהאל־ םען האס םארברעבעז דעם
 פון במשד װעלם שרייער דער פאר םען

 י1 נים כדי יאר. אגדערםהאלבען קנאפע
 אםעריקא־ דעם סוץ םימאאםיע די שארלירען

 א«ריל. אין ערשם פאלי^ ענגלישען איז נער
m  םים געקלומען האם װעלם די ײעז ׳3
 די אין ארםיי. רויםער דער שון גגורה דער

 ענג־ דער און םםאליגגראד׳ ארים סלזןכםזה
 א םםאלינען געשיקם האם קעגיג לישער
 שװערד אויםנעשםידסען *על1ע8ד א :םועה

 באש־אםעז םםאלין האט ־יגבררה־. זכר —
c« ןז i װעט װער :!יים פאסיגע די איז 

 riB סוימ א־ישן אומקוקעז ײם1 ןךא אין זיד
 גע־ זי האבעז ? אידעז־טןמיאליסםעז !וױי

 בא־ נים דורעיץ ײעם נזארד דער םראכם
.ייכענם1!ןר1 גים מו־הם׳ . .

ב־־וםבע־: י. שת

ם זיד תאבעז חשבונוח די בארעכטיגט. ני
ם האט װעלם די ײגען: ני שו  שםירעב א גע
 איו אויםגעבראכען האם ■רןאזעםםען שון

 נױ־יארק אין עטנלאגד. אין אין אםעריקע
ר א האס ע על מי  קאמיםעט םרײד־ױגיאז טפ

ל. אװ ש. א. שון םוער אח םירער 250 ®ץ
 פרא־ :ראנדיעזען א גערושען סי־אי־א *ץ

פאר־ אינםערן אפנעהאלםען םעםם־מיםינג׳
 זײנען נױ־יארק גאך דובינסקי. דוד שון זיץ

 פרא־ !ענדליגע שארגעקומעז לאנד איבערץ
 געבראכט האבען וועלכע םעסם־םיםיגגען.

o il תק סד וױי־ דעם און !ארען דעם אוי
גע־ האבען עס וועלט. םרייער דער פון םאג

ט פראטעםם־שטימע זייער הערען לאזם  גי
 הוג־ און הוגדערםער :ארבעםער די נאר

 מענער. פלוכה װיםענשאםםלער. דעדםער
 װ. א. א. זשורגאליםםען קינםםלער, שרייבער.

תנג זייער אײםגעדריקם יך1א האבלן  עמפע
 יז1בל זיינען זדיסגאם אז !ארעז• דיער איז

גאכשלע־ זייער־, אמ ניסםען1קאם די געװעז
אפלאגעםעז׳ *־ן פער

 דעם םמ געשיכםע די לײעגם םעז װען
 ערליד־אלםער דעם איז באשריבעז םארד.

םארגרע־ שעגדלעכער דער אם װערם בוך׳
 םראגיש עםעךפאבט11םא דער פוץ כעז

ר... א ל ם אבער ק  ליגט דעם אין נאר ני
ד: דעם םון װערם גרױסער דער  די אין בי

 מארםירער ביידע פז־ן ביאגראפיעס קװשע
ען1א די סאר או־יף שםייעז  לעזער דעם םון יג

 יםע1גר װיי1 די םלן בילדער לעגעדיגע.
ע געשםאלםעז׳ ם תי  מענ־ גרױסע אח םז־ער ג

 םרעפען װאס •ערזענלעכקייםעז — שעז
 וױיכער דער זעלםעז. זײער לעבעז איז ײד
 rro דעם םים ערליך, הענריק !ארםער אה
ם סוץ  יאליזם1םא םאר קעםפער בײגזאפען גי
 גערעכ־ און פרייהײם פאר דעםאקראםיע׳ איץ

 קעםםערישער אוץ שםאלצער דער םיגקײם.
 דער אין האט חעלכער אלםער׳ װיקםאר

מ רםע1ם עםישער11םא שוידערלעכער  ני
 קעםפען צו יס1א םאג אייז םאג זװיםגעהערם

מע םאר  שערציג יא — םעג 40 רעכם. זי
 הונגער־ א אנגעפירם אלסער האם — םעג

 א אמ פאפיר מעז1באק n יף1א שםרייק
 אין טײם דעם יןוקענדיג בכדי בלייפעדער׳

 ורע־ װערק ם1לע זײן אנשרײבען יגען1א די
ט גייער. א גען  (דאם פיזיק. נױםאנישער ני
 זיין פח ײם1 דער אין נאך געשען איז

ם סטאלין די ארעםם). ערשםעז  הא־ תליני
ך בען  פאר בויגען געםחט ף1ם '־* סוף זי
 גרױסען דעם פױ װילען שטארקעז דעם

ץ נאנגעבעז ן1א קעמםער ן1א מענש  פאר־ זי
לאנג.

 געשריבעז קאפיטייעד די לײעגם םען װעז
ד1ד  דיא־ ײעלכע חברים׳ און םרײנם דיערע י

 דעם םון םייל א ױי רים מיםגעדאכם בען
 אמתפ־םות. ולאנדעתנגע־ פײ ײעג פײנלעכען

 די ױינען םארװאב אמ אזױ ײי קלאר ערט11
 דורך גע־־ען פארגעמערם א;ױ כענשען ביידע

שע די םיז פאםע גרײםער דער  ארבע־ אידי
 אװ קייאד אײד װערם <ס ילען.1פ את םער

ל' פאר־ואכ פ^רשםענדלעך עי״ אפי ײ ש־נאים ז

 ן1א גג1אכם גרױס זיי n געםילם האבען
דרך־ארץ. אמח׳ן
קלינגען׳ ניט עם זאל װאונדערלעך װי

 איינדררזעז האפיטעל בעפםער דער איז
גע* געשריבען רא־טירער צוױי .די ־יעגען
 קאנסעד־ א פאיי־אק. א רך1י דװקא ־יארען
 לסאװערי זײרך — קאטויל א און װאםאר

 זײ םים זיך האט באקאנם םרושינסקי.
טעפטעם־ אין — ילאסקװע אין פײשינםקי

m בער i, באפרײט זיינען ױי װי דעם נאך 
 אײנ־ די ארעסם. ערשם׳ן גאכין געװארען

 י1אז מים געווארען געשריבען זײנעז דרוקען
אײםריכםי־ ן1א פארשםענדעניש םיםער פיל
 שװער ם1«ש איז עס אז באוואונדערוגג■ גער

 א — פרעמדער א אזױ װי םארשםיץ, צו
 האס — קאסײל אמ פאליאק א — געגנער
 געםילפעסיג אזױ אמ ריכםיג אזױ געקענט
אידיזז־סאציאליסםען. ױי1צ װעגעז שרייבען
 אנסהאלט ך1ב פמ םייל צוױיםער דער

 ערליכ׳ם םיז וגען1יס1א אמ ארםיקלעז רײ א
 א — בוך ®־ז ף1ס צום פעז• אלםער׳ם און

־ ביכליאגראםיע- געגרײםע1צ זארגםעליג  מ
ישה־ין. יעפים פח נויםגעשםעלם

• • •
ך דאם  נעײאי־עז יםגעגעבעז1אר איז מ

 װירדיגעד א איז עס שייז. איז זארגםעליג
 פוץ קבד אויםבאקאנםען דעם יף1א םאטמענם

 םא־ םמ םארםירער מענשען׳ גח־יםע צוױי
 ברוטאל יבען.1גל אמ געדאנק ציאליםסישען

 דעם האבען װעלכע די, דורך דערמארדעם
 11 פוים אוםםארשעםםעז איז יסגעלאסענעם1א

 םא־ ן1א םרײהייט — םיז גאםעז אין ריידען
 זיך װעם עם אז האםען׳ דארף םען !יאליזם.
 אדויס־ װעם װעלכער שארלאג■ א געםינען

 !יויי די :ענגליש אין או־יד בוז־ דאם געבען
 11 נאר ניט געהערזױ געשםאלםען ליכםיגע

 זיי ארבעםער־באװעגמג» אידישער דער
i געהערעז i װעלם, פרײער גאטנער דער 

 האבען זיי באםרייאמג אי־ז מרל עמענם11 םאר
 אאגעגעמז ױרדיג1 י1אז ן1א שםאלץ אזײ

לעבענס. זייערע
o n אפ* װייניג במ־ דאס האט באײיער׳ן 

 אײף םעםיגקײמ דיער םאר ארם געגעבען
 זײנען ביידע ארענע. אינם^רגאציאנאלער דער

 יאליסםישעז1םא דעם אין םעםיג געװעז די
 הא־ בײדע — אינםערגאציאגאל (צװיימעז)

 איינפאל נים אױםגדיזויבעז דארםעז זײ בען
 היט־ דער געגעז אדענעז11 פון שםים זייער

.לער־געפאר .  םא־ דייטשע די נים ליידער, .
 דאן ײך האבעז װעלט די נים או־ן ציאליםםען
װארנונגעז. נביאישע זייערע n צוגעהערם

ערליד־אלםער־ דעם םח רעדאקציע די
 םאר־ א צװײטען. א געמאכט יך1א האט םץ־

ע איז tu דאס ו ת1םע דריםלעכען  אילײ רי
 גײפעז־םאםא־ אוץ אײנצעלנע מים םטרירם

 זימען בילדער אלע אמםער נים גראםיעם•
 זײגעז װאס די. פץ נעמזױ די אײםגערעכענם

 גע־ אבער זיינעז די פאראן. בילדער די יף1א
 !זזברים אמ פריינם גאענםע ײיערע ייעז

 װעלכע םענשען, זיד געםינעז זיי צװישען
 גאםיר־ א םיט תעלם דער ן1פ יעק1א זײנעז
 די אין אומגעבראכט אנדערע טײט. לעכעז

 מעז1םגעק1א אנדערע ת.1תםיפ ;אײעםישע
היםלער׳ן. געגען קאםף איז השפ ש1קיד על

)2A זײם אויף (שלום

אפגז* װעם ײני חח־ש ין
קאג־ א װערעז האלכעז
איג־ דער םון שערענץ
סאזיא־ יאגאלער1טערנא

 יע1ארגאגיזא ליםםישער
 אכםע .די .קאמיסקא׳
 דאס װעם קאנםערענץ

 ארגאניזאציע צענםראלער דער אט םץ זייז
שע1סא די םוץ  דער איבער פארםייען יאליסטי

ם׳ן געװארען גזןשאפען איז װאם װעלם׳  מי
 סאציא־ דעם שםעיען1אײפצ װידער צײעק

ם־ די אינםערגאצ־אגאל. ליםםישעז  גרינדעג
 ,1946 פאי, אין מען1ם*רגעק איז קאנםערעגץ

 זעלבי־ דעם אין (עגגלאגד). קלאקססאז אין
 קאנ־ צװײםע א םארגעקומען נאך איז יאר גען

 שםאמ דער אין עעלאנד, אין יך1א םערענץ.
ױי־ קאנםערענצעו װײםערדיגע ם,1 בארגעמא

rc .דר rrr קיסמאן

 עק־ איר ם,ץ יאר זעקס די *־ן םשך אין
 םעאג־ ברײם *קאםיסקא׳ זיך איז זיסטעגץ,

 שאר ין1ש הײנט שטעלם און דערגעװאקםען
 ארבעטער־ ארגאניזירםע גרױםע א זיך םים

 אײפץ פילען אן הױבם םען וועלכע םאכט,
מעלט־פאליטיק. אינםערנאציאנאלע פון פעלד

 אנגע־ הײנט זיינען יקאםיםקא׳ דער אין
 די פארםייעז. סאציאליסםישע 33 שלאסען

 9 אוײם פארפאגען צחאמען פארםייען אלע
 די בײ םיטגלידער. םיליאז האלבזמ א םיס

 אײנצעלגע די אין װאלען פאליטישע לעצםע
 םאציאליםטי^׳ע דאזיגע די האבען לענדער

 שטי־ םיליאן 44 קנאפע געוואונען פארםייען
מעז•

 שייית• דער אין געװארען אפגעהאלםען נען
 •ק^מיםק^' דענעםארק• האלאנד, בעלגיע,

 :pc נאםען פארקירצםער דער אי^ (דאס
 אינםערנאציאגאלער דער פאר .קאפיטעס

 ין1ש האס קאנםערענץ) סאציאליםםישער
 סאציא־ א פון םמקציעם די םאהםיש הײנם

אינםעתזזצקמאל• ליםםישען
 דארף דאס1 קאגםעדענץ■ אכםער דער יף1א
 מימ ארױם מען קם1ק ױטי. אין מזמ1פארק
 קאנםערענץ דאזיגע די אינםערעם. גרײם
 סראגראם־דעקלא־ א אננעםצז דארםעז ח־עם

 סאציא־ זדנםערנאציאנאלער דער םון ראציע
 ■רא<ראם דעם אױף באװעגומ ליסםישער

םין׳ א ארבעם  זיינעז עם װעלכער איז קאםי
װ  גרעסםע די פת םארשםייערם ארימגעגאמז

 םםער1באװא דער פארטייען. םאציאליםםישע
 אין פארמיי סאציאליםםישער דער םון פירער

 םארזיצער דער איז מן>לע, גי פראנקוײיך.
קאפיסיע. דער פזץ

 לצצםע די געענדיגט זיד האט עס װען
 וױדער־ פאר באדינגונגען די ר-אבען םלחפד״

 אינםערגא־ םאציאליםטישען דעם אויםבײזװ
 םער גוםע. זייער זיין צו אויסגעזען ציאגאל

 געשיכםצ דער אין פריער את עס װען װי
 בא־ ארבעטער אינםערנאציאגאלער דעו־ פמ

ך האט װעגעג  נויםװענדיגקײט די געפילם זי
 אק־ םאציאליםםישער פאראייגיגםער א םון

מן כדי ציע- מו צ ם ױ שע די א  םפלה םיליםערי
 פין ציועק םאר׳ן סאשיזם און נאציזם פיץ

 מלחמה־ די פרן י1יפב1א סאציאליםםישען
 עם װען וױ וױיניגער לענדער. געליטענע

 — געדאכם דעםאלם זיך האם — םריער
ס מ שע די ו  פױ ארבצםערשאפם סאזיזזליפטי

ץ גאנדערגעסיילס  אינערלעכד די ײי־ד י
 הפחות לכל םזװ ד״אם דאס שסרײס־פראגען.

 שױדערלעכע די גאד דערײארסעז געקעגס
װעלם־מלחםה. דער פח דערפאתנגען

 פראק־ דער צו ציגעםראםעז ,ם׳איז ײעז
ד האט ארבעם. סישער  יםגעוויזען•1אר זי

אנאל פ צ עג11 דער אז  א איז אינםעמאצי
 ביז געדאכט. זיך האם עס װי ערער1שי םך

ס גאך איז איצט  פאר־ 1צ געװעז פעגלעד ני
 םרידענ*1צ זאל װאם פראגראם• א פולירעז
ען ל מ שלאםעגע אלע ש ■אדםײעז• אגמ

 דוײקט ציםער׳ן, די אט אין װי גאך םער
 אין -קאמיםקא״ פמ פארנעם דער אױס זיך

 אנגע־ די פדן באדייםוגג פאליטישער דער
 לענ־ איינצעלנע די אין פארםייען שלאסענע

 זיי: םיז אײניגע דערמאגען דא לאםיר דער.
 נארװעגישע די לײבאר־פארטײ. בריםישע די

 סא־ שוועדישע די אמ ארבצםער־פארםיי
 דרײ אלע — פארטײ ציאל״דעםאקראםישע

 עםם־ אין ;רעגירונגס־מאכמ דער בײ זײנען
 לצנדער אנדערע אין און האלאנד אין רייך,

 מיםבא־ פארםײען סאציאליסםישע די זיינען
 די בײ רעגירונגם־קאאליציעם. אין טייליגם

 לײבאר־פארםיי די האט והאלען אלגעםײנע
ט 46 געװאמען ענגלאגד אין מנ א ר  םון פ

 ד. ס. די האבען שװעדען אין ;שםיםען אלע
 אין ;שטיםען די *ץ •ראצענט 49 געײאעען

 ;פראצענט צענםעל 6 םיט 39 — דענעםארק
 פראצענט צענםעל 5 מים 34 עסםרייד אין
 פרא־ קלענערצז א — לענדער אנדערע אין

 העדערם־טײזענםער םיל אױך אבער צענט׳
שםיםען.

 נייעם א 1צ יעג1 אײםן איז .קאםיסקא״
שען מעכטיגען  אלנםערגאציא־ םאציאליפטי

f נאל•
 נאץישע די פון באגנעדיגתג דער געגסן

מ<חנזה־פארברעכער
 אױם־ פעעם םעםיע לעצםער דער או־יף

 אס־ איז אס11 .קאמיסקא׳, םמעם פיר־בײרא
 ב־טעו דעם לאגדאן אין געײארעז געהאלטען

 קאארדי־ םעעם פארשטײער דער איז מערץ,
*, םח ניר־קאפיטעט מנד  ריבא• 1רםא־ .

 גצ־ רעדצ שארשצר א סים טעז1ארויסגצסר<
 מלחםה־ נאצישצ די פח באגנצדיגעג דצר נצז

 ארייג־ האט ער דייםשלאנד. אין שארברעכצר
 גצגען פראטצסם־רצזאאציצ א גצםראגען

ק דער אט םי ם׳־פאלי אפיזמענ  נא־ די לגבי .
 ויצדט רצזאררציצ דצר אין פערדצר. צישצ

 פאטש -א װי פאליםיק דאזיגצ די באצײכענם
 א היםלעריזם, פוץ קרבנ,ית אלצ פנים אין

דצמאקראטיצ״. דער םאר ;עםאר גרויסע
 -1פאדגצק איז װאם םיצ.1דיסק דער אין

ר ארוס םען צ  געװמצז האט רצזאלוציצ• י
ר אויד ייארם דאם צ דער פיז פארשטײצד י

־ פאציאל־דצמהוזןםישצ־■ דייםשישער ר  מ
 ארויט־ זיך האם װעלכער אלטנהאוער, םיי,

 זיך האם און רצזאלוציצ דער פאר גצזאגס
 װאס אקציצ דצר פול אפגצגרצנעצם שארף
 בא־ דצר פאר דיימשלאנד אין גצםירם ײצרם

 מלחםה־פארברע־ נאצישע די פיץ גנצדיגונג
 דייםשישצ די אז פארזיכצרם. האם צר כצר.

 פארא־נםצרע־ ךינצן סאציאל־דצפאקראםצז
ר אין םירם צ  פארניבסוגג אץ יםראםונג1א י

ם נאציזם ם,*ן  אנז־צו־צ אלצ װי וױיניגצר ני
 פאד קצמפצר צרלצכצ איו םאציאליםטצן
בכלל. דעסאקראטיצ

כאדאנ■ סאדועםישעישיןלאפעףארכעם
 קאונ־ םאשיאל־עקאנאםישען אין דעלם

יױען פץ םיל
 דיפלא־ ם1ש קײן גצהאלפצז נים ד״אם צט

 פאר־ םאווצםישצ די פון דוײידלצד םאםישצ
 ארגא־ ניישאנס ײנײםצד דצר אין שטייצרס
 גצװארעז צקגעשםצלם11א ס׳איז גיזאציצ:

 סאציאל־צקאנא־ פת םאג־ארדצנונג אויפ׳ן
 יוצגצז פראגצ די *ען1י םון נםיל1קא םישצז

 ן1א םאװצם־חסלאגד אין שקלאפצן־ארבצם
 דא־ די לצנדצר. סאװצם־באהצרשםצ די אין

 דצר יף1א באהאנדצלם ווערט פראגצ זיגע
 סיאנסאגא, אין קאוגסיל פון םצםיצ איצםיגער

 דורכ־ ין1ש ס׳איז םשילי. ן1פ ועיפס־שסאם די
 װע־ דצבאטצ גרױםצ א גצװארצז גצפירם

 װצלס־ וױיםצר דצר פאר םראגצ דצר גצז
צםצנםלעכקיים.

 עגצן11 קלאגע די איז 1947 יאר אין נאד
 אױפ־ םלאנד1ועם־ר1סא אין שקלאפצן־ארבעם

 םאציאל־צקאנאםײ אין גצװאי־צו גצהויגעז
 פעדע־ אפצריקאנצר דצר םיץ קאוגסיל שצן

 פארשםיי־ סאװצסישצ די לייבאר. אט ריישאן
 אלצ אגגצײצנדצם האבצן ײ*צן אין צרס

 אפצײ נײ דאס אויף אלץ צנין דצם מיםלצז
לײגצז׳

 םרייד נייצר דצר אויך ״אם לצצםצנפ
 אינםצרגאציאנא־ די איגםצרגאציאגאל, ױניאן

 יו־ םרייד פי־ייצ די סח קאגפצדצראציצ לע
 די װצגעז קלאגצ די אײפגצהױבצן ניאנס׳

 א צוגעשםעלם האם אװ שקלאפצז־ארבעם
 עגצן11 ױיזצן1בא גצנליצ םיס מצפאראגדום

 אין או־ן םלא:ד1םאודצם־ר אין צוראנגם־ארבצם
 דאזיגצ די לצנדצר. םאװעם־באהצרשםע די

ד באזירען באײייזצן  דער־ אפיציצלצ אויף זי
 פצרזצנלצכקײ* םאווצםישצ פדן קלצרונגען

 ארבצםם־קא־ םאווצםישצן אײפן איז םצז
 אלצ לשםצנדיג1פ כאשסצסיגצן ווצלכצ דעקם■
 אר־ סאװצטישצן דצם גצגצו לדיגינגצן1באש

מ בצםס־סיססצם.  איגסצר־ די האס דצם ח
שנאלע  םרייד פרייצ םיז קאנפצדצראציצ :אצ

 אםידיי־ צאל נרײםע א צעצשםצלם ײניאנס
 אין שקלאפצן־ארבצםצר. גצודעזעגצ םון װיםם

 אמ יסורים זייערצ פון יצרצײלעז זײ װצלכצ
 סאװצם־רוס־ אין שקלאפצן־ארבצט בײ פײז

לאנד.
 דא־ סאײצםישצ אםיציצלצ די צװישצן
 געװאר־לן פארגצלײגם זײנצז װאפ קוםענםצן,

rcם דצר יף1א  r= y סאציזזל־צקאגאםישען



 סזונדעדם דארפעז םאגנױאגא׳ אין מאגםיל
ם ג מ אםי־ אן איז *ײנער :צודײ װערזנז דןי

 עקא־ װזנגעז באריכם םאװעםישער «י*ל«ד
pr»Wp עם װעלכעז אין .1941 פ*ר פלאו 

 די אוגםערגעשםראכען באזתדערם אלרם
ױכםימ דורכ־ ביים שפילם עס װ*ם ר*ל י

יאלי־ יאליםישע די — פלאן דעם •ידען
* שםעלם־צו װעלכע (עג־מרױןךדע^ ןױי

ארבעםס־ נויםיגער דער pc םײל םױױםעז
מנםםרוקציעס. זױנדוםםריעלע פאר <*־*פט

קוילעז־ די פאר סראנמארם־ארבעםעז. פ*ר
מז דו פאר־ עס בכלל. ״םײניגג״ שאר *ץ ג
ארבעםס*קראסם. די אז »לײן. זיך שסײס

שסעלם׳ װעדם װאס  יאליצײ. דער םון .צזמ
 װאם םענשעז אופגליקלעכע ®ץ באשםייס

מז ש ײד ה*  די אין פארזיגדיגם מליםי
 איר pc װערען אדן *אליצײ דער «־ן אױגען

שיקם  ארבע־ צי שקלאםעדלאגערעז איז מר
איז עז  אנדערע בײ און קוילען־גרומז ס

ארבעםען. שדוערע
אסיציע־ אן איז דאיןוםענם ערסיצוױ א
ד  רןי־ םאװעםישער דעד פון פארארדענוגג לן

 שפייז דער װעגען באשםיפוגנעז סים גידזנג
 שקלאסעז־ארבעםער פרן מקליידוגג דעד אדן
מז »יז יי נ׳  א אין מםשארא. pe ראיאז מי

 װערם ש*ראד בידדאקראסישער קאלטעד
 שקאר די געבען ם׳זאל אז (!אדגעדען׳ דארס

 זײ באשיצם װאס באקלײהינג. פמיםאלע פען
 יענעם איז קעלםעז םורא׳דיגע די pc קגאא

פױנינמלעז פים ששײו־מרזיעם «יץ ־סנגעגם
jn g r y n p פױם זײ דערהאלם װאס 

לעבען. גײס
שאדערם■ יע1 רעז*לי *ארגעשלאמגע זײ

 אויםסארשונג אן וועדען געמאכס ם״זןזל ןא
 םאםעלים־ די אין *ץ םאװעם־רוסלאנד אין

 22 יו־ען. *ז קאאיסיע א ד״רך לימ״ער.
מז ליגדזד  אין באסײליגעז צו זיך גרײס י׳י

 רעת^וציע די אױםםארשיע״קאפיסיזי. ד^ר
צחאפעג־ ז*ל יןאםיסיע די אז &אר. שלאגם

; n o  pe m m דעלע־ 125 ביז
יו־ טדײד יעדע ירגיאנ^ םר׳ייד pe באטען

* fra דער אין שיקען «ו בארשכםיגם זײן ז?ל 
r y p םיל־ יעדען פאד דעלעגאם ײז* «ז 

®ארסאגם. זי ודאם םיםגלידזנר
 אויף םאװעם־רדסלאנד ®רן ענםסער דץד

ד  איגגאנ• איזמװיעז אגיזלאגע דאד־מד ת
 םאק־ מװעסישער ®רן גוסח אלטען •ין מז

םשער־ דעלעגאס סאודעםישער דעד
שיסו מז m י ײםמקו  געגעז־אג־ » פים אר

 איז ארבעםם־באדיגגינגעז די מגען
 אין באזדנדערפ לעגדער. הזאיםאריםסישע ~

מ• ײ׳  רזױ * *ידמשלאגעז יממ עד *פי
 די ®ז זפיספארשונג אן ודעמת «יימי«

 אי־ לעגזיעד אלע »ין *דמםם־באדיגגתגעז
ד ד מ  קאי*זד די *יז מימדעדס װזזיפ דן

^  דעד־ באזדנזיערם עד־ ושן» j׳m י׳יז ײו גיי
ea p פעקםײ «ז סןהןנדידגג של«גםע ד׳י 

ד »  האס r מדיקע.» יייז אדבעםעד מנ
«on ד מ  דער *ידקמיײזעז אדם »ײ*ן *

 8י8י גילנפרםןן מקפיקע. «ז •*ד׳יסי׳זד
 שאר דארגעז נים זיד ז*ל עד אי 4«*מגדי

 אי:־ זײעדע ־ז׳״ל אדמםער. מקהי?א:עד י״
nan w כיזקםיקע. »ץ גןיזיצם ידעדעז

n איז רעיזדיואיע םאװעסישע איצסיגע 
 רעזא־ די ודי יעלביגע ד׳י **מגױש מזזען

*r v f כא־ *ײפן איז דעה^לס .19« *מ 
שזז מי מינן ײי־ ל * םי מ  אװזמגזר *י׳־ד מ

דשקלאפ^ ארן ®ראגע זײ גשי״ייזז לס9«א
o m דעד הןם סעסיע יעגןד •ײר אדן

« •r׳v i ו ן רעזאלד־ יי׳ץ סי® ארשפײשיא י י

n  *  -

 איז,דערװייל פראגע די אז דערגרײבם. איע
געווארעז• אפגעלייגם

 אבער דאס זיך האם פאל איאםיגעז דןים
ר איינגעגעבען. ניס אגגע־ האם קאונםיל חי

 דעם אויסצופארשען רןיזאלוציע א גוםען
 םאוועם־רוסלאנד אין סיי ארבעם פיז רעזשים

לןינדער. אנדערע די אין םײ אח
 ניט װעם םאװעם־רוםלאנד אז זיכעד׳ ם׳איז

 אויםםאר־ קית לאגד אין זיד *ו ארײגלאזעז
 זי ױעם דערםים יױען. p? שוגג־קאםיסיע

 װאס דאס באשםעםיגען װעלם די פאר אבער
 רוםלאנד אין אז — םײ־װי־םײ שײז ם׳וױים

 םאםעלים־לענדער סאװעםישע די אין »ץ
שקלאסעז־ארבעם. טון םיסםעם א הערשם

שםעד ז אין ארכ י אנ ײרען שי לפ װזז ^ 
̂־ne»2 געגען ?o'rrp

 שפאניע. pc דיקםאםאר בלוםיגער דער
 א געוואוגען האם םראנקן^ .גענעראליסמא״

 ארבעםער די באזיגם האם ער ״זיג׳*: נייעם
pc .איז געגעראל־סםרײק דער בארצעלאנע 

תפיסה. אין זיצען אגםירעדס די ליקװידירפ
ס רו װידער שוק הערשם ן ארדענוע״. pא .

באר־ אק פארגעקוסעז ם׳אית װאס דאס
 אין װערעז איבעדגעגעבען הען צעלאנע׳
שולשםענ־ איז ארבעם די װערםעו־! אײניגע

 פאבריק אית קימ געװארעז׳ אסגעשםעלס דיג
 בענק. רעססאראנען, די געארבעם, נים האם

 דער געװארעז׳ פארפאכם זײנזמ סםארס
 גע־ אפגעשםעלם איז פארקער עפעגםלעכער

 זײנען באסעם זס־ן םדאםװייעז קײץ װארעז•
םאק־ קית אפילו שםאם. איז געפארעז נים
 געהערשם■ האס שםילשסאנד נים. *ייד םיס

רעגי־ די האם שםילשםאנד. אבםאלוםער
 בארצע־ קית מיליםער אדויסגעשיקם רובג

ת באװי־ זיך האבען קריגס־שיפען P* לאנ
 די באמבארזײרעז n גרײס פארם. איץ זען

 גע־ געאדואונגעז זײנען ארבעםעד די שםאם.
אדבעם• די אדישצונעםעז װידער װארען

 ״אינ־ דעס רעגירונג די שילדערם אזוי
 םאד־ קאמוניםםישע א געײעז ם׳איז צידענם׳״.
 דער את אגעגםען *יאנקאס זאגעז שודערוגג

 װאכזאםע םראנקאס *־זוםע. אויסלענדישער
 ליקװי* pא אויםגעסונעג אלץ האם פאליצײ

 שױן את איצם האנם. שםאדקער א מים דירם
 לא־ װידעד את פאלק דאס ושלװד- שלום

הערשער. דיץ צו געהארכזאס pא יאל
 באר־ אין זאד די איז *שום אזוי אבער

ע אג  אפח דער אזן געװען נים םארס מל
 ם׳וױים אונםערדריקען. לאנג נים זיד לאזם
 װאס דאס אז װעלם. דער איז הײנם שית

ז ®זרגעקומעז ס׳איז י  איז בארצעלאנע• י
 ארבעםערשאסם דער pc רעדואים ? געייעז
ען  װעלכע דיקםאסור. שארהאססער דעד מג

 צו פאלקס־פאסען בר׳ײםע מ דעדםירם האם
פארצוױיפלו^ pn עלעגם
שעז די  האבעז בארצעייאנע אין קאמני

מז זיד הוי ע  ױאכען עםיעכע ®יס נאד אנג
 דער גע־־וארעז געהעכערס פ-איז װעז צידיק-
 סראםוױי. שטאסישען אויפן פארעז pe פרײז

 גרויפע• קימ געײעז גים איז העכערונג ײ
 א pc ב־דזשעט זזרזגפען דעם את אבער

 עט־יעכע אייד זײנעז ארבעטער שאאנישען
ם באסרעף. גרויסעד א מג

 pc p* ארבעטער די pc עמזםער ד׳עד
 הןך דער אריף באפעלימדדנגס־י^״ײזזװ מײסע
באיקאס זך*געגוימצר או געדיצז איז מדדנג

pe .םראפ־ די זײנען םעג גאנצע םדאסזױי 
■איישױם־ פים נאד לײדיגע. געפארזיז ויייען

גערעכפױגקײם ►----------------
איבערפא־ פאר געהים זײ האבעז װאם םען
מען ציים צו ציים פון לען. אנ״ ארבעםער זי

 זײ האבען pk לײעןוסראמ די אויף געפאלען
געהאם זײ האבעז אלע כנלעם באשעדיגם.

שויבען• אויסגעהאקטע
 ארבזיםער די זישען סערץ םעז13 דעם

 איז דאס גענעראל־םםרײק. א pא ארויס
 רעזשינ^ געג;װ םםרײק ויאליםישער א געװען

pc עקאמר שום קײז אז• מאמענם ערשםען 
גע־ געשםעלם ױם זײנעז פאדערונגען מישע

ם — אונםערנעמער די צו ווארעז  םאר ני
ם לוינען, העכערע  די פארקירצעז פאר ני

 סםרײק א געײען איז דאם ארבעםם־צייט.
מ די געגען מטעגלע  לעבעגס־באדיעתגעז או

 דעד פאר שפאניע pא הײנם הערשעז וואס
 *ראםעסט PC םםדייק א ארבעטערשאםם.

מלובה־באאניםד. די pc קאריפציע דער געגען
ד־ װערם תאס כלארק. שװאךצען דעם געגען נ
רוגג דער pc אויגען די םאר פירם  רעגי

ם אסםטאל  רעגי־ pc באסײליגונג דער כי
שען.  דאס :װעדםער אנדעדע מים רועס־םענ

פראנקא־רע־ געגען רעװאלט א געװען איז 2זשינ
 גרעםםע צח׳ייםע די איז בארצעלאניע

בירגער־ pc צײם איז שפאנ־ע pc שסאם
צע־ארב pc ארבעםערשאפס די האס קריג

ס,ײעלדישקה ,גרוים ארויםגעװיזען לאגיע
איז  אין אז פאדשם^ז. צו לײכם דעריבער ס׳

ע דער pc קרײזען רו  םםדײק דעד האס רעגי
גדעס־ דעם ארויםגערישעז בארצעלאניע אין
 די .גאנג איץ געלאזם ם׳האס אלאדם. םעז

 עם — אח םאכס באודאסעגסע שםארהסםע
װײ־ זיצם פראנקא :דערפאלג געהאם האם
־אםעל. pא טער

ד פילם עס אזדי וױ  פראנקא הײנם זי
ץ אויף ם יילעןצדער םראן. זי  שאאנישע די ני

 ידעלם־אדעסע די אבער גײעס־אגענםדדען.
ד טאכם ל' ך א  אוסעםום :אדיםסירעז אירע זי
מ רעודאלם דער אויסגעםייםשס װערם  באד־ א

 עם אז װאדמסג זירנסםע אן װי צעלאניע
ך הויבם  שאא- pc ®אזיציע די װאקלעז אן זי
שען סאשיזם. ני

שעז אזישן ~ #אליסי שען א  עקאמאמי
י ד ז ץ ס ד א אןנ  עגג

ש גרײס א  איץ *ןדגעקופען איז געשעעני
שער דער איז :לײבאד־רעגידוגנ ענגלי  גע־ ס׳

סען  װיכ־ pc פארשסיידר דעד געװארעז בי
 :רעגירדגנם־קאבינעם אין אכלם םיגםםען
ם ס תע ם האם בזידומ ע ר מי  *אס־ סוגעם רעזי

מ אה אויפי׳אנד־מיניסםער pc םען  ארם זי
 עב־ די סאר־שזך. הערבערם פארנומעז האם

ע רו ע לײכם■ געודאר־צז דודכגעפירם איז ד
p אן r רע־ דער סאד דערשיםעדוגג שום גיתסנ.

 גערעדם ם׳האם װי צײם היפשע א שײן
 צו־ רעזיגנאציע. נאענםער בעװינ׳ם רדעגען

פ p* געזינם שי״אכעז ליב  ?לאגגען די פי
 פארבינ־ מדז האם רזװיגנאציע ז׳ימ ~דגדו

עז  אינעדלעכע ,'דעגעז יילאנגדז אלערלײ י
 — pא ייײבאר־רעגיר־ע דער. pk האטפעז

 װאס הדיזים. שארפען א אריף דאסעניכגען
רונג די צדײנגעז זאל ע צו רדגי סי  P* דעפי

 דעד אז דערצײל» נדהאס רדאלעד. נײע צי
ר מ נ  לײבאד־אאדטי י״צר »ױ פיייגעל לי

 האדויסג פאר פיניסםער דעם ארדיס רדקם
 <אכ- *אד׳ז ?אנדידאם א חיי בעװאן. אנערץ

 רעבםע די אז אויפלאנד־טיניםטעד. pc סען
ם דאט יײלעז ס׳זשזלם אז pw רלאזעזעד ני

>•' 1951 »»ריל,
 פארםײ דער אץ זיך ארופרײםען pTt אין

^ דער אק pא רעגזתנ
 פארשפרייס זײנען קלאעען דאזיגע די

 קאנסער־ די pc זיך. פארשםיים געווארעז׳
 ארויסגעװיזען, אבער זיך האס עס וואםיװען.

 םון פאםער דער געווען איז וזזאונש ״דעד אז
 דעם אגידערגעלײגם האם בעװיץ געדאגק׳.

 ער װען םאג אין םערץ/ ־םען9 דעם אםם
 דעם האט תיכף יאר. סד געווארעז אלם איז

 אלץ — pk םאריםאז איבערגענומצז אםם
 גע־ גיט האם עס םריער. װי וױיםער גײס

 פאזי־ דער אין ענדערוגג שום קיץ צו פירם
 אי־ אין נים לײבאר־רעגיחנג, דצר pc *יע
 קא:־ דער לגבי נים r» רייעז אייגענע רע

אפןזיציע סעדװאסיװער
חנג דער pc סיטואציע די ײמר־רעגי  ל

 נים אבער געיוארעז׳ שווערערע א איצם איז
 םײנונג־טןרשײדענהייםען, אינערלעכע םחםת

 םאר־ דער םים װייל דעם צוליב •שום נאר
 פאר־ פאר פראדוקציע דער pc שםארקונג

 לא־ עקאנאםישע די איז םײדיגונג־צװעקען
 דאס שדוערערע. א געזזארעז לאנד א׳ץ גע

 לעצ־ געיםסקיל׳ םינאנץ־סיניםםער. דער האס
 פארזאם־ א פאר ארויסגעזאגם קלאד םעגס
 פאר םאלענדיג אינדוסםרתרליס^מ, pc לוגג

 ערגססצר דער pc בילד אביעקםיװ אז זײ
 באפוצוגגען. אפםיםיסםישע שום אן לאגע.

 די געיועז גובר געהאס שוש האם עגגלאנד
 גע־ איר ײרך דאלאר־װאלוםע אמ ענגשאסם

poTqpyn פאד־ &ען פח אבעד עקבאארט׳ 
 באװאסעננוג־אינדוססריע די נרןםעדעז

 ראדוק-0 די שןןרקלענערזה בילא זיד ודעם
 װידער פימט דאס *ץ עקספארס פאר ציע

 אר־ אין r* לזיבענס־מיםלעז םים ענגשאסס
געבתיך. םעגל«מז pc םיקלען
 באװאפענונג־אינדוסםריע געהעכערםן די

 שװאונג סולען איז שױז איז עסנלאנד איץ
 דעט נאך אמדוסםריע־צוױינ pin בשעת pא

 פאר ארבעםען צו אריבער גײם צוױיםען
 שוין זיך באווײזעז םלחפה־נאדעדסענושעז׳

 ווערט װאס סאבאםאזש, שםילעז א pc סיםנים
 פרא־ קאםוניססישער דעד pc ארויסמרופען

 אונסערנע־ גרעסערע איעיגע אין ■אגאנדע.
 באװאסענונג־אינדוסםריע דער pc םמגען

 די צוריקצוהאלםעז באװעגונג א זיך סילם
 כיא־ .קראנק״ װערען ארבעםער יראדוקציע.

 קאגפליל־ ארוים תםעז ארמםעד םענודימ,
 דערפירעז צו כדי הוים. הזןלןר דער pe םעז

 אין האם. רעגירינג די .סלאודאך. ^ צו
^ די םים הםכם אנ  עגערגי־ אגגעגוכ־עז יוןי

סיםלןמ.( שע
 דער אין איצם זיד פילם שסארק זײער

 קוילעז• אין דחקות א ענגלישער^איגדוסטריע
 גע־ אדנסערגעשםראכען אססמאל שוץ ס׳אח

 pc נאציאנאליזאציע דער זינם אז װארעז.
 פראד־ל־ די איז קוילען־אינדוסמריע דער
 שארגרעפערם pk שארבעםערם שםארק ציע

 סאר ניס פארם קלעקם זי אבער געװארעז■
 בא־ דעד pc באדערסענישען געזזעמרםע די

 בא־ רעגיררגג די ידאפענדנג־אינדוםסריע.
י פים ציזאסען איצס זיד פיס  ײגיאנס. י

רןן צו מ ע  3 ג*ד פ־ם פראד־יזצ־ע די ה
v א קיי־׳גז טאן טיליאן r.* קאנסער״א־ די 
 נײע א אנגעהויבעז דעדדוײל האבעז םיװען
yxyn לײבאר־אדפיניססראצ־ע ד־ןד געגדן 

pe זײעדע סאר קײלצךאראדדקציע, דעד 
 אויסגעקליבעז איצם זיד י״י ולאבעז אםאקעס

 קוילען״אינדו־ דער אין אײנפירונג אלםע די
 פרײ באקופען קו׳ילעז־גרעבער די אז םםריד.
ר פאר קזיילדן ע דאס געברויך. איעענעם זי

 אדום אױםגערעכעינם, זײ האבלז באםרעםם,
אז האלבעז א ר יאר א םאן פילי מ  די (

 צײם דער אמ קײלעז־גרעבער^ םויזענם ססד
pc פאר־ זיי. םענה׳ן חזקות, שװערען א 

 די לײבאר־אדםיגיסםראציע די שװעגדעם
םיגע שםארק אזוי ען... טי ל קוי

י האבעז לעצםענס  זיך קאנםערװאםױדעו י
 דער געגען םאקםיק נייער א צו גענומען

 .פילי־ דורך צװינגען די :לײבאר־רעגירונג
 זי־ די פארלעעערען צו בוסםער׳׳־מעםאדעם

 שװא־ דיער םחםת פארלאמענם. פון צונגען
 די םארען פןןרלן^ענם אין סאיאריטעם כער

 גיט דעפוטאםען די און לײבאר־םיגיסםארצז
 קאנםערװא־ די װייל ז־צונגען די פארלאזעז

 פאפענם. א אויף אוים נאר קיקעז םיװען
 לײבאר־דע־ עםלעכע פעלען װעלען עס װען

 אפ־ אן םים ארויסצוקופען כדי פוםאםען,
 רעגירונג צו צוםרוי װזעען שםיפוע

pk פון פזזלעז צדם דערפירען צד אזוי 
 אויםםאםער׳ן pc םזןקסי? די אם קאבינעם.
 PV צו נים פירם געזונם זייער שעדיגעז

 א ארײם גאר רופם זי pk רעזולםאסען שום
עפעגםלעכקיים. דער אין פארביסערונג פיפע

 פירען -אדעל־לײם׳ קאנסערװאםיװע די
ם זייער זיך  עס אבער דזשענטעלפעניש. ני

ם גאר זיי העלפם  אפ־ נים װיל לײבאר — :י
םרעםען.

ש ש ץ זי־ך כ,״ע?עלם כואבפ לאםדכיפםי  א
ע אי ר ײ א כ־ ר ע ס

לענדער• רערב־אײדאפעאישע אלע איז
שע די ־אט  לעצ־ דער pk פארסיי קאפוניפםי
 אנואליגען איר pc פארלויחח פיל צײפ סער
 האט קלאפ שםארקספען דעם גי־׳אנץ. px כיח
שע די  געליםען לעצםזינס פארםײ קאפוניכסי

איטאליע. אין
 .גערעכםיג* פערץ־ניפעד pk האבעז םיר

 אפשפאלםוגג דער װעגען באריכטעם קײם״
pc דעפוםאםע' קאמוניסםישע ביידע די 

 אמזער pk האבען םיר קוםשי. און מאגנאני
 דא אז םײנונג. די אויפגעדריקם באריכט

ך האנדעלם ט זי  אום־ צוױי װעגען גלאם גי
 פאר־ די פארלאזם האבען װאס צופרידענע,

ך גריים עס אז נאר םיי,  PK רעדואלם א זי
 װעם וראס באװעגוגג קאםוניטםישער דער

 פארםיי־רײען• ברייםהםע די ארוטכאפען
ר קענעז א־צט מז׳ פי ע  םעדץ אנהדיב אז צוג
 אפגעשפאלםענע. די געשאצס p־n? פעז האס
אי׳ן גאכגעפאלגם האבען ."אפ  קום־ pk פאגנ
םומענם. 10 העכער אויף שי׳ן,

 װאלם עס װען אז נים. ספק p’? ס׳איז
םצ א איםאליע אין עקזיםסירם  םאסדיניג

 איצ־ דער װאלם באװעגונג, פאציאליסםישע
 אדיס־ געקעגם פאמענם קריטישער םיגער

 םוים־קלאם א דערלאנגעז צו ודערעז גע:וצם
 עס ווארעם פארםיי, קאםוניפםישער דער
 דער פאר װערעז באהאלטען םער נים קען

 קאפו־ די אין אז פאקס• דעד עפענטלעכקײס
שע  צערדדערקײס גרויס הערשם רײען גיפסי

pk איז פירזיר די צד צוםרוי בלינדער דער 
 אײנהײט־ p״p אבער דערשיסעדם. שטארק

ע עכ שע '  פאר־ גיס איז פארסײ כאציאליססי
איםאליצ• pk אנצן

 קאפמיס־ דעד pc אפגעשפאלםענע די
 אזדײ דער צד איצם שסראפזת פארםײ םישעד

 סאציאליסגױ .אמיסארישעד• גערופענער
pe אנשידונג דעד אונםעד פארטײ- שער

סיל^נג^ איגנאציא
PK אויםלענדי* דער פאר א־גטעדװײ אן 

די אז דערקלערס. סילאנע האס פרעטע שער

ט י 15 ד
קל־ ■ארםײ ישער?אמוניסם דער pc םאסען

ם אלץ גאך נען  רײד שייגצ די סארגעםען ני
pc דעםאקראםיע pk באפו־ײ־ נאציאנאלער

שע די װעלכע םים אונג.  «רא־ קאפוגיםטי
 pc םעג די אין .געארבעם״ האט פאגאנדע

מ פלוצים פאשיזם. פון צוזאםענבתד  מ א
 פאר־ האם פאסקווע איבערברוך: אז קדםען

ע׳. די קירעוועם ני לי ם ם׳רןידם ,  םצר ני
pc פאדערם פאסקװע איםאליע. פרײער א 

 «ו^י* א pc װעג אױפן pדיםציפל אײזערנע
^  pe איגםערעםעז די גאר דינם װאס םי

 פתם איגםערעסען די שעדיגם pk רוםלאנד
 אר־ פונעם באזעדעדם און לאנד אײגענעם

 ארויס־ האם דאס איםאליע. אין בעםער־קלאס
 די א׳ז דערשיםעדונג גרויםע א גערוםען

רײען. קאמוניסםישע
סיט פירער קאפוניסםישער דער א לי  ז

 אין צײם שםיק א פארבראכם איצם האם
 א־נססרוק* באקופען האם ער װאו םאםקװע״

ר. נײער דער פאר ציעס ליניז  די אבער .
ס זיך לאזם פאסע ד. ני מ ע ר ע ײ א  דעד .

אני pc רעװאלם  נאר איז קדםשי pk פאגנ
אנהױב. אן

שע די  האט פארםײ־אנפירדנג קאפוניסםי
 פראפאגאנדע־אפיסעס ספעציעלע געשאפען

pk אל®עויר װאקםענדיגען דעם געגען קאפף 
 (ביודאם .אנים־פראפס״ אזויגערדפענע די

פראפאגאנדע). pk אגיםאציע פאר
ך אינםערעטאנם. םיאיז ען צו זי מנ א  ב

ײ הויפם־םצנוז^ זײעדע םיס  זײ *ז זאגען. ז
שע  די עקםפלדאסירס רעגירונג איםאליעני

 אפעדי־ דעם pc אינםערעס אמ ארבעםעד
 םדאכם רוסלאנד א־פפעריאליזם. קאנער
ם אפילו  איפאליע. א.ײף אנשאלען װעגען ני
מז נאר װעם איםאליע אױב זײ, זאגען ײ ל  ב

ך און נײםראל ס זי שען גי  קאסף אין ארײנפי
 גאר ױעם זי אויב מעדב. pk פזרח צװישען

 איפפעריא־ אפעריקאנער דעם העלפען גים
 PK װצלגג די פארכאפען װיל ו־אס ליזם׳

ם װי־ל אפעריקע אז זיי, זאגען װײםעד  גי
שאפםלעמז דעם צו דעדלאזעז  פרא־ װירם

עז דארם זאל זי כדי איםאליע, pc גרעס  מג
 אױפ־ן •ראדוקסען אײגעגע yp’K פאדקײפען

שען פארק. איטאליעגי
 אפ םים הזי׳^װ קאפעיפפען די לאנג װי

 זײזירצ אנהאלםעז קענצן פראפאגאנדע דער
ם פען קען פאזיציעס. פאראויםזאגען. ני

p שלדפ*דעייןלר«יש e ע די ש מיוי מ ד אנ ק ס
פזןציאליפפען

צןפאר םאציאל־דעמאקר־אסישזי די  pe טיי
 ען■װערש לענדער: םקאנדינאװישע פיר די

ד אגדלסיי* ארן דענעמאדק נארװצמװ. מ  י
שלדם־רעזא־ געפײנזאםע א אנגענומעז בען

לדציע.
שע די  די װי סאציאליפטען. סקאנדינאװי

ך pc באװעגונג פאליםישע שםארקהסע  צפו
 *גרעםיע־סענדעג* די באםראכםעז אײדאפע.

S גרעםסע די אלפ רדפלאנד פצד צען i 
שלים. איכטערגאציאנאילען דעם פאר שאר

שע די *אדע־ פאןױאליפםעז סקאנדינאװי
 ליק־ קאייעא איז קאנפליקם דער אז רען.

 מרהאגדלדנ־ דירעקםע דוד־ר רוערען װידירם
ם גען ד דעד פי ע דנ עי ײ חגגידדטג י  אונ־ ז

 דעד איז אליסיהפלײנאר־ די צןצסישרעט
 pk אדויס םדעםעז pk פראגע בינעזישער

 קא־ דעד pc לײזדסנ סרידלעכער א pc פאל
 כינע־ די ארײננעפען פאר םאזפד״ רעער
ױ־ען. דער pk פאלקס־רעמ־בליק זישע
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 קאםף אנםשלאםענער עד
אי־ ױנײםעד דער סון

 קאםיםצ פאליפי באר
,f l U g R אר די פאר געיױגען צ־ 

MMjBKlwB א ארבעשער כאנתירשע 
M■ די םים דעה :לייכע 

 אין אינדוםםריאליםםעז
 פאר פאליפיפ רעגירועם n באשנױמז

 או שוין הויבם ■ראגראם פאביליזאציצ דער
 ארו דירעקםאר דער רעזולסאםעז• ודימען

 וױל־ ע. םשארלם פאביליזײשאן, דינפעגם
 שוין זײנען ארויפזזעלשער זײגע *ת מו׳

 בא־ צו הגחות צאל א אויף אײסגעגאנגעז
 זײ אום פארשדעםער ױגיאן די *יידיגעז

 זיד אוז באיקאם זײער אוישגעבעז ז*לען
 סארשיידעגע די אין מסײליגען דיידןר

א צי א ליז בי א  װאר־ ײאלנמן זיי קאםיםיעפ• ס
 נים װעז נאכגעגעבען מער גאד שײגליד

 פאר־ אינדוסםריע די pc פסראשונקעם
 די באיקאםירען ודעלען זײ אז שרזנםער

 גאכגעבען םער װעם םעז אדיב פאםיפיעפ
 זוכען םעגשען רעגירוגגם די ײגיאנם. די

 כײדע װעלכער אויף ■שרה א איצםער
 קא־ די אום איינגייז קענעז זאלעז צדדים

 זײער םים *ג״ץ קענק זאלעז פיסיעס
פמקציאגירען. זױז געהעריג וױ ארן ארבעש

 דו*ס אץ *רכעשןןר די «ז הנחרת די
ײזען זײ מיו

 אויף פארםרעמער ײגיאן דדײ די װזנן
 האבען גאארד פמאביליזיישאז װעידזש דעם
 סאר־ די ײי גאכדעם צוריקגעצױגען זיד

 דער pc *ון אינדוסםריע pc שרעםער
מז רןגירוגג א  איינאופרירעז באשלאסעז ה
 אי־ םראצענם צעז ■וגקם א אױף שכירויז

 געקראגען האם ארבעםער אז װאם דעם בער
 שוין זאל דעם אין און 1950 יאנראר אין

 וש־םפות. יקרדת װערזנז אד+עגעדעכענם »ײד
 פענםיע עלםעד ארן סארזיכעדתג געזונם

 זיך פעגשען רעגירוגגם די האבעז פאגדען.
עז נים פ  הא־ זײ הארצען. צום שםארק מגי
 זיד ודעי*עז ארבעםער די אז גערעכעגט בען

ברזגז׳ז  עריק צזריקקוםען. ארן א״מר׳
 םסא־ לײן דעם *ז דירזיקםאר דזשאגסםאן.

שרימז האס באארד. בי־ייזאציע  אונסערגע
 ײניאן די ודעלמז געגעז דןקרעם דעם

 םים *יאםדססירט. האבעז פארטרעטער
 ד״והםות יקרות אז עטיערדגג- *״יטױגער דעד
 מרי־ pc אגריפעגם »יז פאראז «ײנ*ז ױאם

מז םעגען זאלעז ער צ עג  אסילו ודערעז׳ נ
 ײאס סאקםיפום• דער װי םער איז דאס ייזז
עי לײם דעדיײבס איז  אג־ ®זרןדדעס־גג ד

כזנז שלום אבאר שםאם  אוס* דעם ®ים מ
 לײבאר די האם ארבעםער. די געגען ראכם

»י1• א גאר קאםיםע יי  אודיק־ אסעןשלנ
» ד ־  ^ריע פין שארסרעסער אירע 1אי* ג

 פאביליזאצת דעם איז האםיםיעם אנדערזז
 שדדז־שאדז :רעזיגנירם האכעז עם אאאדאנ^

a. .העדיפאן pc בעםער. *יזענבאז די^ 
געהילפס דזלשאנשסאניפ געדרעז איז ודזלכאד

חיכס בע ם. ש. פון אי

ש. ד- ;דירעקטאר  דעפארט־ םון העיז, ח
 את קעגאן ד. חשאזעף ;דעפעגם אוו פעגם
 פראדאקשאן געשאנעל דער pc םילװי. םעד

 די pc םיםגלזדער די און אדםיניסםריישאן,
 אפםיילונגען. פיר pc קאםיםעם אדודייזארי

 סולשםענדי־ א געםיינם פאקםיש האם דאס
 מאביליזאציע גאנצען דעם pc באיקאם גער

 אויך זיד האבען סירער ױגיאן די אפאראם.
 זײנען זיי שםיל. דער אין גע׳ברוגז׳ם נים

 און עפענםלעכקייט דער אין ארױםגעקומעז
 לא־ װאס פאליםיס. רעגירונגס די פארדאפם

 שכיתת. פארפרירעז און שםײגעז *ריתען זען
 ארוים־ דאס אנגעגרישען שארף האבען זיי

 כוחות ארבעםס פון פארםיילוגג די :עםען
pc איבער־ עם און דעפארםפענם לײבאר 

 האבען זיי דירעקםאר. םאעאיעלען א געבעז
 איינצו־ געפלאנט װערם דא אז אנגעדויזען

 צױיילע רעקחםירען זאל פען אז שירען
ען קענען ױי pא ארגעםער  ארבזושעז שי

װיל. רעגירונג די וואו
 האט םיר״ דער םים ״קלא■ דער אם
ע נעהאם םיג ײ  וועל־ וױלםאן. װירקוגג. דייג

 װײםם ער אז געזאגם צוערשם האם כער
 װילען סארםרןיםער ױגיאן די וואם נים גאר
 א םים ארויסגעקוםען גאבדעם איז אח

 דעה די האבען וױלען ױגיאגם די אז בלבול
 ארמײ■ דער אין דרעפםעז זאל םען ייעםזת

 אנגע־ און געווארעז וױיכער *לרגג1«ל את
 די צו קאנצעםיעס אויף אייגגית הױבען

 ארויסגע־ גלייך האם דזשאנסאן ארבעםער.
 דער־ וואס פארארדענונג צװייםע א געבעז
 זיינען די ווען אפילו הוסשווז יקרות לויבם

 ®ראצענט צעז דערלויבםע די װי העכער
 אזוי לעגאליזירעז .1950 יאנואר איבער

 דער אין העכערונגען עםקעלײםאר די ארום
 אםאראםען עלעקםרישע איז אוי»»מאביל

 ליבעראליזירם אויך האם ער אינדדםםריעס.
ת אבדעדע  קאל־ װײסע פאר העכערוגגען א

 נײע אין ארבעםער פאד pא ארבענמר נער
 דעפארם־ םםײסס ױנײםעד דער שאבריקעז•

ע אויד האם לײבאר אװ םעגם צלו לו  גע־ י
 פאר הענם ארבעםם אויף דעה א קראגען

ד *יאגראנ^ דעשעגס דער  באשטיםעז דוי
 דער ®ןר אדפיניפסראטאר פפעציעלען א

 די דעאארסםענם. לײבאד דעם איז ארגעם
 דער אויף אײגגעגאנגען *ײד רעגירדנג
 רעארגאניזי־ צו לשיאנס די pc צאדעדונג

 באארד פםאביליזיישאז ודעידזש דעם רען
ד ען צד נײן pc אים פארגרעפערען ײי מ  א

 חײי די pc יעדעד pc (זעקם םיםגלידער
אמ אינגזסםריעלער ארבעםער. :גרואען

p אופאארםײאישע) r ען ב  באארד דעס »ט מ
מונעפען פאכם די שי  איב־ שליכםעז pא ז

 נאן־ זיך דינגנז פען סכפוכינ^ דיפסיײעלע
 זאל באארד דער אס פכסדכים ודעלמ אריף

 פא־ ײניאנם די וזאנדלעז. אד רעכס א האבעז
איבער דעה א ד״אבען זאל ער אז דעדען

 אינתםםריאליםםעז די את פכםוכים אלע
 &ל ער אז בלויז נאך דערוױיל גיבען
 םכסוכים. עקאנאםישע איבער דעה א האגען

מ אח העכערוגגען לוין װי ע ל  אבער ענ
 און שא■ ױניאן װעגען םכםוכים איבער גים

 אבער ארבעם. דער בײ באדינגועעז אנדערע
 •שדה. א ביי עס האלם דעם איבער אפילו

 װיכםיג זײער איז *ונקס לעצםער דער אט
 באארד סםאביליזײשאן ױעיחש דער אויב
 אח אויסצונעםעז רעכם א האבען זאל

 װעלען םכםוכים, אינדוםםריעלע שליכםען
 בא־ גזס אזײ קעבען נים זיך באםעם די

 װאם געזעץ םעפם־האדטלי דעם םים נוצען
 סאר םסדייקען צו ארבעםער די פארבאם

 •רא־ די דורך גייעז זײ ביז טעג. אכציג
 אישםיםוגג אן pא פארםיםלוגג pc צעדורע

pc וױלם געװער דאס אס ארגעםער. די 
 די סאר אויפגעבעז• נים באסעם די זיך

וױכםיג. זײעד עם איז ױניאנם
 ױ־ די פון קאםף דערפאלגרייכער דער

 אינ־ די סון מאכינאציעם די געגען ניאגם
 אין סארםרעםער דיערע pא דוםםריאליסםען

 ארבע־ די דערל^ען צו נים רעגירונג דער
 פאבילי־ די זדן דעה א האבען זאלען םער

 צעמענםירם פעסםער האם פאליםים. זאציע
 א«- איז עס ױניאנם. די pc אײגיגקיים די

 פים־ pc געשיל דער געװארען :עשװאכם
 געװען איז װאם קאגקורענץ. און טרויען

 פען פאראיעיגונס צו שםער גרעסםער דער
 נעםיינשאסםלעכער דער אז האפען מעג

 אר־ אלע pc אינםערעםען די פאר קאםף
 די דערנענםעדזוז םער נאך וועם בעםער,

 פולע די םאכעז םעגלעד און פירערשאפם
 ארנא־ פיליאז זעכצען די pc פאראייניגונג

 כוח. מעכםיגען איץ אין ארבעםער ניזירםע
רעכעגען. פוזען זיך װעט מעז װעלכען מיט

ען !!ןרכעםער שעקסםיל מ ױ ע ײזןר ג  ז
ען לוץ סאד פםרײק ע דו עכןן ה

 דער סון ױניאן ארבעםעד םעקסטיל די
 געװאונען םאנאס דעם האט א. אי. טי.

 אירע פאר העכערונגעז לוין באדייםעגדיגע
דיג פיםגלידער ^נ מי ם  גענעדא־י א אוי

 pnca njn אינדוססריע. דער אין םסרייק
אן די האם מי  קלד א דודך אפגעהאלםען י
 קאםבינירם האם װאס טםראסעגיע גער

 פירפע גרעםסער דער געגען אקציע סםרייק
 אן ;אינדוםםריע םעקסםיל װאל דער את

 צו פארזובעז אלע אפווארפען אנםשלאםענעם
 װאס םכרײק דעם צדריקרופען איר צדדינגעז
 װארע pc צדשםעל דעם כלופרשס שםערס

 דעם או׳יסנוצעז pא אוני^ארםס ארפיי פאר
 פארש׳ײדעגע צװישעז קאפף קאנקורענץ

 פאר־ זײעד כרעכען צד בתים בעלי גרושעז
ארכעסער. די געגען פראנם אייניגסען

 פאקם דעס אזיסגענדצס האם יוניאן די
 פארשײדענע פיס אגריפענסס אירע ודאס

 צײם m אין אלע אײט ניס גישװ פירםעס
 די א& גזװױינלמ־ שװאכס וואס ועםװאס.
חנ געװינעז פאר ײניאס * pc פאדיציע אי

f

 אינדופטריע גאנצער דער אין פאדערעגעץ
 גע־ עס האט זי םטרייק. אלגעמיינעם אן אן

:אופן פאלגענדען אויף םאז
 םיט אגרימענט קאלעקם׳יװער דער וועז

 די קאמפאני״. וואולען ״אמעריקען דער
 פרא־ pc געביט דעם אין פירמע גרעסטע
אלענן דוצירען  א־ן מענער פאר שםאף וו
 אנ־ אויסגעגאנגען איז קליידער. פרױען

 פארלענגערט עס זי האם םעברואר. הױב
 נענםער זײן זאל עס כדי װאכען צוױי אדיף

 די מים אגרימענםס די ודען ציים, דעד צו
 א־נ־ םעקסםיל דער פון טיילען אנדערע

 מערץ. אנהויב אױפגייז װעלען דוסםריע
 פירםע דער אם פי־זע אײגעגםימער די װען

אן די אגםזאגט האבען  האט פאיערונגען, ױני
 םויזענם זיבעציג די ארוגםערגענופען זי

 סטרײק. אין מילען װאולען די pc ארבעםער
 אז געהאפם באםעס די האבען אנהויב אין
 וױיל צוהילף, קומען די יועס רעגירונג די
 אויף באשםעלוגגעז גר־יםע האבען םילען זײ

 האט רעגירונג די ארמײ. דער סאר װארע
 פאר־ און ארייגמישעז פרובירט םאקע זיך

 דעם צו׳ריקרוםען זאל ױניאן די אז לאנגס
 רעגירונגפ אויף פארלאזען זיד pא סםרײק

אן די װאלמ פארםיםלער.  נאכגע־ עס יוני
 ארונםער־ ווארשיינלעך זי וואלם געבען,

 פון פארארדענונג דער אונםער געפאלען
ש  וואלס און באארד סםאביליזײשאן װעיח

 א גאר םים צופרידענשםעלעז געםוזם ײך
 צוױי־דדיי אי־־ם pc העכערונג קלײנער

 גע־וען איז זי װעלכער צו שעה, א סענם
 פראצענט צען דעם אונטער בארעכםיגט
אז די מאקםיםום.  נאכ־ נים אבער האם יוני

 גענרמען האט םען װען אפילו געגעבעז•
 איבערנעמען וועם רןןגירונג די אז סםראשען

 אײ־ די איבערגענומען האם זי וױ םילען, די
אן די איז זעגבאנען׳  בײ געבליבען אלץ יוני

מען גאסעם די איריגע. דאם  דעריבער זי
 גע־ כסדר האבעז זײ געווארען. רױיכעד

 אײ:־ האבען זיי ביז אנבאט זייער העכערם
 12 פיט שכירות די דיעכערען צו געשםימם

 אגדערםהאלבען װעלכצ pc שעה א סעגם
 בע־ קראנקען העכערןי םאר גית װעט םענט

 עפקע־ אן האסםחםאליזאציצ׳ pא נעפיםם
 ארבעטער די װעלכען לוים פונקט לײםאר
 סענט איץ pc תעכערונג וױימערע א קריגען

 1אכטעי אן פים אײנם יעדען פאר שעה א
p קאםםען די אין העכערונג פוגקםעז c 

 איין pc בענעפים א און לעבענס־םיםלעז.
 ער װאס יאר יעדען פאר שכירות װאך
 אויף גים ארבעטער אן װען געארבעס האט
שאב דעם  עלםער די דערגרײכען ביים ח

65 pc .יאר
 קאמ־ ױאולצז אסצרי־צן די װי :אכדעם

 באדײג־נ־ די אם נאכגעגעםען האם פאני
 אריך עם פירטעפ אנדעדע די האבען גצן,

 סעטעלמענם דער סםרייק. א אן גאכגעגעבען
 רע־ און קאטזןן די אזיף געדוירקם אויד האם
ײ־ די אין אײגענםיפער פיל םעקסםיל יאז : 

 עפ אגריםענטם װןםעם שםאםען, ענגלאנד
 זײ אז חודש, דעם אויסגעגאמצן דשען
 צצז pc העכערונג לוין א געבען זאלעז
 סםדייק א אױםםײדעז r* שעזז א סענם
 צו גערדפען גאשסיפם געװעז שית איז װאס

 אנדערע די אז איצם דעדדדארס פען ודעדען.
 אויך זזאלען לאנד איבצח פילען מעקססיל
אבגעמז  םטרייק. א אן באדינגונגען די אם נ

א אויב אלענםאלס. פי  צו קומעז זאל עט א
s עפ װעלען שאכריקען■ פאגכצ איז םסרײק

 װצם ױניאן די און םטרייקם אײנצעלנע זית
זיי• םים ספראװען לייכט קענעז זיך

 םםאבײ ױעיחש דער װאס דעם איבזןד
 פונקציאנירען. ניס קען באארד ליזײשאן

 זיך האבען פארםרעםער ארבעםער די װייל
pc פארלויפיג איז צדריקגעצויגען. דארט 
םיגע די קריגען צו םעגלעך ניט  גום־ טי

 העכע־ לוק און אפמאך דעם פאר הײסוגג
 די ביז װארםען איצםער םח מען רוגגען.

 דעם איבער װעם קאמיםיע רעארגאגיזירםע
 אז װארשײנלעך אבער איז עם האנדלען.

 וױיל װערעז• גוםגעהײסען װעט אפמאך דער
 רעגי־ דזיר פון דעפארםמענם דעפענס דער
 אויט־ פאראינטערעםירם איז-שטארק רוגג

 פראדוקציע דער אין שםערונגען צוםײדען
pc נויםיגם ער וועלכע אין שםאף װאלענע 
 שםיםוגג דער לוים און שםארק, זייער זיך

ט זיך זיי װעלען ארבעטער- די צרוישען  ני
 װאם פארארדענונג א אונםערגעבען לייכמ
 װאם הןיכערונג די אוועקנעמעז זיי ביי װעם

 קנא־ pc סםרייק א נאך געװאונעז האבען זײ
װאכען• פיר פע

 ם*קססיל די ידאס פארבעםילרונגעז. די
 ספק אן איז אויסגעקעמפם, האבען ארבעםער

 ױניאן. דער פאר דערגרייכונג װיכטיגע א
 זײער פייערעז צו אנשםאם איז אבער לײדער

 גאר ױניאן דער pc פירער די האבען זיג
ײםען... אדפן אייגער ״פײערעז גענומען װ  צ

 פאנאנדער־ םםרייק מיטען אין זיך האט עס
 רי־ ןימיל צװישען קאםף דער געפלאקערם

 און ױגיאן. דער pc פרעזידענם דעם ודע,
 עקזעקוםױו דעד באלדאנזי, דזשארדזש

 ארי־ איז קאמף דער און ודיים־פרעזידענט.
 לאקאלם. די אין גערוארען בערגעטרא;ען

 שםעלען פירער די צװישען רייסערייעז די
 עק־ ס»«ע די pא גאנצקײם די געפאר אין

ױניאן. דער pc זיסםענץ
 איז פירער ױניאן די צװישעז קאמף דער
 עמיל װאם דעם איבער געװארעז באניימ

 דעם שםעלע pn pc אנטזאגם האט רױוע
 קאנאדע. pא ױניאן דער פון פארטרעםער

 קאנװענ־ דער בײ איז װעלכער באראן, סעם
 pc הויפס־פירער דער געװען מאי אין שאן
 רױױ׳ן דערלאזם ניט האט װאס גרופע, דער

 בא־ װאלען. די אין באלדאנזי׳ן ד־רכװארפען
 דערוױילט קאנװענשאן יעגער בײ איז ראן

 דער pc וױיס־פרעזידענם א־יס געױארעז
 אנט־ pn מערהײם. גרויםער א סים ױניאן
 א אלס באטראכס װערט אמם פון זאגוגג

 צו פםור פרעזידענם דעם מצד פארזוך
 םים שטייט װאס פירער יעדען פ,ין ײערעז

 דער ביי װאם דעם טראץ אפאזיציע. דער
 פין א געװארען געשלאסען איז קאנװענשאן

 איז עס פראקציעס. צוױי די צ־וישען שלים
 גע־ דעם איבער זאל עס אז םעגלעך גאנץ

 קאנװענשאן פפעציעלע א װערען ריפזןן
 םאכען מאל אלע פאר פאל אי*ן 1זאי ־דאס

 ,ײאפ רייפערײען די אפשםעלען pא שא־־ה א
ױניאז• דער שןדיגען

ש כ ע ר כ ע ט ג ס—ט c צ*ל*ג ל r* p״ c  : r 
 גערדאמענע פאד כאא־־ סםאכילײײשאז

ען ױ.ג ע,- כ ע ה
 די ניס זײנעז ארבעםער שעקססיל די

 זײעדע מיט װארםעז דארפעז וואס אײגציגע
 גוםהײ־ דער פאר באדינגונגעז :עױאונענע

 װעל־ באארד. פםאביליזיישאן דעם pc םונג
 דער אין נים. איצם פונקציאנירם כער

ארבעסער פלייש די זיינ-״ץ יראגע זע־ביגצר

 דעד אויב ארבעםער. בוי שיף די pא
 דיערע ויצם באאח־ םטאביליזײשאן װעידזש

 גוםחײסצז נים העכערוגגען לוין געװאוגענע
 צו קוםעז ורארשיינלעך עם װעם גיכען אין

 איגדוםםרי׳עם די אם אין סםרייקם גענעדאל
לאנד• גאנצען איבערן

ען פארביםערם באזונדערם  פלייש די דינ
 הא־ פארהאגדאנגען לאנגע נאך ארבעסער.

 אײנגע־ פירםע^ פלייש אלע כמעם בען
 װאס קאםפאניס. גרעםםע דרײ די שלאסען

 סלייש דעד וױ באצײכענם געוױשלעך װערען
 *לגעםײמר אן סאר איינגעשםיםס טראםפ.

ק  pc ארבעםער זײערע פאר העכערושג לו
p’j א שעה א םענםp א צוױיp האלב א 

 בענעסיםס. פארשײדענע פאר מער םענט
 םער אבער איז סענם האלב א pא עלף די
 שכירוו^ זײ אדיף םראצענם צען די װי

 דח־עקםאר דעם pc פארארדענונג די װאס
 דעראיבנ^ םםאביליזײשאז ודעידזש אױ

 לעצםען האבעז ארבעםער פלײש די וױיל
 עלף pc העכערונג א געקראגעז אויגוםט

 זײ* פארארדענונג דעד לויס שעה- א םענם
 בארעכ־ דעריבער ארבעםער פלײש די נען

 שעזז א סענס דרײ אוםגעפער צו בלויז םיגם
 צען pc םאקםיםום דעם דערגרײכען צו

 הא* זײ װאם שכיח־ת די איבער פראצענם
אן די .1950 יאנואר אין געהאם בען  PK יוגי
 װעמ־ונג זײעד אין האבען בתים בעלי די

ש אװ דירעקםאר צום ח  םםאביליזיי־שאן װעי
מ אז אנגעװיזעז, גוסהײסונג א פאר  דעד א

 בא־ םפןיציפישזי פאראן זײנןין איגדוסםריע
ס־ אן צז זיי בארעכםיגען װאם דינגונגזין  זיי

ך אנטזאגם אבער דזשאנםסאן עריק גאם.  זי
 װעידזש דער ביז אפמאך דעם ;וםצוהייםען

 רעארגאגיזירט װעם באארד סםאביליזיישאז
פארהאנדלעז• עם אדן װערעז
 די אויםאריזירם האבען ארבעםער די
 םען25 דעם םטרײק א רופען צו ױגיאן
 די נאך װעם דעמאלט ביז אויב םערץ.

ם גוםהײםונג  ארבעםער פלייש די ביי זיץ• ני
ם עס איז ײ םםראשונעי^ פוםםער קיק ני  ז

ען ע  םראץ את ארגאניזירם אויסגעצייכענם ד
 בא־ צודי אין צעםיילם זיינען די װאס דעם

 פע־ אםעריקען דער pc ױניאגם זונדערע
 קאנגרעס דעם און לײבאר א־ו דעריישאן

 ארבן־ ארגאפחיישאנ^ אינדאםםריעל אװ
 אי־ן הארםאגיע פולער pא אבער די םען

ך האנדעלם עם װען פאראימיגם,  א אום זי
 אר־ זײ באדינגונגען. בעסערע פאר קאםף

 *jn פעכםיגע דורכגעפירם האבען בעםער
 pc אײנסרירעז דעם געגען םאנסםראציעם

 געװאוסט האבעז זײ איידער גאד שכירוי^
 איצס אני־ירען. םערזענלעד זײ װעם דאם אז

 אר־ די אפצדשםעלעז אנטשלאסען זײ זייגעז
ם װעס רצגירוסנ די אויב ב<ם.  גוטהײסען ני

אגרימענםס. די
 ״אס ײניאו ארבעטעד בוי שיף די אויך
 םײזעבם פמציג אירע אז דױסעז געלאזס

 יארי^ ביו pc יארדט שיף די pא םיםגלידעױ
 דמז~ נײ קעסדען. באלסיםאר. ארליענס. נױ

 דיל.קסאנרדזשע pא אלאבאםז^ םאביל,
 טםרי״ק איז ארדנםער װעלען פלאריח^

 װעס רעגירדנג די אביב א»ײל< דריסען דעם
 די ודאם העכעדונג לו׳ז די גדסהײסעז נים

אן ״י  אר־ 21.000 די פאר געידאונען האם י
 בעסה־ דעל pc יארדס שיף די אין בעטער

 יארטארוד ױניאן די קאספאני. ססיל oym?1־
אכ־ «מ ד״עכערוגג זעלביגע די קריגעז צי

ו



ם י i 4 ד s----------------------------------
m « ג ל ny ביז * r t  wyo a i ןר»

m די  H I י׳י tm ױפגערעמגםע* 
j g a t בלויז ײשרסלז יי׳י »an  •rגים־ ־ 
s r tr m ז ja רד< • r ram יוגיןוו די ret 

ly u p tu i ריגין *ו jjttjpjb 09 יי  n

y«« ד יידני^גם *זן ת « ען פ ײי  *גרי• *
r e  n f e ן די מ ג ע ז י r—ײ
D m  n ײגי*גם *P ויי׳יזענסןן די 
m to m m m ײ װ^ם די גישס זגעסןסד

wg«e o n  w arn a m p ד ע ל ד ק ד ר זי מ
ס ג ני י ש ז c|9 חילור*חד די •י m t אױף 

מן ת ריגג מן rat םן ײ ״ מ ד ע ס ת  *ג־ » י
p n« ר ג * «וזי׳י «י ל ־ די י**. מ ד  מ

D P  DUtVein מדדיעדם P U P  *re 
p  u ' r p  f i ן סעז י גי ן אריף ז ז  מו

ז TyogaTt די מ מ־ לײז » vrvagm מ  י
91» H  UTTP3ל99 9 1י f  C P עה» 
ם a די 090*39  הןך די ת*ס שצה 9 מג

ן » e>pn־u*p. ד דזידמי־ מ  יײ װזלעז *
מן ײת צר־צנשה ד׳י שרי ץ שבי  ®ד־ דעם •

w* ־יםימ m  W Tgray ען ײו ס די  ן
ץ. ר ס די ודי מ ני מ ס מז מ *  זנגזבזסעז■ ה
ד ייי׳ן י שמדמג 7לדי רyיגcx*י דן  ה

w yona* T n  o p ר9.עםימיא׳יס 79 «ייך 
הוםשוז ן מ די םןרצגםיגס ודאס יתקם־

n r 9 זאנאס^ס דדײ oqo  n » f ש?ה
ן אױג ז ז ױי  שסײגצז לזנבזגנס*פיםלען *׳יף ו
ס *ײ׳ן סים ק  לײבסד. T9 9ביוד דעד לױם •נ

o לױם n קרי־ סרמסער די װעלען ■וגקס 
r״n 9 געז w ויפגעפער סיך העכערדגנ 

n דדיי  m  I  oayo .אגרי־ »ין איוײל 
oayo 9 «רײז *ײד »יז •opx סאכפ ודאם 

ר םעגלצד י מ ר9 י םע מ  רבײםעז9ס *ו ר
9 ret o p r• * p r^ ypcy o nײף גריסעגס* 
ד 9 מ םי סנ מי ײז רנ ג י נ דו מ  יעד׳יעד• הי

 ודזלעז ®ןרסדדעס־גנעז רעגירתגס די «ױב
מן. צם ײ ל סי ײס א!א יז מדב ען ודעם *י  מנ

B aton לדים װעדק o n ין אגריםעגם« 
יי ז .1952 י

9 T nוילוגעייא מסלסםעז שיז ו9סס 
H נאד m p מז ודאם ס  סנגעה^לםעז ה
־ שסונדעז־לײז m חדשיס סיר ־ * ױ ז * 

pet o בעסזד re t ret י9ל9ד זייז דידכשנים 
ג סים מי ע ב 9 ז י ם *in סענם• מ מג רי  אג
ret סיס זע**יױ« דזסיגר׳ייעם i n* הילף 
pe -חי p m 79םסילס, w r n r e סרו־
ף ג'ס9# o ױז גןזזיי n אױד.9ב ש^ן^םעדי

on* סיר די *זדײמז סנםרןי nQ jyret 
מו9ל9ב עם «לכנײ «י גרסרסרתדדס  די נ

d w t b  n a r e o e■ מז ר • ״ ־ *ז • נ  מ
arepopn די ס׳ים ppayret .קסמוסגיס 

ם ריזם ד גי ר ליײז יי מ י ז »*r «ײײ י י  י
n הסס r ימד ם9ײ מהרײסם *ןראודזסכס 
ס בזז ר ^יזי ח ס ען. די י  י*ץ9 צזד *יז מג
y יסס :דזליכסעם- נים i'x re t ס װסס  הזי

םעד די »ס גדדי? מ עזטססס סיז *ד o עי n 
tvxjiu קעד90 *י־־זעסיו  יז9 נד.9י •יז י

ד w דז m o rn je t 090 ר*גירדגג ײ ײסם 
ײסמגונהז »י m סיי ־ די ס9ײ op®• י  מ

t »ז r m נסםינעל o ret יוהולםעם*® 
ר סח ג ת ו וי מי •ײגעגםיםער. די otovap ר
o 09390 ײגיזו םרעיגגמז די n  ret ־ ײ

ownovoo *rn ס געויזייעז  T 25ססס־ ס'
ײעז *דבעםעד די ססרײ?. 9 י9ס ל** שס  מ

 יג1שער 9 *ו רעכם דיער »ױף לץ9 ד9ג
n 9:9 יע9 װ*ם ײסז*. סםרנדיגער n-רבע 

נג9ל שית זין־ ד,«בען נד9ל »יז םעד

prm  m 8 m tP ץ מ ח מ ניס9<09ק די י
 װעלען «ײ m״o סגעמן.9נ נים עם וױלזת

D *9 » w t שכי־ די שגײדעז זיך לסזעז «ו 
am געלינגעז ודעס «ם נג9ל ײי m 

H• רזנגירדגג p g ויף *רבעםער די* 
מ ע  »ײן זסגעז• n סזועד ret •לע^ער ייי

ד ־: את זי מו y 19 תס ד irm c tyoot■ 
ד ע ם ז מ  *ינ־ קי׳ין טען דעו־וד• נים םען מ
i ®סדעס n  ret* גןסרײ־ קײן *ון *רבעם 

•009<

 ױניזןנס ןלערןמרי? אדן אדישהןןםזןכיל
ת קדינען ת ק  חדססדת י

p ס כ ד «ן מייי  לײבסר T9 ביודס ת
i װעגעז םיםסיקם9סס n* סון העכערוגנ 

 איז ײסם לזנמנם־פיםלעז- סריף ידײזען
9 9 9  מערץ. סנהױב גמזיסדעז לוגס9

ז האם מ מ י מ ר י ע ם מ ז סי י n י n סױ־ 
tn» *ינדדםסדיע ססםןמיל  ret rעלזמ־ ־ 
שןד p סדי o r p l נזןדיײ אינדזססדיע 
 זינ־ שכירות די *מף העבעדדנמז סעגדיגע

 סײ-9 זײערע סון יססעזדארשס די סעד
^ בעלי די םים םעגםס תי ם ג ליזז 9 *יו  םי

עז הסכען •*בעםער זייטסםאכיל ת מ  9 מו
 די יז9 שעה 9 םעגס םמף IX העבעדדסנ

ienyjym* רבעםעד9  *tn r, עלעקםריק 
עז ה*נעז ?סססאני סג ר מ  נײז r* זשספות ג

ז יז9 שעד- 9 סעגס מ
ר9 סרבעםער די  זײער זיך סרײזז מ
 ויײ־ זיי דמיגרײכונגען. די op םים מײגיג

 כאםש העכערונגען. זוינעT9 9 גוס גאנץ םעז
שימז זײ ד פארעדגערםע געגעז זײ בא  ם

מן o *וליב דינגונ n םארגרעםערס יקרות׳ 
n זײערע נים סבער עס o n שכירות rat 

 די ס9ח־ o*o*tn ארבעםער די ■9 שײסכם
ל גרןססע  ־9ב גים ret װעלמ זײערע. מ

 גרי־9 יוגיסו 9 דזיד יקרות געגעז םrש
 קויף סיר פת םייל 9 *•*לירם פעגם.

ooov מ די און אנ  סםרוק־ עקאנספישע ג
o 9 ײרר ודעדם לזןנד סרן םור nגע־« 

o 09 ד׳סס פלעך7םר זײער שייסכם. n גע־ 
ױע־ רוסעד. ודשלםער *ײםגעדריקם דאנק

in® זידעגם  r* ז-9ױני סרבעםער 9אױס 
 ע. דזשייםס ר9ם9סענ *ו בריװ 9 איז

m» ז9םשערס כחןזרי•  r לײבשר ס9םעג 
o n  ret .yc ,rap װ ־ ער זסגם םיי

 לעבעגס־פיסלעז י*ף9 •רײזןן .סריב
תז oxyryip”rtx זאלזװ  שסישע ־m ד װז

® זײ װי  ין9 םלחסה די *ײדזיר נןדוען ת
93H9P אױסגעביסמז. האם ret ונזער* 
 די r® זעז9ױ*1ררנםעזי9 גושרידעז ױניאן

 היר װאס הוסםיח יקרות אלע די שכידדוז
מז ס ע די ret גזמראגעז י- ס מ  ־90 זעקס ל
o »וגס«ר סזסעז n ירגקס עסקעלײסאר 

*r עסהע־ דער םש9כ גריםעגם.9 סינדער 
ס 'י־סאר ? n •ג r r a t  c rc 9  סיםגלידער 0
 סיר װײסעז *רײזזװ- שםייגעגדיגע געגעז
מיי  איזוגנ ריכםיגע די גים יז9 09י או ס

pc י דער סאהםיש צ*ע.9איטשל rx בלזם9•
 דער־ גיס *ap סיםגלידער אוגזערע גערױנןגז

 פריער־ זײער אױף בלױז האלםעז זײ סון.
 זײ 09ײ הזנמרונגית די סםאנדארד. דיגען

 יקרות- וװלימ הוססוח די ין9 ממיםעז
ם ל ע די אין אוים זיי םען מ רנ מ  ני־ היל
ד.99אינשל שין קעלם יז

די  איז ציע9אי:של שאר ליחינג ריכםיגע .
לעבעגס־ אויף ■ריתען די צוריקצוזעצען

נע־עככדנקײם ►ן--------------
מ סיםלען ך אײנפרירען זײ י  נעהעריגדן חד

קסנםרןל״. פרײז
מס ימי^ן םילינערי  סאר העכערדע ?ר

מד *רסזןםהך־ יי
nw ינם9חש דער p־ ®n n  r םיליגץ־

 הע־ 9 תקרסגען ם9ה ז9יוני ארבעםער רי
 די «** װסד 9 י9ל9י פינז• r® כערדנג
o **בעםער ײסכעז 2.500 n  ret ו םרײד׳* 

 סדײזץן תעכערע די פאר זײ רגיסיבען90
 נאר סירס ייניסו די לעמנס־םיםלעז. ײייף

לי די םים שארהאנדלונגען 79  ®ור בתים מ
ל 7J00 אוסגעשעד די שאר ועססה 9  מ

שםי׳^ שח מרבעםעז ודאס פלאס־ת
רי די לינן סן פי  עס־ קײז נים האס יוני

 ײשס סגריםעגס »יר אין <ינקם קעלײסאד
 ס9ר* זי םערסין. םיסען po oret *np איז

ז r® העבעדדגג 9 געםסדעדם בער9  ־9** מ
ס T װאס גרדנם אוישן מנ n זינס יקרזת 
o n ך רו סג ק קריג r® •י  האס 9T9P י

o שארקלענעדם n שארדיגםס רמלזנז »r 
 קאנשערעגמז עסלזנבע נשד רמםער.9 די

 הזספה *tn אויף גצאײגיגם זיך סעז ילאס
®r ד•9ױ 9 י9ל9י םינף 

ס .9 *.9 פ*. ד ארייז ני ®ון אי
ײכןר ^אינםערגןךממךל יפ׳י09 ל

t n אינדשסםריעל אז יןןערעס *•TP 
o 09390 האם ניזײשאגם n 7909של9כ 

 .איג־ ־rn «יז באיקאם זײן אוישצוגעבעז
 װ*ס ױ9ײײש39רג9 לייבאר סעדנעשאנעל

 שינף לע«םע די ר9ש לםען9נגעד.9 ס9ר׳ ער
י•9י

 *IX זיד •9 י•9 םי• דער ס9ה 1946 איז
 -yo rat cyp*09p אלע פון ריקגזסװיגען

 רyל9נ9*י9רנyינםK דער פון םיגקײםעז
opr o צוליב ציז9רגאניז9 ארנעםעד n 

n «עריקעז9 די n y o®79״ T9 ס9ד׳ לײבסיי 
ף •ײנצז־גײן גם9נםז9 זיד o 90 זיי nל  נג9י
ד װןס ®זרסרזנםער •*בצסעד די אז ו י  י

ײלס זאל באשסיםס גירונג ם  צדוי־ 7y*tyr מ
T 9 שצז n• .ל. אװ ש rat 9 י•9 סי• דער 
n בזףסטיםס באוואוםם. װי r רעגידוגג

ret o rr םײליגם9ב rtyp  T n  ret־*•
שאר־ 9 שארםרעטעי- רבעסער9 אז שאשס

pc nyoy*to עי  שה שיינצם rat רעגױיונג ד
 נגס9®י<ל opr 9 י.9 סי• די אינדדסםריע.

מז9ב ל9ז ר^גױיוגג י׳י אז סי  לpet 90 ש
 ארן 79פ«ז־עוײיש *tn סון שארסרעםער א
ת •9 י•9 סי. pc סאל צוױיםעז 9  וײ אוױ י

 זיך האס ל. אדו פ. א. די בייםען. כסדר
 **tyoyro*>9C דער סים סײלען גו אנסזאגס

ocpr זי אז געױארענם און o r i ין9 זיך 
 יע-99נח9רג9 דער שץ !־וײקציעז נצען9ג

o מעז אויב n ו9 סדגשיםעז m n a p•
י !יוישצז באצ־איגגדז די ײי י ו*כע־9 *

 7yrty3 דעםשלס iyr*t סעדערזמיעס סער
 oin*Ty«* יועז rat אמעשסרצנגטצ זייער

 *19C ז״ער [yoyayiopi ניס ר.אס םרוסאן
ג9ל ?9ב * י9 םי• די האם ג o םירס9י n 

ym םים בערox*x jj 9 ל. אי. yrtn  m* 
 צענםראלעס ז9יוני ײײ1 די צװישעז רוגג
 ױגײםעד דער אין צחאסעגארבעם זייער א-ן

 •9 '•9 םי• די ד.אם קאםיםע. פאליסי לײבאר
 צוריק םרעם און שםעלוגג די געענדערם

קאםיטעס• די אין ארית

4 ו951 ׳ריל6»

 פאריגען שמ םזװ25 עם
 40 געװארען איז זזודש

o זינם יאר n םראגישען 
 אין .םו־ײענגעל־־שײער.

אימ־ זײנען עס ייעלכען
ן____________ ע ם ו ק ע i4< ב t דרעססא־

 שריפה דאזיגע די כער.
 גלײכגילנױגקײש די •־'שגעםרײסעלם האס
n® גזױײגעז דאס בעדועקס איז n  r עפענס־ 

 אופ־ דער לגבי לאנד שזן םײנדנג לעבעד
 ־o'Btr* װאס עהם^ל־אסאציע ערכסעגשלע

מ ײ ױ  אין •ראקםיצירעז אתסעדנשמער ג
ר ן  האס זי אינדוססריע. שײיעז־קליידער ו

 שדצלאזיגקײס אבסאליםע אויף אגגעדױזעז
tn  t n* סליכה ®o n  *e מז ע  אירע r® ל
o אויױ rat בירגעד n קאםף גערעכםען 

 אנגצ־ געהאם אקארשם האס ייניאן די ודאס
מז ײ 7® ה n םװעם־ די אוירצודאפעז אױף 

tn באדינגוגגען שא•  T9* און אינחססריע 
o אדיסהייבעז n גײססי־ אמ סאםעריעלעז 

ר. אירע pc ם*ב גען ^ ל סג  שלאמען די מי
®o n  r האבעז שאפ וױיסם ״םרייעגגןל׳ 

 געװארפעז *ראזשעקםאר רתיגעד א ווי
ע א ג די ^נ o אויף ליפם שנ n םרויערי־ 

 ארבעםער םרײד ואדעל די pc סצב גען
ret אמעריקע rat ברייםן דעם בעלויכםז האבן 

i n אין לאנד דאס ײאס •*אגרעס צום 
 די אין דורנגעמאכם האם ייניאן אינזער

40 yoxT .יאר
 נאכמיטאג די p9 פאסיר־נג סראגישע די

o שבת• pc שםדנדן n 1911 מערץ. צנסםן. 
m  ret געבײדע T n pc װייסס ״סרײענגל 

 אי־ ביאל אומצייליגע שדין ret יזאמאני׳
 נאככי־ יעגעם איז געדדאיז• בעדדעדצײלס

 דרעססא־ הונדערם yoyTcy די האבן סאג
ד.  בײ •״ינגעבדיגעז נעזעסעז זײגעז ודאס מ

ם •ל^דם מאשינען. ז׳ײצרע ל סי  שםי־ א ^
״.םייער שא« p» רײד קעביז  עסי־ האמ !

pc *tyx און ן.9געם געשריי א ארבצםער די 
 האבז רױיסםמאכער »יסגליקל«כע די אײדעד

 פארזד־ די האת ארדמשוש־קן. בארדיזז זיד
o ארדןזגענדפעז פלאכזען תעבדע n גאנצן 

 ארבעםער די זײנען פאניק דעס pit שא®
 אייגציגע די אבער .To ־tn צי סעז9גזל
 pc שםיגן די צו געםירם האס װאס םיר
 געוישן איז געב־ידצ שםאקיגער צען וער
ר  אופשסוײ־ם־ שפעםער איז oy ן♦ס9של»
 pc באלעבאםים די אז גזװיארז. באװחן באר
o n םויער און םיר שארדא־ם האבעז שאפ 
pc ד־לר פאר פירא אײפ סאבריק. זייער 

 א געפירט 1909 זי־ט ט9ה חזלכע ײג*אז-
o ארגאנת־רן צו אויף קאםף n ־טאפ 

 שרעק םאר דיינעז דרעסמאכער »ילע
 שאר־ און םאשינען די ביי זיצן געבליבז

o in a מײפםע די קײל• אויף געיוארן 
 אבער םענםםער. די צו געװארפן tt האבז
 מעכםיגע האבן סענםסער אםעגע די דודך

 נידע־ די pc ארי׳ינגןיריפעז זיד סײער צומען
o איז שםאקז ליקערע n אנגע־ און שאפ

ru rt לײדער לײכםע די? pc צע־טרא־ די
זײ־ פאקעלן ברענענדע װי און פרײען קענע

 אויפ׳ן שםאק נײגםז pc געשפרדנגעז זיי נעז
גאס. pp ברדק

m rn־o לע־ ײנגע שזד־ציג און זעקס
T »יז געדוארן פארשניסך זײנעז בענס n 

 ארופ־ איז שסאס די שרפד״ שרעקלעכעד
 אין פאסן־םרדיער. א pc געורארן געכאפם

 םעכםער איסגעקוסענע די װאד הײזעד יענע
tro t* פוער נים זײנען פשסח־־פיסגלידער 

 אדיס־ פארגעקייסען זײנען אהײדגעקופען
ע דיג ^ ע ד  םייססזי די םרויעד־טצענעם. שוי

o זײנעז קו־בנות iy p tn זרענעודא pc זײערע 
 7זיב pc קערםעדפ זײ אבעד פארדדאנדםע.
דערקענם. נים געבליבזיז זײנען ארבעסערינס

 אין פשפחה שום קײז געהאם ניס האבן זײ
 האבן זײ װאוהין אםעריקע. גאי^דענעם דעם

 יתונױם־ ײבן דאזיקע די אײגגעיואנדערם.
 pc :עױארז ,אדאפסירם״ זײנען קזירפערס

i n ,יוניאן etcארגא־ יוניאז די האס זײ ־ 
מאסן־לױה. א גיזירם

i 7® ײף אויסן n טײ־ 50 זיינען ױניאן
 צו געקופעז 1עםמאכע1ד און קלאוק זענם
m א לוױהp צײם שעזז פינף 1פא ara־־ 

 שםארקן א אונםע! p־at דעם נאך שירם
T צוגעגעבז האם װאס רעגן. n אצעטיע!® 
אײפדר־ק. םריבז אזדי איר

 איפגעקוסענע p*t די r® oiyBiy? די
 געדואדן באער־דיגם זייגעז 7־םרויע1בעםע1א

o אויף n עס .ידאו גרינװארד. אין עולם בית 
 ל. אבײ1 הספד !ירגדען א 7געהאלם האם

 אי־ פראמינענםםםע די pc 1אײנע פאגנעם.
 פײ־ די אמעריקע. אין 1שםײע1פא דישע
 »־יף געײאיז באערח־ילם זיעען ?!בנװז סםע
 א אין רינג. 1בעסע1א pc עדלם בית יעם

 ארבעפזיר־פארשפײ־ װעלמ בײ פאסן־קבוי.
 ־9iB און צארז זײעוי אויסגעזזייקס תאבן ער

 פעבש־ צד הםקר־באציאדנג m 7געג טעסס
ד *־ײזאסע די פון ם״י לעבענס *עכע לן • 

 די pc םיי pא באלעבאםים פיס־דדז*שםימ
פ^כה־או־כאגצז.

 באקאנט געװען איז םײיעגגל־שאש 1דע
 קעגן פע.1® 7אנטי־,ײניא ביטענע1פא א װי

 פסוײיק א ם1געפי האם יוניאן די 1װעיכע
i באלעבאםים די .1909 אין נאד n  pc 

 ש^עגע!. געדוגגעז האבן פע1פי דאזיקע!
 די באנוצם און *ידייצײ די נצקויפס1איבע

 TTttiin צי נים אויף מיטלען וסאלםםע1ב
עח. ם1גאניזי1א זאל שאפ דער אז  די יו

 בא־עגאםים די װאפ עיספי־אטאציע. ־י־־ידע
pc פראקםי־ האבן שאפ .טײ־ענגעל״ דעם 
 א-1ג<פ האבז װעלכע ויען•1פ די געגן ט1צ'

 דאלא!. 7־6 1פא ײאד א שעה 54 צעױעם
 סםוײי־ די אויף אנפאלן לעכע1מערדע די און

 פעקען. די געצונזץ האגן מיידלעך קענדע
 גצ־1נאנדע9פ 1שפעם< זיך ד״אבצז װזילכע

o !צוואלם׳־. ״גוױיסצז דצם א*ז פלאקצרט n 
 צססא־1ד טייזצנם pc 40 אל־סםרייק1גצנצ

.1909 סוף 1כצ

i n אילדסי־ וױ האם םי־ער״ •םרײענגעל
 אפצז־שא■ װאס אל•1 פינפפצרצ די נירם

 זײ אינדדטסד^ m איז ®ח יא׳־עבאםים
 בא־ פמ־סעס אזעלכצ ידצלכע פיס הפקײת

מ אר־ביםצד, די pc לעבענס די אכםז1ס על  װ
o זײ ®אר פדאדיצירצז n .אסע־ די צשירדת 

ס האס עפענטלצכקײס !יקאנעד־  *פאל סי
r s n n איז עס ידשר׳דיג רױ־ m קאםף ®T 

m און פידצס־שצ*צר אויסצת־אסך י־ניאן 
צס װאס שקלאפעויײ, אופניצנשלצכע די

t איז העדשם n* די ײדצר־איגדדססריצ.לק 
 7קריג pn*n*נגז 1®ןר א פים האט י־נ־אן
 •דצלכצ קרײזז• פאר־טײז־צנצ די אין פרײנד
o האבצן n  r a ד ,טרײצגגצל־פײצױ״ נ  ד
 םים נים אויב גלײבגילט׳־גקײס. פים קוקם

מלי־ 1<יאיג1אופ m צי אנסיפאסיצ צ  ר
i n i p אנ־ 09!• ,ידאס סצ.9־פ7אגטצ1איפיג 

ען א פאר 7קצכפע גצהויבצז ר ע ^  לעבבם נ
*ir אין פצב t אסעריקצ• אין הײש 1נײצ

in פיז 3K in האס זײם m םדײ־-
ן צפ 3װײני װי גצודיח פײצו־' צנגצל מ י  ו
 ppeo װאס שת־גצזצזן. פאציאלצ פאו־אז
 קאסאכםראםענ^ אדקלכצ םארפיידצז העל^

i אין יפה1ש די אס װי n גארםצגם־גע־ 
p האבן צפ בײדצ• ^ iy a x  *pt אונםצחד־ 
 סםײס־מדװאלסדנגען pk 0900 pc כונגצז

 האבען זוכ.*גנעז1או:סע דאזינצ די איז
 .7שדן*געזצ* רײ א *ate באזיס א גצלײגם
ז צם ודעלכצ ז מצ־ 7םע13אנגצ שפצםער ת

p פיד 7ײצ a r e in .צד־ אין הײנם 
 דדצפפאכצד. א־פגצקופענע 146 די פודכם.

 אדס־ די סיס וײי אײז ret זײ פיד שסעדען
ז ודאפ פאדםידצו־ צייליגצ ז שסארמ ת  7גצ

i i r®:* קו־ די שאי־ פארגעז בצגצרזװ א 
jtr r r r  n i> s

t ץ דרעסםא־ 66,ססס אײבער
 געשכדמם האבען בער

שאפ יזגיאז פאין
v  ______>

 װאם ■9שא 79ײני פאיץ אפשםיפדנג די
p האם באאח־ !צלײשאנס לייבא! 1דצ i r t 
>;c i 'c אm  P אינדופםדיצ ח־צם ®T 
 יזזלכע שםצם• ופיגצ1א די pk יאו־ה נײ

 אגוײפצגגז ?איצקםיװצז אונםצת בצםצז1א
pc ײ .דדטאינם ד!צפ  בצלי די םים באא

 rec39on*9* מצכסיגצ א גצװען אײ בתים.
 שאםש 1הילרבצ rat 9 ייניאז דער £אר ציע
 7האבצ װאם שונאים לצ9' די פנים אין

o דודד גצהאפם n געזעץ סלי1םצפס־הא tx 
יוניאנם. די ניכםצן1סא

^ װאס פלאכות בצל 70*29 די םון  זיינ
 שצ«עו־ דוצס די אין איצמ באשצפטיגם

pk 3 איבער זיינצז o n7עו r באייצכםיגם 
־ 67,512 7זײנע ,7װאלצ די אין שםימצן צד מ



ם ײ -----------------------------------*» 20 ו
 דדעם pa וואם דעם םראץ שםיפעז• ?ו&ען
s »יז םרײד x r ארבעם וזײגיג «װ«ן װאך 

pa ל פיל m מלאכוח מ p קו־ געמרזם 
v s נדי ש*י איז עקטםרא n זיך קענעז 

a*• דעד pa □ןגיײליגמ r v o v
מ י • vsm* י x e m  t דיא־ שםיפזװ

 דעם pe באדיכם יציעלזן6א דאם לדיס בען
n לײבאר u p66 ־ tw jn t 195 םים 

 •םרײז־ pa ש*י ײגיאז ■ייץ. גששסיהם
pa מז 654 בלויז א  ױ־ נעגעז געשםיסם ה

 גע׳יסל־ם זײגען שםיםעז J90 w גיאז
ײגןן pa 663 מנזיארען שם ז  מםשאלצנח
געדוןי־עז•

 pe רעזולשאםעז די װןגען רןדעסײג
 גענעהןר ד׳אכפאן. דזשולױם ד׳אס והזלען די

 באארד׳ חשאינם דז־עם pe מגעדזשער
 די pc םעםיגקײםעז די געלויבם שסארק
שןינס ®־ן במםטע rat *גינגםזז בתנעס  ח
̂ןקאל אגגאשלאסעגע פיד די pa באארד ? 
 מים־ די צוגעגרײס האבען װעלכע ױגיאגס
 דער איבער אויפגעקלערם זײ pa גלידער

 דער אין זיך באםײליגיװ pc װימדגשײם
 געלויבם ער האס באזוגדעדם אישסיםוגג.

 םענעחשער חשןגעראל אסיסםענם דעם
 םים אנגעפירט האם װעלכער גראס׳ םארעי

אייז אױפקלערדגגם דעם  דעם םים אה מנ
 שעפער די pa ארבעסער די םאביליזירען

 אזוי איז ארבצם די אששסיסתג- דזנד פאר
 שאפ יעדער אז געודארעז. ארגאגיזירס ט־ם
 דער u ■לאץ א׳ץ •יגקםלעד מיןוםעז איז

 סאר געדדארזװ באשםיםם ra װאס פינוס
 שםיםעז• *ו שא• דעם pe ארמםער די
 ח־רכגע־ דעם איבער את ןאשסיסונג די

 אין ארן דערװארם וױ שנןלער פיל גאנגאן
ארדעט־גג. בעסםער דער

עז כאםש  גע־ האבעז שאפ ײגיאו א מג
 קנאפע די pc ארמסער 654 בלויז שכױםם

 x בארעכסיגם געײזז יײמז װאס 71סס»
 םעפם־ דעם לױם אבעד װערען שנדנמן׳
 דדײ די אויך גדגערעמנש געזעץ הארסלי
 געקוסעז גים זײנעז ודאם ארמםער םויזעגם
 לוימ שא^ ױגיאן pc געגגןר ודי שסיםען

 pc םעחזײם א זיך שאדעדם גיױעץ דעם
 ױ־ דער כדי שעמר די איז ארבעםער אלע
ira •געזעצלעך ויח זאל שא «p װעלכע די 

 גוגערע־ װערעז גים כאנזעז איז שסיםעז
ם דןר געגנער. די rt כענם ק  די װאס מ
 קראנקע די אײגגעשלאסען אחאםען. אלע
 שםאם איז גזװועז גים יײנעז װ«ס די אה
 םאכען אישםיסינ^ דןד pe אײם דער »יז

 װײזם •ראאעגם, קלײמם אזא בלדיז אױס
 איבערגע־ אויסעדגעוזימלעמר דער אריף

יוגיאן• זײןר אז דדעםמאכער די p* בענהײס

 העבערונגעי געוױנם ו55 לאה^ל
םדימערס מעקסכױל פאי־
 האם ארכעםער■ גיס־גודם ׳155 לזקןל
מז לויז גזײאיגעז מרוג  ביז דדײ pe הע

 םעקםסיל־שרי• די *אר ײ¥ד f ^ל^ר פמף
 גןײואו־ ימיאן די האם העכערוגג די מערם.

ר נאךי מז  זדידער יאגואר׳ עםעז דןם מ
oy די געװארעז איינגעפרוירזןך• , זיינעז 

ארמםעד־שכירות.
 םע־ געלםאן. לואים באריכםעם עם װי

 גע־ ױניאז די האם לאקאל׳ pe נעדזשעד
o re סעקסםיל דער סים !ארהאנדלוגגעו. 

לזעערזיר א שאר אסאסיאײשאז׳ סדימדם

 or* pe קראנקהיים דער סחסת אבעד אײם.
 *אר־ די יײגעז אסאסיאיישאן דער סון הױ«ם

געװארעז• ן»געשלע»ם האנדלונגען
 םים *גריסעגם דעם באנײען דעם םיס

 אין ױ pא אסשםיאײשאז םריםעדם דער
 בןװיזעז שױץ ל»ק*ל דןד האס ר׳עכערוגגעז

u אלע סאר העמדתגען לױן קריגזװ 
איגדוםסריע• דעד r» קרןםםם

f---------------------------------------------ץ
 באארד דזשאינם הלאוק

 רי־ פון גױטען די פארשס
מיםגלידער םײערםע

v ______________________________J
 װעלכער באארד׳ דזשאינם קלאוק דער

 אםעריקע אק ערשסער דער געדדעז איז
 זײנע פאר עלםער־«עגםיעם אײנאוסירעז
 םים איצם זיד משעפםיגם םיםגלידער׳

 םיםגלי־ זײנע העלפען או אזוי װי שלעגער
 לעמן. נוגלזכען םולען א סירען או דער

 די כדי רעםײערם. ר׳אבזיז זײ וױ גאכדעם
 םולעז אױ אײםצוארבעםעז •לעגער דאזיגע

 באדערסעגישען pא גויםעז די םים ד׳םכם
pc דער װעם םיסגלידער׳ רעםייןרםע די 

 םים קאא«עדירעז באארד דזשאינם קלאוק
 רעגירוגגם־ p» בילדדגגס־אינםםיםוןױעם

 אויםסארשמג* אן סירעז װעלכע אגענםורען,
 די איז םענשען עלםערע אװישען ארבעם

 באקענען או שװזףק דעם םים אינדוסםריעם-
 אוז לעבענם־געודאױגהייםעז די מים זיך

 װאס סענשעז pe פראבלעםעז פסיכאלאגישע
 רעםייערםענט־על־ אום זיך דערנענםערען

םער.
 גע־ פיעבערג׳ ישראל דעדקלערם עס װי
 חשאינם קלאדק דעם pe םענעדזשער :עראל

 אייף עקגאערסעז אל1 א װעלען באארד,
 פרײנדלעסנ האבען געבים ד?ויגעז דעם

 *אר־ אין םיםגלידער׳ ײניאן כױם שםועםעז
 אויםפארשונג־אד־ דאזימיר דער pe לויף
 T« די אס לײזען העלסעז או כדי בעם׳

 אלז םיר האבען ״םראדיזיאנעל בלעפען.
 יחיה לבדו הלחם על לא אז געהאלםען םאל

 פון בלות נים לעגם םענש א אז ר׳אדם,
 אנדערע אויך האס ער אז נאר ברױם׳

 באדערשענישעד, קולםורעלע pk סזמיזן^ע
ש א .װעז דןריןלערס. סײגבעדג האס  מנ

ם מ  םים pא שא« איז לעבעז־לאגג א אר
 אקםיװער pe אודיק ײד ער אים אהאל

 פארלארען אביםעלע זיד ער געפיגם ארבעם׳
 און אינםערעסןין געוױםע האם ער םײדען

 זיױ אײםפילעז קעגען װעלהג םעםיגקײםעז
\•t ריכםונג׳ דאזיגער דער אין !יים״ פרייער

 אקםיװ׳םעםע־ pא איגםערעםען די נעפינעז 1
 ווי נאכדעם םיםגלידער. עלסערע די פאר

 באםיען זיד ױניאן די װעס רעם^רעז• די
rt אנשסרענגיגגעז. אירע װידםען
ע א ' ל ע מי  כאשסיים װאם קאםיםע סי
pe שא  בילדונגם־די־ אםיםםעגס שעהן׳ ח

pe -n ip?ri װעלמר אינםערנעשאגעל׳ דער 
 ראי ■לאז. דעם פון איגישיאסאר דער איז

 דעס pc דירעקםאר ריםױרםש העלפגאס׳
 מענ־ הענעך pא באארד׳ חשאינם קלאוק

לא־ pc םעקרעםאר עקזעקוםיװ דעלםוגד׳
 אײסאר־ םים פארנעמען זיד װעס .9 קאל

אונסער־ דער אם pc דעםאלעז n בעםעז
זיס־גגס־ארמם.

גערעפםיגהײט --------------
 קומען פרעםערם קלאוק
 אי־ סעקשאן פאר ארױם
גאראנםיע צײם און בעט

v _____________________________ J
 אין סיםגעםיילם שוק האבעז םיר וױ

 דיםקוםי• ״גערעכםיגקיים׳, גוםער שאריגעז
 קלא־ק דעם pe לאקאלם די איאם רעז

 פאדערוג* די יארק נױ אין באארד דזשאינם
י װאם גען.  איז ארויזסשםעלעז. זאל ױגיאן י

 דעם pc באגײאוגג דער םים פארבינדוגג
 יאר־ ניו דעד אמ אגרימענם קאלעקסיוועז

 נוםער פאריגעז אין אינדזםםריע. קלאוק קער
 װאס םאדערונגןח די באריכםעם םיר האבזיז

 דעם אין געײזי־עז באהאנדעלם יײגעז עם
 פי־ דעם את איז i it לאקאל אפערייםארס

 נאך האם חודש םאריגעז .9 לאקאל נישעדם
 דזשאינם דעם pe לאקאל וױכםיגעד א

 דיםקו־ .35 לאקאל פרעסערם דער באארד׳
םאדערונגען׳ צאל א אנגענוםעז pא םירם

 איז וואם 35 לאקאל pc םיםינג דעם בײ
 װײס־ את םערץ׳ םען14 דעם שארגעקוםעז
 םענעדזשער כרעסלאוו׳ ױםף ■רעזידענם

pe װיכםי־ אוױי פאר ארויםגעקוםעז לאקאל׳ 
 אנ־ שפעםער זײנעז װאס פאדעחנגען׳ גע

 •רעםעדם. קלאוק די פון געװארעז גענומען
 תןלען בתיס בעלי די אז איז פאדערוגג איק

 אדער יאר. א ארבעם װאכען 44 גאראנםירעז
 רע־ װיכםיגע !װײםע די שםונדעץ. 1540

 אדױס־ איז לאקאל דער וועלכער פאר פארם׳
 זזעדזח לעגאלחירם זאל עס איזנ געקוסען.
 איגדוםם־ קלאדק דער אין ארבעם סעקשאן

ריע•
 װערם דועלכע פאדערונג. ערשםע די

 מענעדזשער געגעראל pc באהאגדעלם
 די םים ״שסועס זי׳ץ איז פײנבעדג׳ ישראל

 א אח נופעד׳ הימםיגען אין קלאוקםאכעד״
 באקאידזנג־ Sדע אין געדאנק גייעד גאנץ

 גזױויסע אז באהאנם אמ עס איגדוםםריע.
 שכידוח יערלעכע :אראגםירםע pc פארמעז

 ®ןרשײדעמ אין פאראן שות זײנעז
 גאנץ א פאר אםעדיקע. אין שארםעס
 א האם לפשל, אזוי׳ ײס.1 לאגגער

ד װעלכע קאםיסע. יעלע1ס«ע  פארשםאר* דן
 באשםיםם האם רחודעלם ■רזחידעגם בעגער

 םעגלעכקײםען די שטודירען *ו .1945 אק
 גאראנםידםע pc סיסטעם א אײעופירעז

 די אין ארבעםער פאר שכירות יערלעכע
 px 196 אז אויסגעסונעז׳ אינדוםסריעס׳

 60 ארום געניסען אםעוײקע אק שירסעם
 גאראנםירסער א pc ארבעםער טויזענם

ארבעםם־דײם. יערלעכער
 «לאן פיעבערג׳ם וױים־*רעזידענם לוים

 איע* פאגושעקםשורער קלאוק יעדער דארף
 אין ראל ■עי pn pc •ראדעגם io לײגעז

 אז סארזיכערוגג א אלם פאגד ««מיעלעז א
 גאחןגסירסד די גאכקוסעז װעם פירםע די

ם יאד נאכן אויב ייס.1ארבעםס־  װעל־ װן
 כאוױיזץז ניס םאנוסעקםשודער אח עם כער

 אר־ די װעלןת גאראנםיע׳ זי׳ז גאמװקומעז
 פאנד דעס pc אױםגעמלם קריגזמ בעםער

 די אדבעםס־אײס. פאראירענער דער שאר
 באוױחען וועלעז וואם מאמסעקטשורערם.

ix באשעשםיגוגג. וראכען 44 פולע די האבעז 
 סוסע׳ פולע די אויסגעדאלם קריגען יועלען

פאנד. הנם אױ איעגעצאלם דיאבעז די ,ױאם
לן* י1 סר«גע= !װײםזנר דער װעגען

V

t

----------------)> 1951 א#ריל,
 ברעט־ ױםף האם םעקשאן־ארבעם, גאליזירען

ם איז דאס אז אנגעוױזען, לאװ  בלויז ני
 פי־ אדער אפערײטארם פאר •ראבלעם א

 אינ־ אלגעםיינע אז איז דאט נאר גישערס׳
 פרע־ די װעלכער אין דוםמריע־פראבלעג

 פאראינםערע־ וױיגיגער ניש זײגעז סערם
 לעגאלי־ דאם קרעפטם. אנדערע די װי סירט
 דועט ברעםלאוו׳ האלם סעקשאן־ארבעם• זירען

 נױ אין אינח־םסריע די אנהאלטען העלפעז
 אויסברײםערען אלגעמימ אין װעם px יארק

■ראדוקציע. קלאוק די
שע אגדערע די  שאדערונגען ספעגיפי

 שםעלען •רעסערס ?לאיק די װעלכע שאר
עןו איץ. זיך ײנ  קלאםיפי־ די אפאושאנען ז

 איינסירעו ;אזנםןר־פרעםערם pe קאאיע
 שעפער די אין כאילערם אײםאמאםישע

 רעגו־ און ארבעםם־צײט אײנאושפארען כדי
 סיםםעפאםישעז םער א אויף היץ די לירען
 בצלי די םון *אלונגעז די העכערען אופן!
 :פאנד וואקיישאן pא העלטה דעם צו בתים

 קריגען זאלען קלאוקמאכער •ענםיאגירםע
 איצטיגע די אנשםאס חודש א דאלאר 80
דאלאר• 65

ט דער שאינ  גיכעז אין װעט באארד ח
 אםאסי־ די צו פאדערומצן די פארםולירען

 קא־ דעם אויסדריקען װעא װאס איישאגם׳
 קלאוק־ גאנצעי־ דער pc װילען לעקםיײלז

אן םאכעד  איצםיגער דער יארק. ניו איז ױני
 מאי. םען31 דעם אוים גײם אגריםענם

מיײיאר.

/---------------------------------------------ץ
דעפ. םאון אװ אוש איסטערן

 פיר־ געגעז םםרײק געװינט
יארנין נױ פון מע

v ______________________________ /
 דע*ארם־ םאון אװ אום איםםער׳ן דער

 וױיס• pc פאויװאלםונג דער אונםער םעגם׳
 אז באריכםעמ. װאנדער׳ הערי •רעזידעגם

ם געװינען האס ער  דער געגען םטרייק דן
ק.'. •ראדאקםם ״אםינא  אנם־ איז װעלנע אינ
 ארויס־ איז םםרייק דער גיו־יארק. pe לאסען

 װעלכע פירמע. די ותין געװארעז גערושדז
מן׳ •ראדוצירם ע ר־נ א  אפגע־ זיך האם ה

 עטאב־ און ױגיאן די אגערקענען צו זאגם
לן ר  ארבעם־באדינ־ און ױניאן־שכירות א
עז מ שאא• דעם אין גו

געדוי־ האם װאם סםרייק. א נאך ערשם
p ודאך א אריבער ערם t מז על  האבען עס װ
 האם שא^ pc ארבעםער אלע באםײליגם זיך
 אונםערצושרייבען געווען םסכים סירפע די
 בעל־ די ױניאן. ד׳צר םים אגריםדנם אן

 אגרימענט. נייעם דעם לוים װעלען׳ םלאכות
 פראצצנש צען pc לוין־ד-עכערמג א קרײדז

 PC ויערען געקירצם װעס ארכעםס־װאד די
 בצל די אח שעה האלנע א םים 37 אויף 40

 א pa סיר צאלעו דארשעז װעלען כתים
 פאר *■עי־ראל׳ דעם pc •ראצענם תאלבעז

 אוויי pa סאנד װאקע׳ישאן ענד הדלם דעם
 מי• די פאגד. רעםייערמענם צום פראצענם

p אפערייסארם סאר נימופס a *שיפינג 
 דא־ א צו ווערעז געהעכןרט יועלעז קלײרקם

 קרעפםכ אגדערע די pc און שעה א לאר
םעגם. 85 צו

א׳ די טיני א  איצם איז יועלכע שירמ*. ,
 געהאט פריער ךאט דזש~ נ. נוארה׳ אין

p שאפ א a ױניאו־אגריםענט א איז ניו־יארק

 ארבעםער. נימ־גודס .155 לאקאל ,פים
 מקום משנה חרך האם פידםע די אז םשמעית
pc pn ארויס־ זיך געקענם נים שאפ דעם 
קאנםראל. ימיאז פמ ירײעז

• • •
 געװיגדז אויד האם דעפארםםענם דער

 דער אין ארבעטער די םאר לוין־העכערונג א
 ברידזש־ אין קאמפ.' בראזיר פעם -פריגצעס

 גע־ האבעז קאםערס די קאנעםיקאם. פארם.
 ;ײאד א דאלאר 5 פון העכערוגג א הראגעז

 הוסםה אן געקראגען האבען שנאיק־ארבעםער
7 pc פראצענם pa האבעז װאכעז־הענם די 

 אדער מער װאך א דאלאר דרײ געקראגען
 װעם עם ביידע די פון יועלכעם פראצענם 7

מער. באטרעפעז
* * *

?א.״ םאנופעקוםשוריגג מעיד ״בעסט די
 אגרימענם דעם באנײט האם םראי, אין
 שםיק• די װעלכען לוים ױניאז• דער םים

 6 פון העכערונג א קריגען וועלען ארבעסער
 5 רריגען װעלען קאםערם די פראצענט.

 וואכען־ אנדערע אלע pa םער װאך א דאלאר
 א דאלאר דריי און צװיי צװישען — הענם
 די אײד קריגעז העכערונג ענלעכע אז וואד׳
 אגריםענט באנײםען דעם לוים פלאכות בעל
 םפארטוועיר׳ עװענױ .םעװענט דער םים
דזש.. נ. עליזאבעם. אין

* * *
 סאניפדק־ פעז .סיםער בראזיר־שאפ דער

 אן אונטערגעשריבעז ד׳אם קאמפ.״ םשורינג
 רעזולםאם אלס ױניאן דער םיס אגריפןןנם

pc דער װאפ ױניאניזיר־קאמפאניע, דער 
 םירם דעפארממענם םאון ארו אום איסםער׳ן

 ־P^ א קריגעז וועלען מלאכות בצל די אן.
 דאלאר האלבעז א pa צװײ פון העכערונג

 6 וואדז א דאלאר האלבען a pa דרײ במ
 פרא־ םיר םובים. ײם באצאלםע האלב א און

 ר-עלם דעם פאר -פעי־ראל׳ דער pc צענם
 פראצענט p’a pa פאנד װאקעישאז עגד
רצםײערםענם־פאנד. דעם פאר

r  n

 20 געוױנט דעפ. אםט נאיד
 פיר־ געגעז סםרײק װאכיגז

מאסאםשחעטם איין מע
v ________________ _____________J

ארבעםער. הונדערם צווײ םון םםרייק א
 געסירם וואכען pc 20 משד אין איז װאס

 דעפארטמענם נארד־איםם «־עם pc געװארען
 נױ־ pa קאמם.' .נױ־בלדפארד דער געגען

 םים געעגדיגם זיך האט מאסם״ בעדפארד.
 האבען ארבעםער די ױניאז. דער פאר זיג א

 הע־ לוין א אנערקענונג. ױניאן געוואונען
 שםיק־אר• די פאר פראצענט 5 פון כערונג
 װאכען־ די פאר װאד א דאלאר צוױי בצםער.

 אנדערע pa ױם׳םיבים כאצאלםע הענט•
פארבעסערונגען•

 די• גינגאלד. דיװויד באריכסעס עפ װי
 דעפארטמענם נארד־איסט דעם pc רעקםאר

pa װײם־פרעזידענם pc אינםערנלשא־ דער 
 װי נאכדעם פארםםרײקט ױניאן די האט נעל,

 דער אונםער עלעקשאז אן געװינעז האם זי
 רילײ־ לײבאר נעשאנעל דער pc אויפזיכם

 אנ־ אבער. האט פירמע די באארד. שאנם
 וױ אגרימענט אן אונםערשרײבען שסאם

 םארשלעפם כםדר פארלאנגם. געזעץ דאס
א אז ײניאן׳ דדר מים פארהאנדלונגעז די
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 פארשײדענע געכואכט האם פירםע די סוף.

 דעם אתםעראדשדײבען גים אבי דרײדלעך
יוניאן. דער מים אפטאך
 א דערקלערם דעדיבער האם ױניאן די

r סםרייק a  pa 20 פארלויף pc הא־ װאכען
 אנפירונג דער אונםער מלאס־ת בעל די בען
pc ײגיאן םראװיס. ראת iaina״iyr־p אין 

 דעם געפיקעם געגענם• גױ־בעדפארד דער
 געײעז איז פירפע די ביז אנדערװעיר־שאפ

 ױניאז* א אוגםערצושרײבען געצװאונגען
pc p דער אכרימענם. ^ i ודעם ױניאז דער 

 ארבע׳טער די אויף ודירקינג גיםע האבען
 אין שעפער׳ נים־ױניאז אנדערע די אין

גױ־בעדפארד.
* * •

a גע־ ײניאן די האם םםרייק צוױיםעז
 לעװין ענד p-גאלדשםי דער אין רױנען

 די פענסילײעניע. חשאגםטאון. אין קאםפ.*
 געפא־ צוריק חדשים מים גאך האם ױגיאן
 דעם מחמת אבער ־ד.עכ<רונגpלו א דערם
פיר־ דער אין פארםגערם די פון איינער װאס

 געװען איר פאר איז געשטארבען. איז מע
a לוין־ די .פארגעםעױ צו אויםרייד גוםער 

 גע־ אבער האבעז ארבעטער די העכערוגג.
 ױי־ ארבעםען זיי װי לאנג אזוי אז האלטען

 דעם pc הוספד״ דער צו בארעכםיגט ױי נען
הביוט בעל לעבעדיגען

 פירמע די האט םםרייק קורצען א גאד
ג a געבעז צי געײען מטכים רונ מ ע ה ^  לי

6 pc פראצענט. האלבען א מיט
* * *

 געקראגען אויך האם דעפארםטזינט דער
 הונדערם ניץ ארום ב-אר לוין־העכערונגען

 ױי־ װאס ניו־יארק׳ אטםסײם. אין ארבעםער
 ו סירמעס פאלגעגדע ביי באשעםםיגט נען

 ױ־ אין קאםפ.' מאנוסעקםשורינג -קארדין
 אין בראדערס׳ ענד גינזבודג .איחיק ;םיקא

 קאנישמדא pa פאללם סענעקא איבארן•
ס־ pa םאנם״ ענד ראזענבלאם .אלבערט  ת

 -דיק׳ם pa pa װערםאנם פאולםני. pa לאנד
װערכואנם. רוםלאנד. אין דרעט־קאםפ.׳

 שםיק־ פאד באםרעפען. העכערונגען די
 פראמנם pa 6 5 צח־ישען — ארבעםער

 pa ציױי צװישען װאכעז־הענם• די סאר און
a װאך. א דאלאר 5 ביז האלב

 דער אז באריכםעם. דעפארםמענם דער
 ביי ארבעםער די צױישען ארגאניזיר־קאספימ

 pa איסםאן אין קאכפ.' .סיםפרוף דער
 בא־ געמאכט האם *ענסילװעניע, םקרענםאן.
 ארבע• מעד pa םער פראגרעכ, דייםענדעז

 די םםרײק. דעם אין אן זיך שליסען סער
 גע־ קאמף א שעפער ביידע pa פירם ױגיאן

בעלי די װאס .קאמפאניע־ױניאױ א גען
ארגאניזירם. פריװאם האבען בתים

 נעשאנעל די װאם אפשםימינג אז אין
 דודכגע• האם באארד רעליישאנם לײבאר

םי־ דער אין םלאכות בעל די צװישען פירם . 
 אר* 52 האבצז קאטפ.' אנדערגארטענט לער

ער םאר געשםימם בעםער  איגסערנעשא• י
געגען. גצשטיםם האבען 9 נעל•

* * *
האם דעפארםסענם איםם גארד דער
 םים אגריםעגם אן אונםערגעשדיבעז ענדלעד

 מאניפעקםשו־ דרעס ״פעגםילוײיגיע דער
 אםאסיאיײ דאזיקע די אסאםיאײשאן׳. רערם
 כא־ זיעעז עס שעפער װעמןינס pa שאז•

לא־ דעם אין ארבעםער 6.500 שעםםיגם
 פענ־ pa דיםטריקם לוצערן pa ?אוואנא

 א דערקלערם יאנואר אין האם םילװײניע.
איםפאר־ דעד ארבצסער. די געגען לאקאום

v
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 קןןססעלא פ• רושייםם םשערפאן. ®ייאישןר
o חשוניזא■, p די גגצוואונגזת דעפןזלם 

לי  אד־ *לע צודיקצונעםען גלײך בתים מ
עז «ז בזנסער ל  r 6® זחגמרוגג לויז » מ

 T* ה*לב »t r* צזױי ש־ױ־ װי ■יזמעגם
ם ^ל דעם *ץ מצ ר f מי־ t■ רעםייער־ א 
פאנד. שעגם

ױמז דעם לוים  ודעלמד אגריסעגט, איצנ
 ביז יאר׳ דרײ אױף געװארען באנײס שיז

 אויד בתים בעלי די װעלען ,1954 יאנואר
עז ל tu■ הזןלמז א px פיר מ m p פאר 

 ודעל־ פון פאנד. װעלפעיר ענד העלםה דעם
ן  *ײן קריגעז וועלען םלאכות בעל די מ

ע ודאך ם ל קז  װעגעז פראגע די וואקאציע• מ
 נאבים ײם באצאלםע צאל די שארגרעסערזת

 וחגם ארבעםעד. שםיק ארן ודאכען־ פאר
י*ר. נעקםםעז אנהויב ודעדען אױפמגוסען

/------------------------ץ
פיל. פה פינאנץ־באריכם

 פאנד אינהאם״ ־ ״פעיר
אינדוםםריע דרעס איז

v._____________________________ /
 סי־ דער *ין זויגקאם״־פאנד .פעיר דער

o דדעם־איגדרוססריע לאדעלפיער p אין 
 ערשסעז צוױשעז יאר. דעם םדן פאדלויף

 סע*סעם־ ־םעז30 דעם px 19*9 ןמםאכער
מן .1950 בעד. ײנגזנו ר ז א איבעד א מ ל  מ

ד*ל*ר• םיליאן
םע־ וױיס*«רזװידמם באריכםעס עם ודי
 דרעם דער פון סעגעדזשער אססא׳ םועל

o םילאדעלפיע. px באארד דזשאיגם p דער 
 ש־יםגזי־ יאר. דעם ®ץ ®ןדלײף »יז פאנד
 *ר־ צו דאלז^ר 50» סים סויזעגם 442 צאלס

דדעסםאמר. בעםסלאזע
 עקזיססירס פאנד .פעיר־איגימס״ דעד

 בשות׳• שארװאלםעם װערם px •1945 זײם
 בחים־ בעל דער px ײגיאן דעד pc פות

 אוז דדיי צאלען בחים בעל די אסאסיאיישאן.
 יע־ פאגד. דעם אס צו פראצעגם היזלבעז א

 קריגען צז בארעכסיגם איז דרעםםאכער דער
 והאמז• פיר ידדץ פאר שכירות װאד פולע א

o ער װאס p גים o p y i אין ארבעס קײן 
w מיםגליד יעדער ;שאפ זי׳ז p גוס־ איז 

 דער אין חהזים 6 וױ סעד איז און שםײעגד
 ארמסס־ דעם אס «ו בארעכםיגם איז ירגיאן
itfnp ■שײכות עװם קײן גים האס װן» פ*נד 

o פרן בעגעפיםם *רבעםסלאזע די «ד p 
םםיים.

 פון רזױערװ א איפם הןזם טאנד דער
 (גענוי: דאלאר םיליןזן פערםעל א אריבער

ד^לאר). 340^89.17
* * *

שןךגס דרעם די ד ח ר א  פילא* אין מ
 םומענס 18 בײגעשםײעדם Dtp דעלפין
 ,פאראײניגנמז דעם םיז קאס*ײז «ום יזזלאר

ל׳• ירישעזא מ איי על ס ײ מל א  פאר געלם ז
מ »ין ייעקעז«־ױײיל אידישע רי ע ה *ח א

ר ב לינ^ מ
ד דזשא׳־נם די ר א  בײגע־ אויד האם מ

^ לזמאלע «ו שםײעדם תיז ס םי ם  דעד וױ איג
 פענםיל־ םשעסםער, אין שפ״םאל קראזער

ra m פיז *■סײלדגג פילאדעלפיזר דעד־ ארן 
 אד־ די שאר אסאסיזזײלזאן .געשאנעל דעד

 אר~ אן פיפעל׳, ימלעדד *װ װעגםםםעגם
w גאגיזאגיע p ס ג שי ד די מ מ מ ײ פ מ  םי

נעגעד. r® יעכם

 באלםי־ אין סלאוקמאכער
 ;העכערונגעז געװינען מאר

יוניאךשאפ פאי שנדמען
V___________  v

 סזל* איז קלאוקמאכער הינדערם ו6 ארום
 לױך # געװינען ד^בען םערילאנד, םימןןר.

o 15 םון רעםחמקםיװ העכערונג׳ p־םעו 
a r,.װײם־פרעזי־ באריכםעם היי־^ר, ^־ 

 פון סופערװײזאר קריינדלער. שםארלם דענם
 עס װעלכען אין דיםםריקם, אפער־םאום דעם
 קליידער באלםיםזןרער דער זזרײז אויך גײם

הארקעם•
 לוין־העכע־ די סאד פארהאנדליגגעז די
 םןזריגען אנגעהויבען גאך זיך האבעז רונגען

 באשלוס דעם םים הסכם אין דעאעםבער׳
 םמ באארד עקזעקוםיװ גענעראל דער פון

tP אינםערגעשזמעל- דעד P t«  xt יקרות 
 יױ אוגזער pc מיםגלי^ר די םאר הוססות

 עיקר דער זיינען שװעריגקייםען די גי*ן.
Dtp d אין באשםאנזח p באארד חשןןינם די 

o איז □ןלםימ^ר אין p באשםאנעז «אל 
 אנשםאם אגרימענם. געשריבענעס א אױף
o p עקױס*־ האס ױאס ןןפסזןך װערםלעמז 

orK. בח סירס
o לױס p וועלכער אגרימענם- איגםיגעז 

t שעפער■ 14 ארוס נעםס p p קא־ די 
 יא־ םען15 דעס pc *גהױבעגדיג סערם.
 pc 5 לימ־העכערונג א געקר^נעז נחןר׳

u א ז^לאר p. האבען װעלכזי אפערײםארס 
 זײ־ אויף פחמענם 50 געק^גען oxnt ביז

 קריגען מרדיגםםען. װעכענםלעכע ערע
מנס; 60 אישם  אין אפערייסארס די פרא

 אין pk פעגסילװעניע יארק׳ P8 וןעו־יםבורג
 הגםםה אן קריגען מערילענד, װעםםמינםםער,

px 12 pc אנ־ אלע שעד״ א םענם האלבזװ א 
pפון .רעיז״ א קריגען װאכען־הענט רע 
שעזז. א סענם מן

* * *
 נעשאנעל די וואס *םשםיםינג אן אין
 דורכגעפירם האם באארד רעלי^ןןנס לײמי־

 באלםיכואר• אין קלאוקסאכער די גווישען
 געזעץ• םעםם*הארטלי דעס םיס דיםכס אין

 דאר־ ארבעםער מערהיים א ויןנלמז לוים
pto ױניאן־שאפ. א װילען זײ *י באשםימעז 

 םאר געשםימט םלאכות בעל 1386 האבעז
o p גע־ האבען 26 בלויז און שאפ ױניאן 

o געגען. שםיסס p איז o p םאל ערשםע 
 םעפס־ רp געװןןרען *מעגומען איז עם זײם

 איז אפשםיםוגג אזא װאס געזןדז• הארםלי
באלםיםאר. אין פארגעקוםעז

f--------------------------------------------ץ
 מײםעל־ אדז שידןאגא איז

װעסם
J_____________________________v

o’n אין בלאוז־פירמס אװיי o p, םי־
 לאק־ א דערקלערם p?op װעלכע שיגען,

 פאריגען האבען ארבעטער, די געגעז אום
 אונ־ און ײניאז דער סים געסעםעלם חודש

 פירםעם די אגריסענם. אן םערגעשריבען
^וז ״דדשעקאבםען די זײגעץ־:  3אי 'Jt? כ

קאמפ.״. בלאוז .גערװיס די
םא־ ois7npB־o^ באריכםעס עם װי

p דירעקםאר ביאלי^ ריס  pcמיטעל־ ר

גערעכםיגקײם ^
o o p. ארבעמזיר 125 די ד״אכען o pc״P 

o איז געװאונעז- שעפער p אגרי־ נײעס 
 אייף סענם pc 12 העמרוננ לױן א מענם,

 גע־ זײנען םיניםוס־סקײלם די שעד״ דער
t העכערם p p v i שעה א סענם 90 גו px די 

m PX p בתיס בעלי n  tP P ד׳אלבעז ■  ירן
n גענם p  pc ל׳׳ חז פעי־ o «ו . p העלם־ 
םעל־^סס דער אין םאנד םעריםאריע. םי

n p קאנפליקם dsd האם םירמעס בײדע 
 חדשיס עטלעכע סיט אגגעהויבעז נאך זיך

px .o ײניאן די װזח צוריק. p םים הסכס 
n געגעבעז געזעץ. רםליpט־cםע דעס p 

ען צו גאםים םעג 60 םירםע o מניי p אגרי־ 
i םענם. p םעג ס& די o p^ םעז זיך  געמל
 *גגעהײבעז פירמע די האם ענדיגען. בײס

 ■רײזען. םעםלען בײס שװעריגקײםען מאכען
o דערצו p אז פארלאבנם פירמע די נאך 

ר־ אױף ארבעםעז יאלעז מלאכות בעל די ^ 
ip נים זײנען otp מענםס, v a .געםעםעלם 

 גארםן^םס גענוג געװען זײנען עס בעת
מP אויף  בא־ גןןװען דינעז פרײזעז די ל

 האבען ארבעםער די ווען פריער. pc שםיםם
 גע־ נים אריף ארבעםען צי אפגעזאגם זיך

o גארםענםס סעםעלמ p דער־ פירםע די 
ם. א קלערם ^ א ל
ד א םים ^ d נאך ש&עםער• ו p .ם לא^ו

 רp דיח־ וױםען געלאזם פירםע די ־אם
 די אז ארבעטער־פארמיםלועס־בױר^ סםײם
 שפע־ px ארבעםער די צוריקנעםען װילען

 אר־ די אגריםענם. ויעגען סארהאנדלען טער
 צוריק* אפגעזאגם אכער זיך האבען בעםער

 אגרײ נייער דער ביז ארבעם דער צו pצוגי
געװאי־דז• אונםערגעשריבען איז םענם

• • •
o אין ױגיאז די o p ^ y o ’o אז סירס 

 רp סון שעפער די אין ארגאגיזיר־קאמפײז
 די קא.' מענוסעקםשוריע לעפלין ״םעק

o בלאוזעס. פראדוצירם וועלכע פירםע- p 
p און עיקראן פערו. אין שעפער oרנםK,ון 

 איז. פערו, אין שא■ דעס אין אעדיאנא.
 אי־ ?יו געווארעז דורכגעסירם סעברואר אין

n אונםער ארבזיטער די צװישען שםימוגג p 
 ותלכע אין ב. ר. ל. נ. דער pc אויסזיכם

n פאר געשםימם האבען מלאבות בעל 37 p 
 אפשםי־ מלעכע געגען. — 14 און ײניאן
מגעסירם אויך זיינעו מונגען  איז געווארען דו

p שעפער צוױי אנדערע די  pcלעס־ םעק ר 
» * *פירסע. לין

 דזשאינט רp האס םערץ םען16 דעם
p א בײ שיקאגא אין באארד ? o ^ p c לאנ־ 
 קאלעקםיװען דעם אונמערגעשריבען טשעאז

 בתיס בעלי קלאוק דער מים אגרימענט
אםאסיאײשאן.

 געצויגזמ זיך דיאבען פארהאגדלונגען די
 געװעז םאקםיש זיינעז px יאר א אריבער

עז ױני. אין סארענדיגם ריג  ײעז יאר־ ^
px p* איז אגרימענם דער n •אבער קראסם 

p איז סיבות yנpארשײc מחמח  o p■ד׳ 
 אפגע־ אגרימענם pc אונםערשרייכען םעלע
געווארעז• לײגם

o לאנםשאז בייס p װיים־פרעזידענם 
p ביאלים  pxפארשםײער ר p  pcאסא־ ר 

d נםpרp עלסבעדג. מר. םיאיישאן. p 
 יאר. צװאנציג לעצםע די t’x *ראס שאקם

i א נעװעז בלומ איז עס הגס s D ^ ^ n p 
o אפסאך. p אכ־ געגעגזייטיגע געהערשם 

 דער צװישעז באציאונגדז די אין םונג
לי די px ױניאן כחיס• מ

ל, ךי » -------------------------־4. )1951 #

 אר־ דעפ. אהײא־הענםאע
 אץ זיפער־שאפ גאניזירם

קליװלאנד
v J

®P ששיםוע9א אז o p חשאינם זײ 
 דירכגעפירם האם קליװלאנד אין באארד

n אין ארבגםער די צװישעז p װילסאן. 
 אן 4אד,יז קליװלאנד, אין קארפ.״ סעסםנער

ר pc אפםיילונג  ױפער־פירםע, םאלאן דן
o p בעל םערהײם איבערװעגענדע אן 

 אינםערנעשאנעל די אז געשםימש מלאכות
 פארהאנדלונגען די אין פארםרעםען זײ זאל
בתיס• בןילי די םים

P קוירצמאז. נ. באריכםעם עס וױ 't*?
o םאר p  pc דיסםריקס, אהי^־קענסאקי 
113 p?op דער םאר געשםימם ארבעסער 

עז. געשםימם האבען 34 ױניאז■  צוױי מג
ל א P» געו^רעז גע׳פםל׳ם דינעז שםימעז ^ 

prop א זיךsגעpלטעז pc .שםימען
j מז רצ  נאד אז אויך, מריכםעם קוי
 ד.אםדיױניאןענדלער פארזזאנדלונגען לאגגע

 דער סים אגרימענש אן אונםערגעשריבען
o אין קאםפ.' גאלדססיט x .װאלטער iK jip, 

D דעם לוים אהייא. p i .אגריסענם o p 
יאנואר׳ ־םען22 דעס הראפם אין p^־' איז

 לוין־ א קריגען שטיק־ארבעםער זײ װעלעז •
 קאםערם די ■ראצענם; זעקס pc העכערונג

 אלע שעד» א םענם עלף pc הוספה אן קריגעז
p p ix א ארבעםערj 7*u’DP o p  p• 

 ז5לבp א px 7 קריגען ײעלעז פארםםענס
u רעpאנ די px םער שעה א סענם o p* 
b סירמע די שעד״ א םענם 5 — הענם p i 
ח אויך לז  •p פיר pc צוגאב־פרעםיע די מ
 עקםםרע סאר אדבעסער. 7P7’ סאר לאר
500 pםויטעז־בענעסיט לאר pc אינ• דער 

 *XPP וואכען צוױי פאר px םערנעשאנעל
c מלאכור., בעל צו ציע p באשעפ• זיינען 

 מינימיס־םקעיל רp יא|ר. 5 װי מער שיגש
שער- א סענם 85 צו געווארעו געהעמרם איז

r  a

 דעפארטםענט װעסט סאום
 חעבערונגעןאץ לויז געוױנט

שעפער ארײע
v _______________________ j

 די• רלשםיץ.56 רייער װייס־פרעזידענם
 בא־ דעפארםמענם סאום־ויעםם pc רעקםאר
B אז ריכטעם. p pnארםמענם o p פארי־ 

 א px יקרות־הוםפות געװינען חודש געז
שעפער. װיכםיגע רײ

 ענד ״איליי דער פץ מלאכזת בעל די פאר
o קאדפ.־. דרײ־גודם רואקער p בא־ זיינעז 

 אין פירמע יער סון שעפצר די px שעסםיגט
pנדאליא px ^^>  אין און מיזורי. ווארע

o איללאנאי. קוױנם- p דעפארםסענט דער 
 א םעגם pc 12 לײן־העכערונג א געװינלז

 לבp א px זיבעז פיז קאטערם. ײ סאר שעה
p די פאר שעה א סענם צעז במ  ynp ix• 

 שםיק־ די פאר פראצענט px 5 כען־הענם
o ארבעםעד, p װעלעז p  o ijo p v n x* 

פארדינסםען. וועכענםלעכע די צו רען
^לבי־ רp מים לםpארהאנc ױניאן די

 פאר לויךהעכעריגג א *ועגען פירמע, גער
סיסםיםיפ־. וזיקסבורג. אין ארבעםער אירע
iyn שאפ, װיכט־יגער צוױיםער א  px'

אן די כךן o יוני p לדיךזזדכזױ א לןתגעייא 
p. די איז רוגג ^ o ’noo רינג שו ם ק סע  מנו
>׳ c אין ק o p ,די איליגאי. םהן^קפורם 

ס ר ע ם  א סענם ןילף pc הוספה אן קריגען ^
 װעס וואכעךהענס אנדערע אלע פאר שעה.

 ר^לבען א px 7 באטרעפען העכערונג די
קרי־ שסיק־ארבעםער די px שעה א סענם

 פראצענם לבp א און 7 צוגערעכענם גען
 די פארדינסםען. װעכענטלעכע זײערע צו

o סיגימוס־םקעיל p ץ  שעה א סענס 80 זי
is מלאכות געל פאר n p  o p ױ םער  ו

^ װאכען 1י רו ^ ר ע ד
i r t ארםםענט®  געקראגען אויד האם ^

 םון םלאכות בעל די פאר לוין־העכערוגגען
 אין קאמפ.' אפערעל סיםי ״דזשאגסטאון דער

o איללאגאי, סיט. pXboדזשאנ p ם ס ע ר ס  מ
 px 7 פראצענם. צען וואכעךהענם די פאר

 צו צעערעכענם װערעז פראצענם לבp א
 שםיק־ די סון פארדינסםען כענםלעכעp די

 לעןp מיניםוס־סקעילם די px ארבעםער
80 pn 19 װאס ארבעםער פאר סענםDp 

 םענט 85 א.ץ דערפארונג חדשיס 6 וױ םער
 יאר א װי מער האבען וואס ארבעטער פאר

דערפאריט^
* * *

אן די האט מעעאפאלים איז גערואו־ ױני
 םלאכית כעל די פאר העכערונגעז לוין גען
po קא.״ מאנופעקםשורונג ״סענפארד דער 
 סענט צען pc היםסה א קריגען קאטערס די
 קריגעז װאכעךהעגם אנדערע אלע שעד״ א

 שםיק־אר־ די px מער שעה א סענם זעקס
 פרא־ pc 5 הןכערוגג א קריגען בעםער
צע:ם.

f  N
 אױפנאמע מוב׳דיגע װם

 אין דובינפקי פרעז. פאר
אנדזשעלעם לאט
 j__________v

o אױפנאמע. זײ p בינ־ פרעזידענם דו
שעלעס 6לא אין געקראגען האם סקי  אנח
 גע־ באמת איז באזיך איצםיגען pn ביי

i p אן. דער פאר םריאומף א  זעקם די יוני
עןpc 6 םעג• ט  ־םען4 דעס כיז פעברואר י־

 א־נטערנעשאנעל דער װעלכע אין מערץ,
 אנ־ לאם px פארבראכם האט פרעזידענם

 מים יקעװעס6אנגצ געװען ײינעז דזשעלעס
 און קאנפערעגצען פײערלעכקײםען. פיל אזוי

o אז מיסגלידער־פארזאמלונגעץ. p גע־ איז 
 פאר ױם־םוב זעקס־טאגיגער א גאר גים װזױ

 גופא שםאם די נאר יוניאן־מיםגלידער, די
p אריינגעצויגען איז n p p דער אם אין 

שטימונג. ױס־םיב׳דיגער
 סד א פץ םשך איז ׳1מא־ ערשסען צים
 אנדזשעלעס לאס אין יינ־אן ײ איז יארען.

ד געלינגען  קאפ־ דעפ שץ באפרײען צי זי
ד האם עס ײאס יױיםאג.  דער געגעבען אי

שעי  כאאס דעס px קאלים טער5 קאמוניססי
 ארײננע־ האט ער ־ואם צעסיםלעניש א־ו

 אינדוס־ דער אין px ײניאן דער אין בראכט
 בתים בעלי די פילען םאל ערשטען צוס טריע.

 םאכם. א איז אנחשעלעם לאס px ױניאז די אז
 רעכעגעז. מוזען זיך prt>p זיי לכעp מים
רען צו װי פונקם און סרי ס מאנ  סאר אויך ^
5 ױניאז• דער pc שינאיס אויסערלעכע די p* 
ס קײנמאל האבעז כע  סאום־ אין געפעלם ני

שאנעל די אז קאליפארגיע. ער׳ן א־נטעתע

ם ►ן------------------------------ 23 די
n t ם׳יגױ אירע בײ באליבש איץ שלצס < ג 

 דורכגל־ קייאוקמאכער די p?op גלידער
o 28 פירס p■אפשםיסוגט אן פעברואר ־םען 

 נעשאגעל דער pc אויפזיכם דער אונסער
מ אין באארד, רללײשאנם לײגאר על  99 װ

 האבען סיםגלידעדשאפס דער pc פראצענם
^. גי צוסרויעז דיער אויסגזד־ריקם מ י

p יענע איז עם הגס p y i i p אר־ חײניג
 בזול־ די px אינדוסםריע דער px בעם

 px געירעז ניס געוױינטלעד דיגען םלאכות
m 3554®־ זײנלז שעפער, די p o o ru 

 זײ־ אפגעגעבעז px געקוםען םלאכות בעל
 44 בלויז ױניאן. דער פאר שםימעז עדע

 דער געגען אפגעגעבען געײעז זײנען שםיםען
rx ױניאן.  o p. עס רױ o p בא* רינםיב 
 איצסיגער דער לאנגער, ד. הײמאן םערקם

 אםיםיק6 בייס דירעקםאר אינםעדנעשאנעל
 יהניאן די ױאס םועה בעסטע די קאוסם,

־ זײער געגעבען tsdp םיםגלידער תזי  פ
באזזד. איצםיגזמ בײס דענם

 גע־ rx אײנדרוקסס־ל אויסערגעיוײגלעך
t p דערעפעגונג די pc אז נייעס דעם עי  י

 פײ־ די אנדשזעלם. לאס אין סענםער ־עלטה
 * םיילעז צוױי px באשםאנען איז ערלעכקיים

p,x ־ פייערלעכע די געװען איז םײל מ  ה
o געביידע דער ביי םאניע, p  pc העלם־ 

 בא־ זיך האבען עס ױעלכער אין סעגםער.
px p דעס אויף געקוקם נים םייליגם. ? ip 

n שלעכםעו jo p ם 15 אריבער ר ^  םים־ הונ
 צװייםער דער px ױניאן, דער pc גלידער

ס א בײ םײל. ע ק  האםעל עםבאםי אין מנ
 אינםערגע־ די pc םוער אקסיימ די פאר

 טשער־ px םשערלײם שאפ לאקאלס, שאגעל
 אינדוסםריל ®•ן פארםרעםער ליידיס,

px םארשםייער 9&ראסמענס o p  pc אל־ 
 PB px לעבעז געזעלשאפםלמעז געסײנעס

 אנדזשע־ לאס אין באװעביגג ארבעטער דער
יעס•

 7י םייערלעכע די כאריכםעם עס װי אט
 קארעס&אנדענם דעד סענםער. pc רעפעגונג

pc אגדזשעלעס לאס אין .פארװערםם׳־:
 פארפלישט געוועז איז פלאםפארסע «די

 סאר• געשיקס האבען עס וואס בלוסען׳ םים
 px ארבעםער־גרופען px שעפער שיידענע

־ox־u פערזאנען. אײנצעלנע ־ ^p ii^ i 'o־ 
 אינםערגעשא־ אלע po אנגעקומען דינען מעס
 אנדערע די פון און וױיס־פרעזידענםען נעל

 pc px לאנד איבעת סעגםערם העלטה
 ײ־ א סטעישאנם. ראדיא אינטערנעשאנעל די

o בענד :יאן p געשפילם p iyoxs .מחיה
ארגאנײ־ אינםערנעשאנעל ראם• װיליאס

 pc םשערנואן געװען איז דירעקםאר, זינג
 קאמםיל• םיםי ראיבעל. עד צוזאמענקונפם.

־ pc רעזאלוציע א געלייענם האם םאן, נ  מי
 pד צו דובינסקי׳ן באגריסם האט װאס סיל.

r פימען v אנדזשעלעס לאס px גראםולירס 
 צום בײםראג איר פאר אינטערנעשאנעל די

pc p געזונם 'rt’ixp px ר o ת p o. אר״ 
o ראלי■ טור p■ קאונםי דעס סארטרעםצנדיג 

 געלייעגם פארד׳ ענסאן דזשאן סיפערוױתער
 אנדזשע״ לאס ײ װאם רעזאױציע. ענלעכע אן

o היפערוױיזערם אײ באארד קאונט• לעס p 
^ אנגעגומען.

 pc םעקרעםאר־םרעזשורער בןיםעם, װ.
o קאונסיל. לײבאר לpםעבט p באגריסם 

 ארבעםער ארגאניזירםער דער pc נאסעז אין
 סאקס דר. אגחשעלעם. לאס px באװעגשג

ר םעדיקעל איגלאו. ^ רעק  יר• דעס pc די
 אויף אנגעוױזזמ האם םענםער. העלם ניאן

o.םעםיגקײטען די p םעגםער דער cyn אנ־



ם ------------------------------------4 24 ד׳י
ן ו י  ליוױ. להא׳־ם pr ארבצםעד׳ לסדכת ו

r» o ir n n r cn■ y g g ינםןןרגע־* 
ר ווןג(ל< מ ל n מ t אםער״ דעד געתען*. 

 אנ־ לןזס *ין אז* מגגחמ־ » r« «ןגעדז*גק
v |לןס■9וו  T *  WP וגן רידעגו t v) גע־ 

 מרוױרקלעכם איז מדויס ז*ז ודי <6׳ וילו״ומ
גןוךןדןן•

n t ס דער «ז ®ןרלױף  •רזמי־ װ»ס די
n חכיגםקי דזגם t אנ־ ל*ס ייז געװעז 

 k אפגעהאלםעז *־יך ®ר ה*ם חשעלעפ,
 *־ן באארדם עקזעקוםיװ די םים םיםיגג

 דער פון נזיילזז דדײ אלע פת במםםע
̂יקם׳ אינדדסםרין, n דדעםןים קלז t אןןרם־ 

 די זײםקוסירם ה*ם ער ודעלמ םיס װעיר.
y iy m rm אם בײ ■ראבלעםצז■ ײנקזן 

n םיםיגג דעם t םא־ רירעגדער * מװעז 
 ״ױגיאן דער פון פ*רשםײער א װען טעגם

 גע־ פון גרײע א קאםינהד. דעמגדערס
 איז ודאם םיםגלידער איגםעדגעשאנעל םרײע
n זקםיװ געײעז t מז ײדי י מרם  ײניאן י
 קאמו־ די פון ברעמד־םאקםיק דער געגעז

 ■רעזײ דעם איבערגעגעבען האם ניססען,
 עם װעלכען זס־יף זילבעד־םאפעל א דעגם

n t װעדםער: ם^לגענדע די אױםגעקריצם 
 דער סיז ■רעזיחננם דובינםקי. דדד ״או

 דאנק־ פדן אױםדדוק אלם איגםעדמש*נעל,
ח פירערשאםם זײז פ*ר בארקײס  איג־ י

ז י י ן י ו ז ־ י י ף דעם סי ס מ מז ײ ר מלג ר ע  ד
pc אנדזשעלעס לזום איז קלאוקמכער די 
 קןמוניםסי־ pc ײגי*ז זײעד עזײרגוןט צו

מנםרזזל״... שעז  ײבינסקי ירעזידעגם י
 אין ■םרערעז םים םועה די *נגעגופעז האס

*'יגזת• די
אינםערנעשא־ דער. «ן יױעזידענם דער

 קס־ורנדײא *ן דרצסירסא אויך ה*ם נ*ל
 נױםגלידער יזניןזן פון פאסעז־םיםינג פולען

n t ױק דעם מ  װעל־ צד *־ידיסארידם, ^י
 n» םארשירס האבעז :ןרבעםעד די כעז

 •לא־ םים שמעד די ®ץ רײעז געשלןמענע
ptoRp. האבעז פיםגלידער די וועלכע רורך 
 און •רעזיז־ענם זײעד געװען *נים םקגל

 דעם פאר דאנקבארקײס זייעד אויסגעדריקם
 רעדע זײן r* םעגםעד. וזעלםה עסאבלירםעז

 דעם געלויבם דובינםקי ■רעזידענם האס
»r w r^ געמכם האם ױניןמ די װ*ס 

 ער אדםיגיסםחןגיע. גײער דער אתםער
w p סיםגלידעד די מגריסס ®H זייער 

 און אינםערנעשןמעל דעד ןנז לאיאליטעם
 פים קמיערירעז צו אוישגעסאדערם זי׳י י

מ ארםימר דער  I *ויף owprrrvt ײני
n שוסארקעז t ײגיןמ• זײ סןסעססיגיח 

n םיםיגג דעד t מיהזרעז אדדעסידם 
n װעלכער לאנגער. הייפמז פון t געוועז 

 סעגעדזשער סםענזאר. איוידאר ;פארויגער
ז T חשזךנם קלןןוק דעם * iiq p ; םעגי 

p n p« דדעם דעם ®ץ מרװאלםעדת 
TW ח־זאי:ם p. םענעדזשעד ןך/י. ײשאן 

o םמדםװעד *־ז n p m .קזיגםיל n t וױיס־ 
 מז «ז םעלױאו^ דזמעגי •רעזידעגםין

א-?יס1אנ«ר
f ד וון» זיץ® n t ספסיגעאשב געודען 
 ■רדױדעגס *ריך האס יתיןזרזגמים סיזז

r לתגק א ײנססן דדבמסקי o ^גגד«עזז■ל
ד װאם ן ױפעו ו  ארבעםער־מםיםעס אי
n t דןממידם הןם *נחמעלעס לאם? 

 אאגעשםאסעס »ףיך ה*ם ער אינ^ יאנבוד
ײר א  םיד *נדזשעלעםעד ל*נ דעם »יז מ

n ישממונג״. פיז .שסאם די ■סדיניסאר t 
^ ס ר םי ס «ד »a ד קן ר ו ם י׳ ג מ ע ג םי׳ס מ

 פאגיענםען * םיםגלידער אינםעדגעשןמעל
 די »גגעקוקם און װיל־^גשםאלם דעם אין

װעלכע דעאארםםעגםס נײע פארשיידעגע
 געיוארעז• געשאסעז דארם זײנעז

• • •
 באזובמ דובינפהי *־עדדעגמ
ן א א פ ת ש י צ נ א ר פ

 פרע־ וואס גײם דער פח פארלױף אין
 אנ־ לןןס באזוכם האם דובינםקי זידענם

 א אפגעשםאםעם אויך ער ה$ס חשעלעם
4יםקן1פרזזג םאן *יז װיזיס

 האם ■רןיזידענם אינםערגעשןןנעל דער
 אינםערנע־ פח מאסעדםיםינג א אדרעםירם

 מזיכלא־ ״װאר דעס אין םיםגלידער שןזנעל
 םון פןזרזיץ אונטעת אוידיםארױם׳*, ריעל

 ער מעםיאום. חשעני וױיס־פרעזידעגםין
w p םים ?*נםערעגמן אפגעדסןלסעז אויך 
 באארד. חשאיגם דעם ®ז םירערשאפם דער
ottr זאכארין. הענרי םת פארװאלסעם װערם 
̂ס אינםערנעשאגעל און n לאקאי t דעד 

 מאנו־ קליידער צאל א םים אויד װי סםאס,
 אינדוססריע־פרא־ װעגןין פעקםשורערם,

בלעםעז•

 נ'ט װעט װאפ פארברעכען, א
װעדען םארגעםען

02 דים ון9 (שלוס
 דענקמל היסםארישער זן חזך איז ביד דאם
 םים גחאמעז — װעלכע מװעגוגג, א בןך

 אײס־ אכזריות׳דיג איז פוילען אין אידען די
 אידיש־סןןציאלים־ די געדדארעז. געו־זזטעז

 פוילישער דער פוילען, אין באוועגוגג םישע
 איז םײער םים פיין. םים אדועק איז .בונד״
 פאר־ םאםעז העלדישע םים אודעק בלום.

 ארן גבורה םעגשלעכער איבער םים בונדעז
.לײדעז .  אונםער נעפען אלע — נעפען די .

 דעדפאגמ געמחם האבעז — בילדער די
 װעלכע, די. •nt חוב א געװען איז עס ווערעז•

 האבען אלםער׳ן. און ערליכ׳ן םים צחאפעז
מװעגונג. דער געדינם געםריי אזוי

באגאנע־ צוםעליג זיכער פאר די חוץ א
 ארוים־ געזאגם. וױ בוך. דאס איז םעות־ן נע

 לױם הן אויסגעצײמנם: געװארעז געגעבען
 אינהאלם דעד הן פארעם. אױסעדלעכע די

 דארף מען לויג אמ אנערקעגונג םארדינם
 ער־ גאםעז דער װעמען *לע, די אז ד^פעז•

 אלע די אז םייער, דײען אלםער ארן ליך
 און ח׳־יםאג דעם הארצעז אין םראגעז װעלכע

 וױכםיג וױ םארשםייען װעלכע צארעז׳ דעס
n t װעלם. ארוםיגער אונזער אין הײנם, דװקא 
tx נאכאסאיי את נעםעז אזעלכע םאראײביגען 
 דער םון םארברעמז דעם פארצײכענעז צו

 װעלם פרײער דןיר געגעז דיקםאםוד סגמלין
 ארבעםעד־באװע־ דעםאק^םישער דער אמ

 ױערספולע דאס אײנשאפען Tז ײעלעז גונג•
 א — ביד םדויעריג א םאקע איז עס בוך.

 ןזבער איז עס צײם. םדויעריגעד א םון צײכעז
 שםארקם wrn דערנװםיגם, װאס בוך א אויד
 פרײהייס, אמת׳ער דודך נאר אז גלזיבען. דעם
 די קעז דעםאקראםיע ודירקלעזכעד דורך נאר

.ווערען אויסגעלייזם ודעלם . .
• • •

 מיס״ האבען בדך דאס זןדדיסגעגעמן
 נאר־ לעיזײס אינםערנעשאנעל זײ עזפ̂לגעד

 אירע עסלעכע פים יתיאן װארקערס סענם
 עם־ ארן ארבעםער־רינג דער ;אפםײלדנגען

 אר־ אידישער דער ברעגם־שע^ ז׳ילנע לענע
ם ע ם םי קן * ר ע ם n מ t ד ^ *יי די י מז

גערעכפױגקײם <{--------------
 דיםמ־ (דאזענפעלס, ראוז אדא

 נארד־ פה מענעדזשער ריקם
געעטארבן דעפא״ממענט, איסט

 אח איז מערץ, םעז2 דעס פרי, פרייםאג
 פילןןדעלםיע אין האספיםאל גראדואיים

 אײ־ (ראזענםעלד^ ראוז אדא געשםארבען
 אינםערנע־ דעד פון פיאנערען די םון גע

 ױניןןן, װארקערס גארמענם לײדים שאנעל
 געוױדםעם לעבען גאגצעז איר האם װעלכע

 »לם איז שארשםארבעגע די ױניאן. דער
יאר. 55 נעװען
 גע־ איז ראוז אדא
 אין געײארעז בוירעז

r c ? y ^ 'c האם אח 
 דורכגעפאכס ־ארם

 אוזהיי־ פאבליק־םקול
 שפע־ האם זי םקול.
 קורםען געטסען םער
 יוני־ םעםפעל אין

 אמ את וואוירםיםי
 קאלעדזש. םאר ברק

 שנעל אזײ ,1910 אין
 פון ארױם איז זי וױ
 זי איז סקול, ־ הײ

 איןא ארבעשען אװעק
 1א אנגעשלאסען זיך האם און שאפ ווײסם

ד ד איז אן דעמאלם פיז ױניאז• דער » 
 סקריב פשום זיד האס און אקםיװ בליבעז
 אדישבוי איד אח ײניאז דער פאר געװען

 פין אײנע געװעז איז זי פארשםארקונג. און
n םוערינם םיכםיגסםע די t ססרײק דעם 

n פילאדעלפיע אין ווייסםמאכער די םת t 
n 1920 םסרײק גענעראל אין און 1916 t.

 װיכםיגע םארשיידענע אנגעדיאלםעז האם זי
 די יארען. אלע די ױניאן דעד אין אםםען
 גזױ א געײעז זי איז יאר עםלעכע לעצםע
 פע־ דעפארםםענם און ארגאגיתער געראל

 דעפזןרם־ נארד־איסס דעם את נעדזשער
אינםערנעשאנעל. דער םת מענם

 ביי געװען את ראח אדא באליבם װי
n געקופעז איז זי װעמען םים אלעםעז׳ t 

 ארבעסער די כײ םפעציעל און בארירונג
 גע־ אזוי האם זיי װעםען שעפער. די אין

 האם לעבען- גאגגעז איר געדיגם םרײ
 םױזעגםער לויד- איר בײ זען געקענם םען

 שסעם די פץ און םילאדעלםיע םון ארבעםער
 האם זי וואם דיםםריקם, דעם אק

 געזעגע־ זיך געקוסען זײנעז קאנםראלירם,
 פארםײזײמר. און םריעד ױיער םים נעז

 זײנןן יארק ניו םץ ױניאן־םוער אקםיװע
 הםפדים קורצע איד- דער צו אהין געפארעז

 פמ ארון בײם געווארען געהאלםעז זײנען
 װאו פילזןדעלםיע. פח אםא װייס־פרעזידעגם

 דעד איז געװארעז אויפגעדואקםעז את אדא
 גינ־ דוד וױיס־פרעזידענם איץ באװעגוגג׳

 דעפארם־ איסס נארד פח דירעקםאר גאלד.
n פארשםארבענע די װאו םענם, t געװען 

 ןאסנװילמינגסאדםדע דעם םמ םענעדזשער
 יאר. פיםצען לעצסע די םאר דיםםריקם

n האם גינגאלד חײס־פרעזידענם t יײז 
 ודי פעדזענלעכקײסעז אז דעדקלערם רעדע
 וױיניג זײער פארבליבען זיינעז ראח אדא

אונז. צװישעז
בא־ האבעז םענשעז םויזענם צװײ ארום

 ת. אייניגער איר צו ראוז אדא גלײם
אנדעגי^ איר עד׳רזי

ראח אוא

m■!דיי- 4  1951

ר אױפן ע כ א מ ם ע ר ט ד אנ ר פ
אד מדנגי דער נ טי ש אפ

דעראפ־ פון רחעלםאם ער;
ױניאן־ פאר׳ן שםימונג

 דרעסראכער די ביי שאפ
אויכ־ גים אגדערש קען

 וױ ווערען געםײםשם
דע־ פולשטענדיגע אלס

אונ־ פאר םאנסםראציע
 די געזען גים האם עם װער ױניאן. זער׳

 גרימצארען בימען דעם און אנםשלאסעגהײם
 עלעקשאן. םון םעג די אין םיםגלידער די פיז

 ביםער־ די פארשםעלעז נימ גאר זיך קען
 צום םראגעז די װאם תאס דעם איז קײס

 הערען א^ע ד־ צו אץ געזעץ הארםלי םעפט
די. פארםרעםען יואס

 א גערוען מיר זײנען זאגענדיג. אמת דעם
 ענין. דעם װעגען באאומרואיגם ביםעל הימס

 געצווײפעלט האבען מיר וױיל חלילר״ נים,
 איבערגעגעבענ־ אח לאיאליםעם דער אק

 דערפאר נאר מיםגלידער. אונזערע םול הײס
 מענ־ סך א און ביזי נים איז םרייד אין װאם
 דער־ דאת־םאון. ארונםער נים קומען שען

 עפידעמיק. פלו די שםאם אין הערשם נאך צו
 מאכם רען ד?ם. װעגען ששיל םאקע את עם

 װאד זעלםעז אבער סומעל, צוםיל קײן גים
 צײ אם חולה. קיץ גים האט וואס שםוב א

 פאר־ די לוים װייל און םעםים צודײ די ליב
ר םזץ שריפםען  געזעץ םעפם־הארםלי דן

 אפגעגע־ נים װערם װאם שםים יעדער איז
ז  שםים א אלם פאררעכענם עלעקשזמ *ין מ

 אלע זיך מיר האבעז ױניןן, דער געגעז
 מים־- יעדער אז זעען צו אנגעשםרעעמ אזױ
 בא־ זיך זאל קראנק נים איז װעלכער גליד

מז ײלי אפשםימונג. דער »ין ם
 רעפערענדום דעם pc עדפאלג דער און

איז נים ליגס  וואס שםינוען. צאל די אין ב
T פאר *ץ אז איז t אויםמו, באדײסענדער א 

 דורכ־ פלאנמעסיגער דער איז םדר נאד נאר
 צו־ איז אלץ זאך. גאנצער דעו־ pc פירדנג

 א pc פינקםלעכקײם דער מים געגאנגען
 האט שאפ ילדער אפעראציע; מיליטערישער

 באשםיגז־ די םאג, דעם געװאוסט באצײםענס
 בא־ האם ער װאו פלאץ דעם pR צײם סע

 צום מען איז געקומען ;שםימזין דארסס
 מים׳ן שאפ גאנצער א אלם ילאץ שםים

 אלםע געקומען זײנעז עס בראש. םשערפאן
 האבען װעייכע מעגשעז מענשןן. קראגקע אמ

 האבען pk בעם קראנקען זײזיר פארלאזען
 צוריקגעקערם• אםשםימעז גאכ׳ן באלד זיד
 מענשען םד א גאר םך it געװען זײנען עם

 ביםער־ pr םאראכםונג מים האבען װעלכע
 קעס־ אין צעטעל שםים דעס געלײגם קײם
 אז באםערקם, צאו־עז בױם האבען PR םעל
 מאםער־ םיל אזוי נאד ױניאד יאר 40 .נאד
מז לײדען׳ pr גיש א  צ־ חוצפה די זײ ת

ױניאד״. א װיל איד אויב םרעגעז
 דורכגעפירם איז אונם&רנעפוגג גאנצע די

 ברודער pc השגחה דער אונםער געװארען
 מענע־ גענעראל געהילסס דער גראס• סארי

 איד PR באארד• ךזשאינם אונזער pc דזשער
םײנוגג די אוים דדיק איך «ז זיכער בין

דער pr באאמטע אונזערע אלע פון טגלי  פי
 גראס. ברודער כוח ײשר ״א זאג איך װען

דאן״. וועל איז דזשאב אײ<ר

ד טר א־ייי ע ע ד צי א - ט ט גי ע ־ י א  ס
אן ש ײ ר א ט ױ פי ע נ ע כ

ען מיר אז איצם אין געױא־ פארםיג דינ
 מוזען עקשאבם.!עי יוניאן־שאפ די מים רען
 אר־ דער צו זיך נעכלען דאס־נײ אויף מיר

 מער םך א ארבעט די א*ז פאל דאס בעם״
 ארבעם די נאםירלעך כויינען מיר אגגענעם.

pc שיטםרירען ע רעדז םגלי־ אונזערע אי  מי
 יערלעכעז דעם pc אײטצאלעג דער צו דער

בענעפים. '־אלײשאן
 שוין ויייכעז פארגאנגענהײם, דער פון

 דער אין אוייגעפער אז משערלײם. א־נזערע
אן די י׳אזם -אר. יעדען צײם.  ארוים ױני

 בודק־ כדי מיםגלידער. די צו אויפרוף אן
ך זײערע זיץ צר הרץ ע כי  ברענ־ אלץ אץ בי
 שאפ די pn מטריח און ארדענונג. אין ג«ן

אן די צונויפצוקלײבען םשערליים  ביכ־ ױני
עד  ברענ־ זיי את ארבעםער זייערע אלע pc י
 ־םע40 וועסם 220 אפיס, אוגזער אין גען

 יוגיאז־ די אײף דױם די פלאר. ־טען4 גאס,
 ער־ דעם ביז באצאלם זיץ באדארף ביכלעך

 די pc אדיטצאלונגען די בעת טאי, שםען
 רע־ בײם אבער. איצם טשעקם. װאקיישאז

 װאקײ־ די פאר מיםגלידער די דזשיםםרירזמ
עער אויב אויס נים מאכם בענעפים׳ שאן  אי
שטעייג. אביסעל איז  משערליים די הינםער

אז די ברענגען גיט אבער םארען  ביכ־ ױני
ם זיינע; וועלכע ארבעטער פון לזנך  מער ני

ט׳ן פארבונדען  לעצמע די ציױשען שאפ. מי
 האבען װעלכע אזעלכע, דא זיינען
 װעל־ ארבעםער נאר ביזנעס. אין אוועק אדער

 שאפ א אין אנגעשלאסען איצם דינעז כע
װערען. רעדזשיםםרירם דארפען
 מיר פלעגען יאר פארגאנגענעם דעם ביז

 דעם מים םשערלײם שאפ די באלעסםיגען
 געפירט האם דאס ליסטען. די אויסשםעלען

 דעם שיועריגקייםען. אומפארמיידייעכע צי
 אויף געענדערם עס מיר האבען יאר לןיצטען

 רעז־זשיס־ פון סיםעם עקאנאמישען מער א
 מיר אפים. אונזער אין ביכלער די םרירען

 מיר ײי שםארק אזוי באטאנען. אבער װילעז
 מחען םיסםעם נייעם דעם לוים אז קענען.

 שאפ. pc ארבעםער אלע פון ביכלעד אלע
 ציים. זעלבער דער צו ווערען ארײנגעבראכם

רם ווערעז שעפער די סםרי שי  א אלס רעח
ם״ גאנצע ױני . pr פארמײדען װעם דאם 

 זאגען םיר אז אומאנגענעמלעכקײםזת• סך א
 נאםירלעך. מיר, מײנען שאפ. גאנצער דער

 םפעשל סעמפל־כזאכער, אלע pc ביכלעד די
 פרעםערם• קאםערס. אפערײסארס. פאשין

 עקזא־ דרײפערס, פינישערט, אפערייםארפ,
 .10 לאקאלען די pc פינקערס און םינערס

 פאר־ p’T װעלען ביכלעד די .89 און 60 .22
 ױי וואס םאג דעם pc ודאך p׳־R אין םיג

 רע־ די אפים. אין ארײנגעבראכם ווערען
ער׳ן וועט דזשיסםראציע ם געדוי  שפעםער ני

מאי. ־טען25 דעם פרייםאג. ביז װי
אייגע פאר זײגען וועלכע ערTפיפגל

ם אורזאך אנדערע אדעד  אן אסנעשלאסזין ני
'?V שיסםדידם יועלעז שאפ׳ שום  װע־ רעדז

n פערזעגלעד רען t אויפץ אסיס אונזער 
מג״ אנפאנגענדיג פלאר, ־םעז2 ײ  דעם פר

^ ערשםען ש  װע־ סעמבערם אײגצעלנע דז
ױםהאלדינג זײערע צושמעלען מוזען לעז ^ 

 IX כדי .1950 יאו־ פאר׳ן סםייםטענםס״
געארבעם. האבען זיי װאו באשםעסיגען

 צר אום אז זאגען׳ צו איבערע איז עס
pn בענעפים. װאקיישאן צום בארעכםיגם 
שז דער ןך אנגעשלאסען pn מען םח  יונ
ptt ח מעז  אם־ פאר דידס געצאלם האבען פ

םגלידעד פאנאםעז• 6 װײניגסמעז  װעלכע מי
אן דער צו באלאנגעז  6 װי װײניגער ױני
 ערשםעז דעם גאך pc הײסם דאס טאנאםעז-

ם װעאת ,1950 דעצערבער. מ ני  בארעכ־ זי
יאר. דעם בענעפים צום םיגם

 לאיאלע אונזער אז“זיכער, זײנען נדר
 קדפם װעלכע םשערליים. שאפ pc ארסײ

אנט דעם אנםקעגען  יעדער צו פאדלאגג יוני
 זײן בײהילפיג ראל דאס אויך װעם צייס,

 אלגע־ די דורכפירען pc ארבעם דער אין
 :;יהעריגען א אויף רעדזשיטםראציע טיינע
אויפן.

 »*ך ארכעםע־ אטעדיקאנער די
ר. אן מ ס ד ױי

שטיפיגע די  פאד* די pc רעזיגנאציע איינ
ײסעד pc שםייער ױנ  ?א־ פאליסי לייבאר .
 קא• pr בידראם רעגירונגס אלע פון םיטע״

 נאך סאג. pc סענסאציע די איז פיסיןיס.
 זישען קאפף. שםילען pc װאכעז עםלעכע

 געצװאונ* געװעז פארשםייער ארבעםער די
 פאר־ צו דעפאנסםראסױו pk עפענםלעך געז

 דערקלע־ דער םים פאסםענם זייערע לאזען
 װיל־ דירעקםאר ״פאביליזאציע דער אז רונג
ם אבסאלום האם כאז.  פינדעסםעז דעס ני

 ארבזיםער די געבען צו באגער׳ אדער וױלדן
 pc פארפולירינג דער אין שםיפע גלײכע א

ם די תנג פ׳. רעגי סי פאלי
 םאר־ האבען. פארשסייער. ארבעםער די
 פאראנםױארם־ וױ געוזאנדעלם זיך׳ שםיים
 גודאלדיגע א מראג־ען זיי מענשען. לעכע

 ארגאניזירםע םיליאן 16 די פאר אחריות
 האבען זיי איידער אדבעםער. אםעריקאנער

 אויסמױ זיי האבדן אװעקצדג̂י באשלאסען
 צו דאס םיםעל פעגלעממ יעדעז פארשם

 אז אײנגעזען. אבער האבען זיי פאדםיידצן.
p האבען זײ v נימ, ברירה אנדער pr זײנןין 

 הא־ זײ ודאס דערקלערונג. זײער איז ארויס•
 פעברואר. ־םען28 דעם ארױםגעגעבעז בען

 דער .בײ :אזוי אנדערם צװישען זיד זאגם
 ארבעםער די pc פארדינםפען די וואפ ציים

 ביזנעס־ דער אין איז אײעעפרארעז זיינעז
 אײ־ זײערע באשםימעז צו ערלדיבם װעלם
 ארבעםער יא- פראפיםעז. pr פרײזען גענע

 צײם דעד אין אײנגעפרארעז זיינעז װײדזשעם
p װען v עקאנא־ אונזער איז גײסע אנדעד 
 הױם די שינדעז צו פארבאםען נים איז םיע
pc קאנסומענםעז. די

 גאנצען דעם pc םוד דער ליגם דעם איז
געט־ ודעגען *גיפ לשפ האם פזע פיכסוך.



ם --------------------ז---------------4 26 די
ז מ מ  בא־ »ון פארשםײער *רבעםער עסלזנ

 ®מר מםיםעם• ®*רשײרעגז pk זי׳י זן*ם
»a p  m  a p t m  o p  RB •געדואלם 

m u p די tycyav i- •סיר »־יב רעװשלגדדם 
 ק*םײ ®ארשײדעגע «יז רלידצסלמי זײגימ

p o* מן *  םיר זײמץ גע׳סלנדדם. זײ ה
ל מ « ג םי כ רן ד... מ ע רג  קעז קײמר בי
ר קײמר יית גיס  *ו:־ אין לען8»זױי גים מ
 אונז האלסעז צד אגער •אסריזזסיזעיי זןיד

ד בלדת o דדזנסיגג׳ ודיגדא מ p םר. װעם 
ס וזילםןונען מלינגען• גי

ר די מ מ ר  דעם זיץ איז מװזנגמג *
ל  ל״ אװ £ א- די געאײגינם. אבסאלדט מ

שיניססען די סייאיין׳ די  רײל־ די *ץ מ
 איז צוזאםעז שםײעז בראדץדזעד^ רןצד
 ק*«יםאל גרױס געגען קאפף גערעכמז זימר

 אין פאםענם. איאםיגען גײם זיצם״ ױעלכער
 רעגײ דער געגעז אויך בםילא איז זאמל׳

 זיך האלם װעלכע אדםיניסםדאגיע חזג
 װירק־ דער אין אבער גײםראל בלוםרשם
 די אין ארײעעזואילם זיך זי דזאם לןכקײס

קאאיםאל. גרױם pc העגם
 װאשיגגםאנער דעם pc רעזולםאם אלם
 פערקען צו אן וױדער זיד הויאס שםרײם,

ר א אין מ װי  אין אופאופרידעגהיים פאס ת
 ארבעםער־ אמריקאנער דער pc רײזנז די

 •אליםישער אלגעפייגעד דער םים שאפם.
 אין *אסירם האם ױאס דאס לאגד. איז לאגע

 םיפבא־ איז װילםאנען, םר. מים ױאשינגםאן
 די אין פאר קוםם עם װאס דעם פאר ליש

 לאפיר אם רעגירונגזװ• סםיים *אדשיידענע
 םםײמ, נױ־יארק ביישאיל א אלם נעסזװ

 א וױ מער אויס איבען ארבעםער די ױאו
 םעג די האם דא איינפלום. מאם געי״ײגלדכע

 דעם אנגענומען סעגאם איץ אסעמבלי די
 אלע לױם װעם װעלנער ביל. .הױס־בריס״

 דעס פאכעז צו־נישם ױארשײגליכקײםעז-
 ד*, גזװזח• איגשדרעגס אגעםאלאימנם

 ארגןםער די איז װאשינגםאז, pk וױ ■ונקם
 אבער דעם גןגץן געאייניגם געדוען באװעגוגג

 *רא־ מאסעז די געהאלםדז נים האבעז עם
• מז פ  נדידע דורסנעגאגגצז איז ביל דער מ

 אונםערגעשריבלז זיכער װעם pא הײזער
 אויך איז אזױ דױאי. גאװערנער pc יוערזח
 ביל דעם פים איז רענם־געזעץ מיםן גזןשזנז

לאדער. די pc געהאלם דעם העמרזנז «ו
 ארבעםער די pc אופאוסרידעגהײם די

 אלממײגןי די pc נאד אײגענםלעד שםאםם
 װעלכע גידערלאגעס די יאר. לזנאםעז ײזילעז

 האם באודעגוגג ארבעםער ארגאניזירנזע די
מן.  האבען קאםיית. ביםעד׳ן אזא גאך געלי

 pא שװאכקײם pc סםנים אימרגץלאזם
 װאוג־ קײן איז דעריבעד הילפםלאזיגקײס.

 קו־ײזען געוױםא אין רעדם םזױ װא• גים דןד
 ורע־ אסילו p* יאליםי די pnr«w װ«מז

ער גזװ ק ענגי «ז » שער « ע. מליםי מי ? 
רונג געװיפע א «ו ®יראז ז*ל דאם װעז מ  מ
 זיך װעם לעמז. ■אליםישעז אונזער איז

דסק. גאגאער דער געלײגם האמז פילײבס
*רבזן® איײ־ דדעסם»כער

® ודןר® ^גערקענ
 איז װעלכער םישלער. םשארלס אתזער

 ארגאניזײשאן אין םעסיגקײכ זית חיץ א
 חנר pc םעקרעםאר דער אויך ססאנםראאדע

 םים םיר האם קאםיםע׳. אײד ״דדעםםאמר
 .אײד״ די דאם װיםען געלאזם ®רײד גרזיס

 שםופע די דארגדײנם שוין ה«ם קאמיםע,
po וחנרם װאם אינסםיםואי* אגץרימנמ אז 

יודשים די אװישזנן דזרםאגס זאגאר איץ

 מעשה די םימגלידער. םארשמארבעגע פון
םדי וואס אינםריגירם. פיך האם ם  אר״ חיי

 די אװישען ײרסאנם ווערם גאנתאאיע
 «אסם דאם ? פארשםארבעגע pc ימ־שים

 האם«י־ קאלעחשעם׳ גרויסע גאר־ םאר זיך
 װי אבער איגםםיםואיעס. ׳ ענלעכע p» םאלס
 יז־ c'-ryv ארעפער דזנר פאר עם קוםם
:יאז•

 פןזל־ דאס תרקלערס פיר ער האס «ר<
 300 קאסםידס׳ ״פריים pc שא■ אין :גענדע
 ב• דזשײ ױעלבען pc סםרים, *םע38 װעפס

 גע־ א אדבעם אגענם, ביזגאס איז םהאםאם
מ  פים׳ן 22 לאקאל pc פיםגלידערת װי

 א אלײן איז זי םעגדעלעם. רוםה גאםעז
 איז און ױניאז דער pc יאםריאסקע לאיאלזג

 דעם קאפיםע׳• ״אייד דער אין סעםיג אױך
 געםרןזפען איר האם .1951 יאגואר. ־םען25
 איר םארלארעז האם זי אופגלי^ גרויםער א
w־p אp פע:־ אױוא — שװעםםער אייטניגע 

 זי׳ װי פונקם אויך איז װעלכע — דעלעס
 האם pא 22 לאקאל אין םיםגליד א געווען

 ״די ביי געארבעם יאר io לעצטע די זיים
 אױוא בראדוױי. 1359 ״.jfp דרעם עלעקם

 האט באשיידענע. און שסילע א געווען איז
 גע־ און האנט אסענע אן געהאם אלעפאל
 אוג־ וועלכער פים באוועגועען אלע שםיאם

 געװען איז זי סארבונדען. איז ױגיאן זער
 ארבעםער* ,583 ברענםש אין םיםגליד א

 דער אץ געגוםעז אנםייל אויך ר.אם און רינג׳
 געווען נים באויעגוגג. ארץ־ישראל׳דיגער

pc א אויף אלעפאל אבער שםופערם, די 
 א אלס סליכם איר געםאן אויפן שםילען

ארמםעריז• ■ראגרעםיװע
מענדעלעם׳ רוטה ודיטער םיר דעראיילם

 ױגגער א געווען נאך איז שוועםםער -מיק
ר לעבען, או געהאסם גאך האט pא מענש מ  א

 אוועקגעגו־ סריאייטיג איר האס םוים דער
 דאלאר• עםלעכע איבערגעלאזם האם זי מען.

 אימ־ האב איך אז דאך, איד װייםם דעראו,
 םויםעז דאלאר הונדערט •אר די קאםירם

 בא־ איך האב *אלט, ױניאן די װאס בענעפיט
 וואם געלם, דאס פארםיילען vt שלאסען

pc םארשיידענע ןנו געבליבען, איז איר 
 םעםיג׳ געװען איז זי וואו ארגאגיזזמיעס .

 באאיאוגג. א געהאם האם זי װעלכע n אדער
 גע־ האם זי וועלכע צו די פון אזוינע pא

 דרעםםא• ״די איז שײכות נאענםע א פילס
t כער v װעלכע קאםיםע די קאמיטע״ 

 ױניאן דער pc מיםגלידער ארויס העלפס
נוים״. pc ןנײם א אין

רענדן־ רוםדי שוועסםער באגרים איך
 םאם. גאבעלער pk שײנער איר פאר לעם
ז דרעספאכער די אויך באגרים איך י  קא־ א

מ םיםע על ם pk סארדינם וו ר  אגער־ מקו
 איר שאר םיםגלידער די אװישען קענונג
ארבעם. גוםער

 pc םיםגליד מעםיגער א אלריק, פילי■
 •רײם די pc ארבעסער אן pk ױניאן דער

 גאג־ מים׳ן געװען מסעסק זיך האט קאםםױם,
ענין• אעז

v כאגריסרע א t פארגעסזןנזןפ א במעם 
טרב ױפ

 האט וועלם, קולםורעלע pk אידישע די
 ־60 דעם געפייערם םאנאם לעאםען דעם

ר דער pc ױבילײאום יאריגעז ױז ס  אר־ ״
 איז געלעגענהײם דער צו שםימע׳*. בעטער

 נומער רײבער גרױםער א דערשינעז
pc םים פול צײםשריפם וואכענםלעכער דער 

PK לידןר עסייעז״ ארםיקלען, מיסםארישע

-------------->'j געדעבשיגמײם
 א pc ל־יען־שםאף אינםערעסאנםען םתם

 ערשםע די װעגען כאךאקטער פיל־םארביגעז
 דא באװעגונג אימיגראנםען דער pc םרים

 די םיז סריי געײען היר װאלםעז לאנד. איץ
 אידעען־קאנ־ אנדערע pk פדאקציאנעלע

תע אזא צױייסעל אן וואלם פליקםען, םי  פא
 גרױסע אירע לוים געווארזח אויפגעסאסם
 פאר און פרעכע ^גזער סאר סאדדיגםסעז

 די אבעד iv לעבען. אלגעמײגעם אונהנר
 םיר וועלכען פארשרים דעם סראץ װאס צרה

 יאר׳ 50 לעצםע די סארצײכענען צו האבען
 אידעאלאגיע דער אין אלץ נאך סיר םראכםעז

pk pk סערפינעז די pc .עס װען אמאל 
 זיך םיר דערפאנעז מאמעגם, אזא צו קוםם
 pk קאםפעז פארשימעלטע אלםע די *־יף

 עװלוה. אלטע pk זיגד אלםע װעגען מלחפות,
 אזא דורך לאזען מיר אז איז רעזולםאם דער

 אאןבא־ איעאגצען ■אסירוגג װאונדעדלעכע
 אליץ םיר דעלפען ארום אזוי pk מערקם,

 סאר־ םיילוױת און אויסצומעקען כיסלעך צו
 pc לעבען אונזער אין עפאכע אז געסען

 אונזער הידם עד גאך שע»ען סיר װעלכען
אמוגה. גײםםיגע

ארבע־ .שרײער דער pc געשיכטע די
 אי־ אסעריקאנער דער אין שםימע*, םער

 אײגענארטיגע. איץ pk באװעגוגג סיגראנםעז
 געשטרעבט נים קײנמאל זיך, דאכט האם, זי

pk ארגאן דער געװארעז נים קײנמאל איז 
pc האם זי באװעגוגג. מאםען גרויסער א 

 וױ קװאליםעם אויף געװיכט מער געלײגט
ף  יא־ ערשטע אירע אץ ;קװאנטיםעט »י
 די־ pc אידעע די גע«רעדיגם זי האם רעז

 א פאר געארבעם האם זי ;אקציע רעקםע
 באלדיגע א שאר ;איבערקערעגיש באלדיגע
 צײם דער מים אבער רעװאלוציע. םאציאלע

 איבערקערע־ באלדיגע א סון ^דעע די איז
 רע־ מער א אױף געווארען פאדביםעז גיש

 סארבליײ צילען עגד די צוגאגג. אליסםישעז
 יחיד, פון סרייזזײם סרייהײם, :זעלבע די בען

 צוזאםענ־ פריװויליגער דער אויף געבױם
 א pc צװאגג דעם אן מענשען פון ארבעם

 ^בער־ ;סעלקער פון פרייהײם רעגירונג;
 גע־ ױשר׳דיגער סער א אויף װעלם די בויען

 םח ענד־ציל דער ;ארדענונג זעלשאפםלעכע
 אבער םאציאליזם. סרייהײטלעכער דער זיץ

 וױיכער, געװארען מען איז צײם דער מיט
 מען באמבאסט. pc באסרײט זיך האס מען
 זיך האם מען גרינדלעך. מער געװארען איז

עיקר׳ דער זאגען. צו אזוי אויםגעניכםערם,
 אנגעסאעלז ביסלעכײיח האם גאוועגונג די

 •ראגרןס מענשלעכער דער אז ^יגצתעז•
 א םאקע אסשר לאנגזאם. גאנץ זיך באװעגם

 אים קעז םעז אבער לאנגזאם. צו ביםעל
שטופען. גים גװאלד מים

pk די איז ארזם אזוי »r n c ארבעטער 
 די־ א pc ארגאן דער סארבליבעז שםירע״

 חשדב׳ער גלײכצייטיג אבער קלײנער א ער
 דיײגסײ דעם ביז איז וועלכע מענשען גרו«ע

 סרײהײט־ pc געדאנק דעם םרײ םאג גזה
 באשיי־ איר פאר זעצט םאציאליזם; לעבען
 װעלם א pm יושר מער פאר קאםף דעגעם
 אזא pc װיםען גים לייחגר װיל וועלכע
 ארבעם, קולטורעלע איר דורך pk צוגאגג

 אידישען דעם pc קאמף איר סאר זעצם
ארבעםער. פראגרעםיװען

 רע־ דעד צו באגריםוגג pra שיק איך
 סענשען, צאל קלײגע די צו און דאקטאר

 ציימ־ דער pc רודער בײם שטייען װעלבע
 יאחנץ פילע אלעמען זײ װינש איך שריפם.

םעםיגקיינ^
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קלאוקמאכער די מיט שמועם א
mבײ איז געשריבען ווערען 

ז אין אוגז רי  װי כמעם ס
הא־ םיר שםילשםאנד. א

 אז דערווארםעם בען
 איסםער דער װי אזוי

הײ־ אױם פאלם ױם־םויב
 בעל אונזערע װעיען פריער, ביםעל א יאר

 םיבים. ױם די ביז כאםש ארבעםען םלאבות
 כ«עט אין םרײד. אין אונז בײ איז פםזז פאר
 װי אבער ביזי. זייער געװען צײםען. אלע
 מענש .דער :שפריכװארט אלםע דאם זאגם

 זיך האט אויםגעלאזם י־אכם״. גאט pk םראכם
 איידער װאכען פיר־סינף םים גאך אז גאר

 אנגעהויבען, נאך זיך האבען םובים ױם די
 שע־ מײסטע אין ארבעם קײן ניטא שוין איז

פער.
 איצטיגען דעם pc סיבות די װעגען

 אויך װי טרייד, אונזער אין שםילשםאנד
 א פאראן ױינען םרײדס, אנדערע םן־ א אין
 ?זקאנא־ אז פאר מיר שטעל איך םברות. םך

 זיך באשעפםיגען װאס אנדערע. אדן מיםםען
 מן וואלטעז פראבלעמען, אינדוסםריעלע מים

 װע־ ביכער גאנצע אנשרײבען געקענט הםתם
ױיניג וואלם דאם הגם דעם- געז  גע־ וואם ו

 פונדעסט־ בעםערען. צום לאגע די ענדערם
 לא־ שייעכטע די אז זיכער, איך בין װעגעז

^ אין גע ר  אז און צײט־ױיליגע א את ט
 פארצװײ־ א אין אדיינפאי^ען נים דארף מען

 לא־ אעזער לעז װעלכע שםיםונג, פעלסער
פארערגערען. גע

ײען ױעגען אנ פ אונזער כ מענ רי ט אג  די
לי די ע פ ג תי כ

 די ניים אגרימענם קאלעקפיווער אונזער
 װי אויט, גײם אםאםיאיישאנם בתים בעלי

 פי־ די מאי. ־טעז31 דעם באקאגם, איז עם
 דעריבער. האט יתיאן אונזער pc רערשאםט

 אנגע־ צוריק. צײם לענגער? א מים שוין
ש^ענע די דיםקוסירען הויבען  פראב־ פאר
 דער מים פארבונדען זיינען וואס לעמען.

 אונ־ וואם פאדערונגען זײ pK אינדוםםריע
 פאר־ די אין ארויםשםעייען דארף ײניאן זער

 בא־ ביים בתים. בןילי די מים ״אנדלונגען
 פילם ױניאן אונזער אגרימעגט. דעם נײעז
מן די זיך אויף  פאר נאר נים אחרױת גרוי

 אר־ די pc םטאגדארדם אויםגעקעמסםע רי
 פארבע־ צו כסדר זוכם זי װעלכע בעםער,

 סארהאנדלונגען די צו קוםס עס. װען םער׳ן
 אכ־ אויך דארף זי נאר בתים, בעלי די פים
 דער pc םטאביליםעם דער אויף םאן סונג

אינײםטריןי.
וױי־ דיער םראכםען בחים בעלי אונזערע

 אינדו־ אלגעמײנע pc םערמינזיז pk ניג
 בעל אײנציגער יעז״לר םםאביליזאציע. םםריע

 דעם• װעגןןן עיקר דער זיך קימערם הבית
 ארט אים זיך. פאר כאפןין קעז אליץ ער וואם

 אין סיסםעם כאם־לאם דער ווײגיג זייער
 קען ער װי לאנג אזוי איגדוםםריע, דזװ־

 אדער געזעצלעכע מים צי ארױםקריגען,
 בעסםע דאם מיםלען, אומגעזעצלעכע מים
ך סאר  שכן זימ שעדיגט ער ווען אפילו זי

 אבער ײניאן די בבלל. אינדוטםריץ די אדער
 שײער יאר pc 50 משך אין האם װץלכע

p» ^iU7iK אײסנושטעלען אויף געקצטסס

שײנבערג שראל * pc
באארז חשאינם קלאוק  iig .מענעדזשער ענ .

 װאס באדינגוגגען בעסםע די אײםקעניפען
 עקא־ הײנםיגעז דעם א־נםער מעגלעך זײנען

 גרויםע די זיך אויף פילם כיסטעם. נאמישען
 ארבעםער די פאר סײ פאראנטווארמלעכקײם

 אל־ דער פאר םײ און פארםרעם זי ״ע^כע
 אונזערע װעלכער אין אינדוסםריע. געמײנער

באשעפטיגם. זײנען ריםגלידער
ציים־פראבלע־ שװערסטע די פון אײנע

 פונקם ארבעםער. אלע פאר שםײען ילאס רען
 אינ־ אונזער pk מלאכות בעל די פאר װי

 א כאםש קריגעז צו אזױ װי איז דוסםריע,
 פאר זיכערקײם. עקאנאמישער pc מיגימלם

ען דעם אזיג  םארגןישלא־ ווערען פראבלעם י
ען פארשײדענע :ען תונג ם, שליס איך :יי  »י

 יענע pc פארשלאגען די זיך, פארשטײט
 איז עם כונה אכלודע וועמלגס עלעמענםען׳

 ארײנ־ גאר ראבלעמען.5 קײן לײזען צו ניט
 נעץ דער אין עולם גרויסען דעם צוכאפען

pc ח־כם, מיר םאמא־־יטאריזם. בארבארישען 
ײ עקאנאמישער pc פראב־יעם דער אז  ז

r םים װןירען געלימם ניט קען כערקײט v 
 סאר־ גאציאנאלען אלגעמײגןם אן אייף ראל
sjv די מחמת נעם, t^ ikc .קאנפליקםען 
 pc צתאמענשםעל דעם אין פאראן זײנען ״אס

 עקאנאפישען און אינדוסםריעלען אוגזער
 דארף מען אז דעריבער, איך האלם סיסםעם.

 םײלװײזע א דורכצופירען פרואװ א טאכען
 איינצעלנע אין פראבלעם דעם פאר לײזוגג

 pn שפעםער זאלען װעלכע איגדוסםרילם.
 א אויף אײגצושםעלען, אזײ וױ מוסםער א

 עקא־ מיגימאלע די אופן. דעמאקראטישען
 בכלל. ארבעםער פאר זיכערקײם :אמישע

 גע־ צום געקומען איך בין אופן אזא אײף אט
 סא־ צו געװען כדאי וואלם עס אז דאנק.

 עקא־ געוױסעז א דורכצופירען פארזיך א בען
 קלאוק אונזער אין זיכערקײט־פי׳אן נאמישען

ך פארשטײם עס אינדוםםריע.  אזא כדי אז זי
ת׳דיגען א האבען 1זאי פי^אן שו  װערם, מפ

אי מען אז  דורכסיממ, קענען םאקע אים ז
 אויספאר־ גרינטלןןך ערשם צוס מיר מוזען

 די געפיגען pk אינדוםםריע אונזער שען
דורכצופירעז. פ^אן דעם רעטאדען פאסענדע

 דא איו װיל צוזאמענהאנג דעם אין אם
 עס װאם אין געדאנקען, עםייעכע אויסדריקען

עי אײגענםלעך באשםײם  עקאנא־ pc פייאן ד
? זיכערקײם מישער

 גע־ לאנג יארזװ האבעז ױניאנם די
 אינדוס־ דער pk ארבעטער די אז קעמפם

עז םריע אי  םײ־ וױ ורערען באםראכם נים ז
 זײ װי דעם נאד װאם מאשי^ א pc לען

 ארויסגעװאר־ זיי ווערען אפגענוצם ווערען
 אגערקע־ זאל אינדוםםריע די אז נאר פען,
 מענשלןי־ זײער רעכםען, מענשלעכע די נען
 האבען ױניאנם די ארבעטער. איים װירדע. בע

 1np ארבעםדר דער אז דעם, פאר געלעמפם
 האם זי דזשאב. זיץ מים פארזיכערם זיץ

 עקאנא־ זיץ אויפצוהײבעז באמים זיך כסדר
שען  אייס־ מדרגד״ העכערעד א אויף מצב מי

 קיר• שכירות, העכערע אים פאר קעמפען
p אויף םאז אכטוגג ארבעט־שעה׳ן, צערע n

 םראגען זאל אינחסםריע די אז pk געזונט
 ארבע־ דעם פאר פאראנםװארםלעכקײם די

 גים מער קעז און אלם װערם ער ודען םער׳
 יא־ עלםערע די אויף זאל. ער אז ארבעםען-

צז־קי־- גאך אנלופען דארפעז גים רעז,
 אז כלל p?' פאראז ניס איז עס אבער

 ^נדדפםריע געװיסער א אין איז עס אײג
 ארבעם־םעמד־? באשםיפםע א אײגגעסירס

 דאזיגע די אז געבען• אכםוגג יײיאז די מוז
 ודע־ געענדערם נים קײגמאל זאל מעםאדע

 יוניאן די אז :װערםער אנדערע tv רען.
 אין פאראינםערעסירם pn גים דארף

 פראדוק־ פארבעסערםע אדער דערפינדונגען
 נא־ אינדוםםריע. דער אין ציע־מעסאדעז

 װי שםארק אזוי באטאנען איך וױל םירלעך
 זײגען וואם בענעפיבעז אלע די אז פעגלעך,

 פראדוקציע־ פארבעםערםע די pc פאראן
 אויסשליסלעך דינען נים זאלען םעםאדען,

 בעלי די pc פראפיםען די פארגרעסער׳ן צו
 אין בארעכםיגם, זיינען ארבעםער די בתים.

 פאר־ אם־די פון געניסען צו מאס׳ גרויסער א
 יר־ די איז מייגוגג םיץ נאך בעסערונגען.

 צו קומצן צו פאל אזא אין בארעכםיגם ניאן
 באשםימםע א פאדערען »ן בתים בזילי די

 אין װאס זיכערקײם׳ עקאנאמישע pc מאם
 צײט־גא־ א — עס הײםם װערטער אנדערע
באשעפטיגומ. פון ראגםיע

 װי בתים. בעלי אונזערע זייגען לײדער
 גע־ גים דערמאנם. אויבען שוין האב איך

 :־,k pc םערפינען אין םראכםעז צו װאויגם
 רעדם איר װען סםאביליםעם. דוםםריעלער

ײ זיכערקיימ. עקאנאמישער װעגען זיי מים  זי
t םים זײ נען v ,געדאנקאת דער אז םםכים 

 אונ־ אין אז צו, גלייך גיבען זײ נאר גוםער, א
 דורכ* מעגלעך נים עס איז אינדוסםריע זער

 איגדוסםריע אונזער אז םענהץ, זײ צופירען.
 פרײ־ די pc קאפריזזין די נאכקומען דארף

 פארוואלםעם נים ווערם זי אז pk עז־םאדעם
pc קא־ גרויםע פים אונםערנעמער גרויסע 

 זיד אויף געמעו קענען זאל וואם פיםאלען.
 בא־ א גאראנםירען פון פארפליכםוגגען די

 פאר־ אין באשעפםיגונג pc צײם שטיםםע
יאר. pc לויף

םעט־ו^ פאלשע זיינען דאם אז האלם איך
 ארויס־ T’ זוכזמ בתים בעלי די װעלכע םים

 פאראנםװארכלעכקײם. זײער pc רײעזTצ
 זײז דארף ציים־גאראנםיע די אז דעגק, איך

 צודי־ הײפם־פאדערונגען, אונזערע pc אײנע
ד די װאס פאדערוגגען אנדערע די שען  י
 צו״פארבע־ אויף אח־יסשםעלזין דארף ניאן

 אונזערע pc םצב עקאנאםישען דעם סערען
 יך־ אונזער פין פירערשאפס די םיםגלידער.

 פאדערונ־ פארשיײ^גע די דיסקוםירם ניאן
ם לענגערע א פאר שוין גען  עם וױ pk רי

otc ארגאני־ דעפאקראטישער א אין ױך 
t געוזײנלעך זײנען זאציע, v חלוקי• פאראן 
ו אופן דעם ודעגען דיעוו^ צ ױ ז ן י  פאר־ װ

 דעם באגײען בײם פראגראם אװזעה■ מולירען
 זײ pc פשך pk אז האן^ ־iv אגריםענם.

 סראגדן די זאלעז װאכען פאר קוםעגדע
 קומזת דאן װעלדן פיר װערען. דערלײדיגם

ר צו pk דירעקםארס. אװ באאח־ די צו  דן
ו *ון באארד דזשאינם  אנגןישלאסענע די ז
 דיםקוסיע גרינסלעכע א נאר pk לאקזולעז

אוג־ םארפולירען צו גרײם דין פיר װעלען
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-------------------------------2 28 זײס
 אויף בתים בעלי די צו םןװערונגעז זערע

*גדיפעגם. דעם באנייצז צי
 בתים בעלי אונזערע אז הןסען. װיל איך
 ײען אז גע־יערענם. איאס ביז שײז ה*בעז
 םןןדערדמעז■ ארדים שםעלם יוניאן אינזער

 סאר אחרידת די גאר נים זיד םים זײ סראגען
 באדיג־ איאסיגע די פיז אויסמסערונג דער

 יײד ג*י םיםגלידער, אוגזערע pc גתגעז
 גזתילם זײגעז מדערימען ד*ױגע די אז

 ®סעססיגעז און ססאביליזירזח צד אויף
גאנמ• *לס אינדדסכריע דעד pc ב*,ע די

פון ע ײאראלי א אוזי ל כאכרש ז
 אויה־ :ע-יעגענהיים דער־א בײ ודיל איד
מז p נאםעז אין דאנק ה*רצ־מת א דדי c 
 םשער־ אונזערע צ- באאדד חשןדנם אמזער

 םיס־ אונזערע צו px שאא־קאמיסעס לײס.
 »*יוף .יוארעםעז זײער פאר בכלל גלידער

p״ די קו־פען צו s x באנדס*. האוזיגג ישרזלי 
 באדײםענדעז א געמאכם דערמים האבצז זײ

 אידישע ױגגזנ די תעלמז צו אדיף בײםראג
 דדחק געײזזלדיגעז דעם ליגדער׳ז צד םליכה

 בין איד ישראל. איז װאדינוע־היחער *ייז״
מר.  אב־סע־ גזדיעז סזחאז דער ודןלם אז זי

 די םרן סוסע די הסתם םן ודןזלם בעםער לע
 אזיי סאל פיר געװען באנדס *ןרקײפםע

 מיםגלי־ אונזעדע האבעז זױצם ביז גדדיט.
 ®ןרשםענדעניש גרדיס ארײםגזדדיזעז דער
 ישראל איז הײזעד־מים איצןןיגע די פאר
מז *ז ר ה« א א ױ מ  הונ־ צהײ אוײבעד ג

באנדס. דןזלאר םויזעגם דעדם
 שםאלץ זי׳יז באםת םעגעז געראל^קסק די

 זזאם יוניאן אונדער װאס צא?ם• דעם מיס
 מי־ געזארגם גאר גים גרמדרנג »יר זײס

m t ,גע־ גרײס אויד איז גאר םיסגליז־ער 
ק  אסרײ ווארעם זיך ארן אאצוריצעז■ זיך וי
 אד־ אנדערע pc גגינדתף יעי״זן אײף *עז-

אונ־ pc גאכועז px ביזםער־ארגאנמאציעט.
 נאכא&אל איד תיל באאדד רושאיגש זער

 װעלמ ■יםגלידער. ארנזעדע אז אמלירען
 .*םידמנדס״ קית געקױפם גים נ«ד האמן

 א םאר באנדם שאסעזגײא זיך זאלןן זײ אז
yvn. ברידער מעגלעכקײסעז- זייערע לזים 

 זיכעדע א איז געלם אײער קלארהפאכער
 pc סיי מןראגםירם איז װאס זויטדעסםמגם•

 אידישער ד׳ער pc םיי pw הםתדדדת דעד
 באנדס- קױסם איר װעז דע̂נ חוץ א םאכד-

 יענע צו חוב ברידערלעכעז א איר דעדמילם
 גע־ װערעז װעלכע אידען. זיסגליקלעמ

 האבעז זײ װאו לענדער, ז׳ײערע pc םריבען
 דאס pc יארען הונדערםער שאר געודאוינם
 מים אדײן זײ נעםם וו*ס י*אגד אײעיגע

 איז — הײם א דיי גיס און ארעםס «םעגע
העלםען! זײ לאםיר ישראל. םדינת

םרױעוי״אױסדדה
 נױ א׳ץ איז סערץ. םעז4 דעם זמסאנ׳

 גרי:* יזײמאז ברודער געשסארבעז יארק
שםאדמנעד דער בער^  אײ־ געודען איז מר

 £אר ײניאן. יער pc *יאנערעז זײ pc געד
 גרינבעדג הײגאז איז צײם לענגערער א

t 03 לזןקאל pc אגעגם בימעם » געווזװ v-? 
 לזר ייז םיםגליד א נעדדןדעז עד איז סער
ל  אריבער פים ודזס עד װעלכעז pc ^2 מ

 גזײ איז גריגבערג רעםײערם. צ־דיק יאר א
 •־3PT אקםײדע די !ודישעז מקאנם גום ולעז
ײניאן. דרעסמןכזױ־ דעד םון

ז כבוד אנדעבי^ י׳

 דאזיגע די שרייב איך עז
ך הזףיםעז שורות  בײם זי

אונםערזזאגד־ אגפאנגעז
 אונזער צװישעז לונגעז

אז דרעסמאכער  אמ ױני
.דרעס־פאנוםעקטשו־ די

גילד*. רערס
 מאגו־ די געלאיזװ האם יװיאן אוגזער

 איבער ערענץ5קאג דער צו פעקםשורערס
פארלאנגען: צ־ױי

 בענעסיםען די אז מיר. װילען ערשםעגס
pc ױע־ פארגרעסערם זאלען העלם־סאנד 

יזױ•
 ווערם שאנד דאזיגען pc םרעזשורי די

 שונדעססווע־ אח חודש יעדען םים גרעםער
 פארגרעםע־ צו בתים כעלי די שםערעז געז
 אונ־ ארבעםער. די צו בענעםיםעז די רעז

עען מיםגלידעד זערע  גע־ דעם ודעגעז זי
ײ ר׳ז אויב אויפגערעגם. ״־איי  קענעז נים סי

 פאנרפעקםשו־ די פים פארשםענדיגעז זי־ך
 װעלעז פארהאנדלדנגעז. איז,דירעקםע רעדפ

מז םיר ע רג ע ב  זדיו*אר- צים עגױ דעם אי
טשערסאן. םייאישעז
 הזר ײזיגזױ איז. »ד״*אבג ערײסייצ דער

ם כערעז ם דז סו  א£רענ• ־־wc לימ־סקײל מיני
(לערמרס). םיסעם

 ראכ רעז ײעז צוריק־ יאר א אדדם פים
 לדיד די pc העכערונגען די פארהאנז־זױ־ם

 לערנערם. די אויסגעלןןזס מען האם םקײלס,
ם זײ האם מעז ײג ל ת מ  ודי־ ש*עםער. אײף ן
ם מער זאל פען אז םיר, לען מעז ני ם ש א  ן
 פאר־ דעם װעגעז זאל פען px עגיז דעם *ס

 אונטער־ אן הויבען נױר אײדער תאגדלען
מן דלעואגה ע  קוםן^דיגזיז דעם באגײדז ײ

אגריםעגם.
ר כן מן ק ך לזן ר io ®ײזןדקן ק  יזו

״ ״ז ״י מ א ק
געגרינ־ זיד האס צמ־יל יאר ן5 סים

מל אין אונז ביי דעס ר ם אנ  ״דזשאיגם די פ
 אינ* סוט אח קלאוק דער פאר האכוישאד

 װע*יכע קאפישאז דאזיגע די דוסםדיע״.
 בעלי די pc בשדתפות סארײאלםעם חערם
 צי אויפגאבע די האם ארבעםער. אמ בתים

 זאלען פרײזעז ארבזןםם מיגימום די אז זען,
 זאלען px שעאער אלע אין אײנהײסלעד זימ
 pc לײדםםאנדארדס די אוץי באזירס זי׳ז

 רוערם װאס אגרינועגם קאי^עקםײועז דעם
שןז געשלאסען ױ אן דער צו  מא־ די px ױני

םז איערירם קאמישאז די גופעקםשורערס.  ליי
 קאוד־ אםאליגע די װי געזע׳דאויםאי־יםי.

.עז־אר־עי־״. דער pc אויסאי־יםי
 געפײערם םיר האבעז פעברדאר אין

 קא־ דער pc יובילעי יאריגען 15 דעם
 בײ פארגעהיפועז איז ®ײערוסנ די מישאן.

 דאנער־ האםעל מאוגם־ראיאל pk דינער א
 בײם געסם די שעבריאר. םען15 דעם שםאג.
 דער איז צדדים בי׳־ל־ע געװען זײנעז דינער

 מיםגלידער אדבעםסגעבער• אינז־דדםריע.
pc א קאמסיל. פאנוסעקסשורערם דעםp 

p ארבעםער c .מיםגלידער םרײד p c אונ־ 
i* קלאוקםאכעד זער r r r•

גע־ עס איז קלאוקכאמר אונזערע פאר
 די ױם־שוגג אנגעלעגםער אז םאלע ײעז

 ‘יארי 15 א אסגעשפיגעייס האט פײערוגג
 TTppc pא סםאביליםעם pc ®עריאד געז
 קא־ pc באזים אויפן אינדוםסריע דער אין

 צײיהטיג* געוױם גו אגרירענמט. לעקםיװע
 הײ צײם צו ציים pc געודען. זײנעז ידיםעז

 px TTr' דער צװישען רײבומען פאר סעז
 עדנטםז םאקע אמאל כיאנומקםשורעדס. ײ

 אדער לײז pc פרא־עז איבער דיטפיםעז.
 לעגאדאיי־טםרייל קײז אבעי־ אנדערש. עפעס

 עם זינס יאי־ 15 גאנצע די געורעז נים איז
 אם קאמישאד*. ,דזשאינם די פונקציאנירס

 געקוםען םאקד איז סאמענם װיכסיגער דער
 רעדנער א־מיגע די חרך אויסדרוק צום

 pc פרעזידןנם גולד, ד. א. דינער. בײם
 ירדז׳טיעגם px קאונםיל מאנופעקמשורערס

pc אײנער גןיוהזז את ?אגלישאז דער pc 
 טעם :גערעדם אױד ס׳האבעז רעדנער. די

 רמניפעג. pc ארגאנימער אונזער תערבטם•
 pc אדםיניטםראסאר דער איםאץ. אלבערם

 pc שרײבער דער איך. px האניישאן דער
שדרור^ דאזיגע די

ױבילײ דרסס־קאסערס פון פייערונג די
 פראכם־ א ביי סנםען. דעם אווענד שבת

 דער pc אוידיסארױם אין באנהעם. שולען
 נעדדארדז געפײערם איז .1שױ עדת־ישראי

p ױביליי ־יארעער15 ־ער c דדעס־ אונתר 
.,אהאי1־ ־אטערט
 דשען געלעגנהײט דאזיגער דער בײ
 px רעדעט רוארימע געװארען ^1געהאי

 ראליע וױכםיגער דער ידעגעז באגריטוגגען
 געשפילט האס יאקאיי דאזיגעד דער ייאס
 דרעםמאכעד דער pc עבונג’אייסי דער אין

 אלע pc סאו־שםײער גע־יעז דינע עט ײניאן.
 פאנםרעאל. אין ײניאז־לאקאלעז אמזערע
 ס״ז pc געװארעז געהאי*םעז זײנען רעדעם

 pc מעןעדזשער מאגעל■ מאריס ױײניגקײס.
 pc נאםעו px ליבערםאן םעם אמאל. דעם

 דער פאד זשאדודען• קלאוד קלאוקםאכער: די
 הלרבםם סעם pc px יוניאז דרעסטאגלער

 נאםזה px באגריסס הארציג האם ײעייכער
pc םיםגלידער אינטערנעשאנעל די px װי־ 

 pc סארזיצער םשערגיאק. סרעגק ני»עג.
 אומם. pc םאסםמײסטער געװעז איז לאקאל.
 אלס געװארעז אויסגעםײ׳־יט זיינען סתנית

 ײ n לייסםונגדז זייעדע ®אר אנעררענונג
 טאנעל. םאדיה םשערניאק. סראגק ברידער

 די pc שדייבער צום און ברעזגער סײ
שורות. דאזיגע

אײםגע־ דומ־־ימןנהיים םיט האבען פיר
 pc באגײסרמ םעלעגראסישע א גוכלען

 pc רענע־־זשער ערשםער דער אלען, דמזאהן
 *1P אײ זױז װעלכער לאקאל. דאזיגעז דעם

 בא־ זיד היטעז זאל עד װײס צו ליפאתיע.
 האבדז מיד ®ײעריגג. דעד אם px טײיייגען

 בא־ שרישםלאכע הארציגע א געקראגען אי־יד
 םע־ קרײזסאז■ סעם ברודער pc גריםונג

ײניןמ• םאחמםער אונזער pc נעדזשער

29 ױים ^ ל“ ־1951' <

1950יאי פאין אפיב גענעי־אל אינטעי־נעיט^על פון באי־יבט פעאנ*ז
p® איז עם װי i װעט יארען• פילע פאר אײנגעפירם אונז בײ 

 באריכם פינאנץ דעטאלער א ױעדלן פארעסנםלעכם יאר דאם אויך
px אפיט 1גענעראי דעם דעקענדיג ױני חודש px אנגעשלא־ אייע 

 ודעלכער באריכם. דער אם באארדס. דזשאינם אזן לאקאלס םענע
ם1פארעפנםי ױעם ח צנ  קרי־ יועלעז אודים׳ יערלעמה דעם נאך װע
 עם װעלען ײאם לא;א,־ם׳ אנגצשלאסענע px מיםגלידער אלע גען

פארלאנגען.
אפיס• 1געגצראי דעם בלײז דעקם באריכם איצםיגער דער

םט די װײל מנ אונ  איבערקוקן םיט פארטיג נים נאך זיינעז אל
p ביכער די t גאכצ־קו־ כדי פארעפנם^עכס רוערם לאקאיס. ד׳י 

 רעליישאנט לייבאר נ<-א:ע~ דעפ pc פארשריפםען די מעז
געזעץ.

עזולדע• און שארמענען פון סבדיםמענמ
’(950 טען31 דעצעפבער

עז ענ ר ר א פ
S1.S56.990.01 — — — — — — — - '5 '

9.928.805.25 — — באנדס רעגירינגס עם. ײ•
6 593.752.74 -------------------1רעםירועם־ הלואות

אין אינװעסםירונגעז
.3io.500--------------פםאק קאריארײשאז o o
2552XX)iX(----------רעהיײעבל מארםגעדזשעס

1.250.00 ------------------------------דע#אזיםס
39407^5--------------פיקטסשודט px םעבעל

 לעיבע^ס ס־פי*־ים. אינוועגםארי
22 500.00 ----------------— -י- — אנז־• א•

--------פאלזעגען 1הכ־ סד

שװלדעז
-----—i------------האזױת

אטלונגעז pc pחשב אײפז — י
--------------םעקכ ױיםהאלדימ
c'O’T ’pyo-------ן---------------

 םײט־בענעפיט פאר רעזערײ
- — _ מיסגלידער פאר

-------------סאכד רעפײערטענט

$197X18.205.85 -----------

S 1.052.264.62 
806.771.42 

16 490.07 
5.493.00

4.628,253.10 
14.166.68

$ 6.523.438.89 ---------------------------— שיא־ען םל

UA.xaiW יץ*« iJ!
p c עז ם ען31 ביז יאנואר ו  1950 דעצערבער ם
ן ע ר א נ נ ״ א

ט ײ  XC’CVC----S3.413.398.59 ל58 ד
 337.352.62 — לעפיםא ־tjc םא*לאמענםדרי

 387.854.05 — אסעטםענס בענעפים טויםען
 1.287,588.94 בענעפים שויםען סא«לאםעגסערי

אינםםיםוציעס פאר באשםייערונג
px 141.874.04 ---------------חי־^ף ארבעםער

ם אײנםרים 109.412.32  ------------------------געי
27,195.44 --------------------------------ם־פלײס

216.257^7 אינױעטטירונגצן אויף פראצענט
i.33.798---------------------------םארשידענע l

$ 5.954.731.98 ------------------------------איינקונפטען הכל

ױסגאבען א
 הוצאות אדמיניסטראםױוס

פאכט דח־ק׳ צײםשריפםעך.
—---------א. א. אויטגאבען

 טטענא־ בוקקיפערט— שכירות
א. א. קייײרקט גראפײרס.

ט ענ ------------------אפיס — \.
פו םםיױד״נער', דרוק־ארבעם.

2----------טעלעגראף אױ טע־יעפאז C , ; 3 i : s
i49-------------------ארג. א:ד. צ־ דײט .c i2 .oo

 אנעט־ טםײם. פעז־צראל■ א. א. פ.
ן .י .CCC.53 — א• א• אינשורענס פלןױמעגם

*<ױ רע_ סמעף אינםערנע-א:על
H------------------------פ״נד רענם 2 . : : s 3 i

םמבעז לעפארט. 69.770.43-----------------אוי
33 332.60 --------------אויטג^בצז <:<1פ;;רש־

S337.3C0.24

3C6.561.30 
3 M  82.79 
84.370.59

ױבעז אדדיױטטראטײדע הכל טך — :.יסג

 אויסגאבען ;;רגאניזוסצי^נעלע
$766-730.00 — — ארטןניתעי־ט צו געהאלט

392.308.18 --------------— הוצאות ארגאניזיר
8042448 ---------עקכפענםעט px פי "עגא'־

22.394^0------------------אויםגאכען לאמיםע
דינג  69^72-81 היצאות פארװיײ*ונג px ביי

 57474.15 — אינסםיסום טר־ינינג אינםערנע.
פראװי אינםערגעשאנעי

66.193.36 --------------הענט״ די אם ״מים
א אדײערטײז^ ®יבײטיטי, אדי 37.18830 — י

74464.73 ----------אנד. px בעבעפים כטרייק
171.82644 --------------א־י־גאבען קן״־־ענשאז

$ 1.321.371.27

$ 1,73887665 — אײסגאבעז ארגאני^ציאנעייע 1ה:־ =ד

רעליף און דאנײשאנס
$788X75----------— מיטגלידעל צ' שטיצע

214.52831 — ?;ל:. אלב• px ״אײלםעסיגע

2---------------רעי^יף px יאנײשאנט הכל סך 2 1 8 1 1 8 6
71484388 ------------------סיםגלידעד צד בענעפיט םויםעז

$ 3.995.902.06 ----------------------------אייסגאבעז דזכיי סד

 מעמבערשי®* ssr.“ 20 לאלאל
םיטינ:

x רעםבערשי«־מיםינג pc יאקאל 
 אפגע־ װעם ארבעםער׳ רעעורעיל .20

 םעז12 דעם דאנערשםאג. ררערזוז. האלםען
 די־ אין ארבזים. דער נאך גלײך א«ריי■

 סע43 ודעסם 108 האםעל, ילאםאם
 קעםלער דזשאזעף מענעדדטער םטרים.

 די ויעגעז אויסםירלצד באריכםען װעם
 אוים־ יוצלעז װאס בענעפיסס ײאקײשאז

מ אנדערע־ ײעגעז px ודערעז געצןןלם  י
םראגען• ניאז

 פון יארציים טען40 ציס
םדײעגגעל־פײער

 פעלא־- ״סםרדענם איגםערנעשאנעל דער
 באזוכען צו ארױספאר אן ארגאגיזירם שיפ״

 זיינען ויאם קרבנות 146 די pc קבריט די
 ״םרײענגעל׳*־ דעם אין געוואי־עז פארברע:מ

.1911 רערץ px פייער
 שדי־ דעם זינם יאר 40 גצײארעז איז עם

מז דער^ע  ®אסירם האם עט ױאג אדהגליק. ־
ױ א אין  ״םרײע:־ די שאפ. דרעס 'ארקער נ
 ®ארשפארם דעפאלם האס פירמצ דרעס־ געל
 מורא אוים שאי. איר pc םײער px םיר
דרעטמאכער H6 יוניאז- דער סאר

עז  והזס פײער דעם px אימגעקוטען דינ
מז ^לאם עברא טנ  געדוען זײנעז 8שא אין אוי

 אוטבאגרענעצטען בלינדעז דעם pc 'קרבנדת
 עקםפלחןסזמיעי px פראסיםעז דורשם.פאר

 pc בתים בעלי דעםא^םדיגע די ניצד
שא*'. ״טרײענגעל

ר דער * מ רוי זונםןמ. םארקופען װעם א
rp טאי. םען13 דעם rry c c יועלען ב»סעס 
 דער pc בײטאג 12:30 אפצוסאדעז גרייט זית

ביזזדױײ. 1070 געבײדע. אינטערנעשאנעל
ד םעז דאדף רעזעוײואזיעט װעגעז  זי

c'aoxN קאזלו־ ס• שאניזי צד "צנדעז jr 
.7000־5

־ װעס באסעס אויף ארדיטיאו־ דער מ ק
צדדי̂י px rnx םעגס so םזמי



*י־ 30 זײם

1950 איז אויפקלערונג געזונם
באריכם) g (אנשםאם

pc גױמאן מ. פאולין
 פים אויםגורעכענען ויןי

 פארשיײ די שרםים אלע
yap םרן :מקטױויטעםען 
oyn אויפקלע ־ געזוגם 
 אין דעשארםמענם רונג
oyn העלםה ױניאן 

 ya* מעז װאלם סענםער,
 וואם בראשור׳ yxaxa א אסשרייבעז דארשם
 און צײם מעד געפאדערם זיך וואלם דצושו
 אזא וואלם םעז אז םיץ איד הגם געלס.

 דאס אבער ארויםגעבעז• געדארשם בראעור
פועגלעד• נים םארלױשיג את

 ־nxc צו אזײ וױ מענשען אויפאוקלערעז
 םעלד. בריים א זייער איז קראנקהײםזת םײדעז

oy זיך װיל מעז אויב אז זיך פארשםיים 
 לים־ םונאנדערםיילעז בלויז מים באנוגענעז

 מעדיציגישע־ פיל םאן״אזוי oy װי לעםס,
 זײער געװעז pay nyn װאלם איגםםיםמיעם,

 אונזער םאז םיר וױ אוםן nyn אבער לײכם.
 באשםיים העלם־םענםער ױניאז px ארבעם

 דרוק־זאכעז פונאנדערםײלען אק בלויז גים
 דערםארוגג pc יאי־עז לאסנע געזדנם. װעגען

 פערזענלעכער דער אז איבעראייגם, אונז האם
 װי מער װערם איז מענשעז מים מנםאיןם

ליםעראסור. ױדעז
ך  א איבערגייגעז אז גלײב, לפשל. אי

 פא־ נים־איגםארמירםעז אדער נאכלעםיגען
 גע־ אים האם דאקםאר דער אויב אז ציעגם
 לאבארא־ אוץ עקס־רעיס געםזה צו ראםען
 נעםען. םאקע זײ ער זאל םעססם, סאריע

 בעםםען oyn אין געזומדאױםקלערונג איז
 יחידים פים דיםקוםירען צו װארם. pc זין
ם «א מ רו םען אזוי װי ג הי  געזונם דאס אמו
px נויםיגקײם די pc םעריאדיש זיד לאזעז 

 תוך אין פייסם דאקםאר- א pc אונםעדזדכעז
 װײ־ צו ארבעם. געזונם־אןיסקלערוסנם םאן
 קראנק־ םארמיידעז צד אזױ וױ םמװים זען

 אויס־ pc מעםאד גוםער גאנץ א איז הײסזנז
 דיםקוסיעס אלגעמײנע סירען צו קלצרדנס

םינגען בײ  קראנקען־הילף׳ װעגןיז ייניאז־מי
 פראגרא־ געזונם־סארזיכערוגג נאציאנאלע

שען דעם דיםקוסירעז pא םען  סים־ עעלי
rx סאציאלע pc סעס ’nyo בא־ גאגץ איז 

 געזונם־אויפקלערונס pc pay אז שםיםם
צוגע־ מ?מ דארף זיך, סארשם׳־ים דערצו.

 אין האבען םיר װארם. געשריבענע דאס בען
 ױניאן־ אייגענע אונזער רײ ערשםער דער

»yoy אp זי הגם װאס ראכזח>8ש סיר 
 געזונם־פראב־ סאר «לאץ גענוג א& נים גיס

 די םוגדעםםײעגעז זי באהאנדעלם לעמען׳
 *ax װאס געלעגענםלעך. עגינים דןמיגע

 ברא־־ pא •לאקאםעז ליפלןיםס. באלאנגם
o y p rr, סו־ זײ דעםארטםעגם דער־א האם 

 האבען זײ םויזענםער. די איז נאנדערגןןשיקס
 פראגזיז םעדיצינישע אזעלכע באהאנדעלם

 קענםער־קראנקהייםעז. םובערקרלאזים, װי
 קראנקהייםען. װענערישע הארץ־םראמל׳

 אנדערע און םארקיייונגעז םארס ייאלערל
 װע־ ליפלעטם דאזיגע די אז ייסען.הגקא?ר

 נאכ־ דער pc המ מעז קען געלײעגם רןן
ליםעראםור. נאך פאר סאראז איז װאס *יאגע

 מזןדיצינישע וועגעז אויפקלערונג אויב
 בײ ווילען דעם שםארהעז דארסעז טראגעז

ק אויף םאן צו אכםדגג םעגשען א ד ד »

 אויפ־ דעפארםמענם אונזער האם דאן זוגם,
 די־ םיטגלידער אונזערע םך. א זייער געטאן

 אפהי־ אין סאראיגטערעםירט שםארקער נען
 אנדער איז עס װעלכע װי געזונם זייער םעז
 את העלם דער באסעלקערונג. דער אין םייל

 אינםערנעשאנעל אונזער אין פאנד וועלסעיר
 מיםגלײ אונזערע אז באדייםענדיג העלםם

 געזונם־ סארנאכלעסיגען נים זאלעז דער
 םאנד דער אם וואס דערמים פראבלעמען

 שוועריג־ עקאגאמישע די לינדערעז העלםם
 מעדיצעישןי-הילף. נאך אנקומען בײם קײםעז
 • אויסגעשסאטעםע גום א דאך מיר האגען

 גריים איז וואם אינםםיטוציע מעדיציגישע
 ױגיאן. דער pc מיםגלידער די העלפען צו

 אויס־ יאר פערציג צו גאעגט די אויך אבער
 אויפװעקען געהאלםען סך א האם קלערונג

^ דעם םיםגלידער אונזערע בײ ^P’reo 
 גע־ זייער האלטעז דארפען זײ טייער וױ

אפהיטען. לערנען עם דאדפען זײ אז pא זונם
 ױניאן אין בילדונג־דעאארםמענם דער

 גאנץ מים לײדער ארבעם העלם־םענםער
 דע־ גאנצער דער םיםלען. באגרעגעצםע

 מענשעז אימ pc בלויז באשטײס פארםמענט
 דעם אין האם װעלכער — דירעקםאר דער —

 אנדערע רײ א נאך העלם־םענםער ױניאן
 פונ־ געזונם־אויםקלעתגג. חוץ א םליכםעז

 אונ־ קענען. מיר וואם מיר םאן דעםםוועגעז
 עס אז האםעגדיג, אומשטענדען, די םער
 װיכםיגקײט די ווערען אנערקענט פארם וועם
pc מים־ אוגזערע פאר דעפארטפענם אזא 

גלידער.
 די בארירס בלוח איך האב װײם אזוי

 אונ־ דערמאנענדיג גיט ניו־יארק. אק לאגע
 אי־ העלם־םעגםערם יוגיאן אנדערע זערע

 בא־ האב איך אז געדעגק׳ איך לאנד. בער׳ז
 ריװער. פאל אין סענםעד העלטה א זוכם
 םימ־ מאנכע אז באמערקם האב איך װאו

 עקס־ אן צו צוצוגיץ םורא האבען גלידער
 לאבארא־ א אין ארייסני׳ץ אדער מאשין רעי

 פא־ אזעלכעם אז זיכער. בק איד טאריע•
 גע־ וואו געגענטעז אוז־ערע pא אויך סירם
 און זײער א געוועז װאלם אויפקלערדגג זונם

 סוגדעסםװעגעז ארבעט. סרוכטבארע זייער
p אז םיר מעז זאגם v העלם־ ױניאן שום 

 װעל־ אויף האלט נױ־יארק חוץ א סענםער
 אנו־ בילדוגג־דעפארםמענם. איז עם כען

 גןילעגענהײם א געהאם איך האב מעלםעז
 מענשעז- מים pay דעם אט װעגען רעדעז *י

 העלם־םענ־ יוניאן מאנכע פארװאלםעז װאס
 לאגד. םון טיילעז םארשיידעגע איז םערם

 נעגאםױדע זײער א געסונעז לײדער האב איך
 :געזאגם אסילו מיר האס איינער באציאונג.

 אזא אויף צײט פםר׳ן מיר דארםעז ״װאס
 די אט קריגעז מיטגלידער די ודען ארבעט-

י״ טעלעװיזשען און ראדיא דורך אויםקלערונג
 מאקע זײ קריגעז איז׳ אבער פראגע די

 קריגעז אדער אויפקלערונג? נויםיגע די אם
 אין ״קאמערשעלס׳ באקאנםע די בלויז זײ

 רע־ אלערליי אנגעבאםען ווערם עם װעלכע
 אייג־ pא אמת׳ע פארשײדענע פאר צעפםעז

קראנקהייםעז? גערעדםע
 וועגעז זאגען מער געקענם װאלם מען

דער אין ווארם א וױל װער .pay דעם אם
f jn n c

נערעכמיגקײם <--------------
נעיצטארבעז קאץ דזשײקאב

Tyo26 Dyi פyאיז, ברואר aל א אדay־ 
 דזשײקאב זyשטארבyג קראגקהײט, רyגער

אנB די פון רyאײנ קאץ, ny און זyרyי ra 
pc ױ אונזערaאן ק ביז און י  ןyצטyל ד

 סו^ר אקםיװסםע די pc nya״K אטעם־צוג
ארגאגיזאצי^ nytaw אין

 די װי ,jtf’yyy? רyאד קאץ, דזשײקאב
y אים זyגyפל רyקלאוקפאכ en,? פחםת pn 
ly an y ra ,ג^רןין איז וואוקם '■*pc nya 

ycoa’c^ay^' די a אyay pר*ישםטy ױ־ 
w’a־yic^ אין םיםגליד א W  W’ai' nyT•־ 
^ אז py האם .1910 פאר ױו  םײלaא אקם

iy< אין ןyומayג iy װיכםיגyג רyשayyיש 
 א (ynya איז דאם צי יאן.1ױ רyד אין

 יאן־קאספליקם1ױ רyכyרלyaאי אן םםרייק,
 לאקאל. pn אין וואל־קאמפית א גאר רyאד

ש. ט1 מאל1קײ איז קאץ ח  pa זyaשטאya י
 האם ny וחןן און ן.yבyיאז־לaױ אין הצד
oy p אין זyװארפyגaארײ זיך ^ y n איז 

 זyבר ןyכyטלayױג פים lyaiya oy איז קאמף
 האס װאם ,y’anyay רyשטילטyאומג און
־ םאל yאל ^ ^’pn cayp אםת׳yז n ^ y.

u<cmKD nyn־nyayo ג האצזyהאם oyn 
 .1914 אין אךlynyaa 1 צו דערוױילם כבוד

 pא שאז15קאנוױ לyaשאyaרyםaאי nyn בײ
 די pא .cayn’iyne־o’rn אלס ד,1קלװולא

iצםyל y ^  y פאר pn איז םוים lypya ny 
 םים־ א זyaרםיyם yכyטלy pc פארלויף אין

yp’c גליד v y p y  nyn pc אP ײ־  איער
i לאקאל מארס n. פארסראנמז האט ער 
 ם1דזשאי nyn בײ לאקאל ןyדאזיג דעם

ם אין pא באארד o חנ -^ e p y n n a ^ n ^ o. 
"5טז1אי nyn pc שאז15ױבל־קאט־וז nyn ביי  ו
yaשאya,םי, םיק1אםלא אין ל  קאץ האם סי

ט אן ןyקראגyג מ ציי ס  אלד־ אן אלס ג1אוי
 װייס־סר^ידענם nyayypya pא טײמער

nyn pc איaםyרyaשאya.ל
מ לויד״ nyn בײ ל ע  lysivya-^jo איז וז

 .91 לאקאל pc רוזװזנלם־אויזײםארױם אין
 : jypya vcoo םyayבnשטאnאc oyn האב^

nצוק אובןny,םש מאןnyםאן pc לאקאל
17 i יש ־nאל anyor’o, גnyayאל *nyayo 

pc nycn קלאוקמאכעn שאי ײ: ם1ח א א  ב
 nyayrypya לױבאװ, pא םייכמאן ב. pא

oyaro אגayם pc א לאקאלp א n ^a jp p 
ם.yayבnשםאnפא oyn po nynוnקאמפס־ב

ש. םים ך האם םוים קאצ׳ם ח  ^־־c זי
a ’n ca’nayוצלyכy איynאליסםישy נ^ןטיג־ 

ױניאז־םמיר. םyגyבyגyגnyאיב אן פון קיים
ק.1^1א pn 7כבו

 װערט מואװי אינמערנעשאגעל
שפראכען אבט אין איבערזעצט

n, איaםyanyשאyaזיך האם ל o o ^ n y n,
 בא־ ensm ״cayn ,n אט ״מים מואווי רי אז

 פרא־ אלס ׳yp>n^ אוו ״װאים pc מצם
Bאגאyna פאn םױיען nc״r א יזם1יא1ױp 

^ pא pא ysאnאײ  איז אװעק oyn פאר אזי
nya’^  nyn איב פילםnyגyזyגזױוזא״מ צם 

^ אכט אין כ א ^ ש
rra־»nyoinq*r אז איןyלכn y״y0 
 naניו־זילא pא nײםשלאבnב־nyם װי מקופות
 ^א* yסטyב ,n וױ פילם, oyn זnynaבאװאו

nוקציy אן פון *nyoyan אnגאניזאציJr

---------------------- i9 5 i ‘

 דע פון מיטגלידער די צו אפיל
 פון באארד דזשאינט )קלאוד

אגדזשעלעס לאם
snyn'-o pא nyסםyשװ

n r J»  nאי זי:ם איז לyשאנyanמעaאי '
rayoo't?y שםענדיג B nyn lynyaיאnya 

 ןynyכyש''ayפ nya און lynyoyo א פאר
 ־■n אין nטעyבnא ,n nאc nyס־שםײגayבyל

y n c] ר װז  ױ־ nyאונז .oy'ncona'K קלי
ג אויך איז ניןת ^ מ  ny ,n- פון ^ya ש
 אלע רי nyדayל yאי' אין זyלפyה צו שםצ
הילף. אין זיד !ויםיגעז וואס

poa'on oaynnync iyn, ל איזyצםyנc 
pn'ya קאליםא אין באזוך א אויףanיy װyגyן 

 אויפ־ גלייכצײטיג ny האט ן.yאגnc יאן1ױ
Tyaiaya אונזע פיםyn ױגיאנס yayp; בא־ 
 lyoya צו קאמפיץ Dyn אין זיד טײליגזה

ya’C’u  'n צו הילף pa'na ישnאון אל nyn 
^ צו הםתסײת ־ ,n nאc iyn.״n בוי  צע^לי

nyoayrio nya .אידען
 yyyso p',א אלnיש אין aaan’ayn זײ

מ, nטעyבnא yטיגnאn זײ מגו  •nno.n ’n באו
wn ־ אוז^oy’yae’eoa’B yn, אלץ טוען 
ײ שאשען צי כוחות ynyn אין איז וואם  א
oyo ה אדןyלycאײ ןaאyaynnז n, צnayליגny 

nyoayi’ao איnישy אין םשפחווז a oyn•״ 
oy ^הײםלאג ^ מ n t א oאnפyה זyלפyן 
yn’o ya’n די אז p װאm ,nynyna־nya איײ 

 ^־■ א האבעז יאלעז פלײש pא בלום גזז
אל^ יn אז קאפ, רזyאיב  באװא«־עגט, pn ז
 ŷהאב צו ,yיaװאyn.אn שיוע-ע םאג א נאד
^ קאפ oyr װאו ײג ל צו ק מ  דארפען סיר אי

 די פאר הייזער 1בױע צו ישראל העלפען
 מיר קענען דאס אידטן. אײנגשואנדסרםט

 קויפען דורו אונז, פון א״נער יעדש־ םאן,
באנדנז-. האתינג ישראלי .אמון די

oy םא זאלט איפ אז ויםיג,1 איזnשםיp 
ט אn אז ל ^ א  lyayn בלױז לים זיך ה

npny״ ^n y װyלכyן oy י-6טפא1םילא איז 
^ iyp ןyש y ry ב*:ד. א קופט איל ?o rn 

 נ־yפולשם א ג1ישלאל־רטגיפו nyt pc איר
ya'n גאnאaםיy אויף nyn סוםy וואס t k 

on’ooyru’K אp אויף nn״־ nBאצayאינ־ ם 
oynyo, וואס iy rn ?  oyp n’K א'־יסגyט^צא 

עז.nאלאn nyaיקאnyאם אין
nyum סשאינש o־»^n באשטימט האט 

 .071בא nאלאn ט19טױז 50 פון yקװאט א
n םיר y n  iy rn אי אזn. קלאוקמאכער׳ 
oya אnיכnyשםײגyן n, ^קוואם lyoin n’o 
 nyn pc אסיס אין ןyקופ צו nyonyn אייך

 oayp n'K אויב בא^ם. lycp? צו ױגיאן
 איץ מים ,yoio yגאנצ ’n כאצאל^ ים1

 oyn מים ןynזשיaאnא nm cayp מאל-
ס עיאךאפי ^ oyn אויסצוצאל^ י א  ביס־ כ

 Tya’np nאי וחןם oyn אךp 1* כװי^yל
nym 1בא^

ום,nג זyרלעפyיזnב םים

 ב^ארד דזשאינם קדאוק אנדזשעלעם לאס
י. יװ .1 ל. א.

 nזשעnyמענ -nKtayoo י.
 מאןnyטש א.cוnא ײשאן

אן אסקי,nםו ב. ש^ז ס־ם  װיי
קאמיט^ — סאלאמאו פ. גולמאן, צפא

 אינ־ ױניאן טרײד פון ספודענמען
 צו באשטימט װעדען פםיטוט

אדבעט פראקטישער
 ב״יס האלםעז װאס [,yrayo yaap צאל א

 oyn pc סnקו ןyשטny oyn זyיגnענnפא
no״n סטים'ם1אי ױניאן nyoa’K nyn pc־ 

 Ijn^pya באשםיפם שדין iyrn גדגאגעל
 ־n«c אין oyon« ירגיאן yאקסישnB םאן צו

 lyoayToo ,n לא:ד. פון סײלען ש־ידענע
'o באגעגעגען איצט זיך ־יעלען : b נים8 אל 

y סים r ’opsns און פראבלעמ^ ױניאן yp* 
y ןynayאגװ ןyארפn ־־ען a y ^ in y n  ynyn 

iy®’ayoay? מים זיך ספראומין צו אויף 
T ’no ya’oo’P ױניאן .o’a’ay

n29 ״ ya’n lyoaymoo] באשםימם •ya 
^ א  נײ־ קראנץ, ג1אויתוי פאלגם; װי ױ

 nארaרyב אז,nnזשאn לyיayn ליפשיץ. טען
 לסקיyב מאןnאa pא סײמאן ראבערט קאהען׳
 סםײס. yענסילךױיגיB אין אמ:עםען וױללען

nאגאלn ,גאײאן׳ איתיק !וםסאן yקלא ליןnק 
 ya- באשטיםם Tya’n ny’n בענסשאמין און
 סקי,1ברא .מארטין naגלאayנױ־ פאר ןyn״א

 פי־ און קאפלאן אלװין סקי,cyבארש אײב
 nyaap א איז nyצםyל nyn םש׳yלאקי לyטש
 *ya באשםיםט iya’n ט,1אימיגרא ישערnאי

 p» יא«־ק יו1 אין ןyםyבnא צו ױארעז
 גאשטיםם lya’n שםyn ,n ט.aגעyאומג

^ oyn אין טעזyארב צו ג^ואמה פ  א
 איס־ ^oyr.^yr’o סאוםה־ותסם, סאוםד״

nyD; אהי »ין םא־ן אװ אוםr־קyנםאקי yn• 
נם.yטמnפא

nyn װ ױ  *nyoaiK סםיםוס1אי ױױאז ם
y צוױי איצט זוכם ’a onynavi אBליקאaםyז 

cאoyn n צוױיםyשול־ט ןnyםין׳ y*yp  pc 
oy װyלyאוי ןyaoב לי ly זyק n y a א ף1פיp 

Tאc yconayosB ,n pc דוײיסיג ’no n 
n אויסבילמנג. ײניאן y ’a nyn שול־זמן 
פאי. iyoi4 oyn אן זיך ד״ײבם

רעזאלוציע דאנק
 yoTC קלאוק nyn סון רyםyבnא די
 נױ ,vayny yo7 500 שלאנסקי, פיליפ

 ט1חשאי nyn איז ג1פיםי א בײ ןyהאב ק,nיא
p’^ באשלאסען nבאאר p ’nnixo אylרקy־ 

aaia שאפ צום nyn nynino ,]8ony®D’ 
^ ב ל א oyn p זyטאקםיש דץ סאר ס t c 

 װאס יאר yכyםלy yצטyל ,n nפא שאפ
ny טש איזy,רמאן px צו oyat’o nyraiK 

 ־ayאם n?s אן׳oלyב annox nyודnב אגענם.
oyn jyn צו 3שא nyn צוncיaynשטyלוaג 

pc א דיnבyםya’oxs ,n iy3ya -pm ,ny 
מתנזת.
 אגװע־ iynya אױך איז ג1מיטי oyn ביי

nayi בnודny מ הײנם, נײםעןnyayזשעpx n 
 מי• קםyאל njnno nypnyays אסיסםענט

 *yn םיל1קאי לyיnאינדוםם oyn pc ,nyל
 nyoyonx ’n«.nnxxo דזש. pc נםyםמnפא

iyox<n ק^ באשלאס^ אויך װי ױסצו  paxn א א
 pc nyעדזשaפע קאפלאן׳ ב. nynino צו

n^nyayo צום ; 117 לאקאל  oayoo’ox 
no־nyn .צו ;גאלוב ב nynno גילזעaבnyג 
 לא־ ^עסלאװ, nyr.no צו px 9 לאקאל פון

 ־1אי [ynayox px הילף ny’n nxc -35 קאל
nyi .שאפ

: yo’nxp ,n
 *1וױי ליליען ; H7 לאקאל פאקם׳ ש.
 35 לאקאל גליקםאן. א. ;9 לאקאל סםיץ.

.48 לאקאל א׳1פאגא װ. און

------------------------------------j c ב ײ 31 ז

שרײבען רדטגלירעפ אונזערע
T* ייך יײל* n’o pioyo 8 צו tyoyaלאץ 

 nyojp- אר8 א nxc זשורנאל nyiaw זדן
אייסיקעל םינקאף׳ס גג j בר. צו קועען

 -ya» nyi pc אויסגאבע nxinoyc nyn אין
pa’DOyn. ״ ^
n’o 8 מקראגזת האבען *jsx r tr צו־

t דאפעז o  iya’V אBצי jo 30 לyי i r o r a 
םמם oyn לוים אז ה. ד. םעם־ פיז *ײ׳ז־סי

 -yi lyaiayaax rx װאב .oaysnxa א
lynx” 12 אן פים p y קריגען צוריק׳ יאר 

to ־”oayxxn* 30 oa. אין nyi^ynyt 
 nyn לױם ן.yסםיםלayבyל די iyrn צײם

!̂ עyרקלyז רyלyיrא  אפיס, aan’ayn פון רו
ט זײם זyשםיגyג ל א  .oayyxni 120 םים ^

icnyn] איז lyaannya לוים אז oyn חשבp 
iyrn פיר nי.aםnyשםy1 ליג pxגױיני- ים 

nya 90 װי IwyyxnB
nyn ױכםיג opnyoxo .װןי• מינקאף בר

 אױף tyon װאס באםיםyבאל סאו־ם oyn געז
o’acix yayn^nxc באשוױ צוnaלyז oyr 

nyoyonx שוין oynoxa זײ װי .B’npo’n־ 
^’lya ומל;ױ זיי .ooxaya iya’n שאסס׳ y 
oyonx ס אין גאר איז װאסyםyלםoyגים ם 
iyaya זײ און lynyn כזיס, אין נאך px 

 *־יף שםיים ײאס .oyrni אזא שגממ&לעז
nyn .ױאך nxc ״טראב אyלמאכy.ר״

nyox װיל איר xn בארירעז oyn הײ«מ״ 
 נםס:yלפyםyרי^־סynyrrx 8 פון לyאיב

nyn pm םיס צולאסעז פױת־אײשאסםער 
pc nyoynonxc oyn בײם האלטעז שאפ 

 nyn ג^וײסםלעד oyn ,oaynnxa x ןyםלyס
 וױײ ח־ינמל x אנבאםעז פאן פחד־אקשאן

oyn pc nya’a די װאס פרית yo’w p סאר־ 
 ״איר איז: .nayo זיץ ? סארװאס לאסגם.
 oyn אךoayxxnc 1 תײיםיג דאך קז־יגם

 ־unx קיץ נים העלםעז עם סעםעלמענם״.
 ״אוממר• nyn פח ברירה באיז און כענםעז

 ללצםע דאם האבען אז־זשאסםער״ nישעrםי
”oa דוארם. a oxn של צי גום אוy.כם t o 

a״nyn ayo ^rnnroay rn  pjnyaax iy 
oayonxa האבזמ ny’n קאםBי^  ־nx yטnל

oyo, אױס װאסnyליר iyp םןװ oy גאר 
praypnyn o’a, הyלסyז *nx p v  o’a nxa 

.7yoayoia
 איץ בלויז lyoyanyrx xn װיל איך
nxi’By, זיך האם װאס aix px lycxnoya־ 

ny: ים1 ן שאפ rnayn ן^ סרי  oyn םיט צו
 ppyn. א nxc inyayaax איד בxה «ײיז

lyoipya rx  oayonxa nyn pm אופ״ צום 
 nyn* איך ox-n ר,yםטxזשnx ןyםײאישnxפ

 «*XP די באשטיים oy oxn px »nyקל
tx px oayonxa oyn pc o” poTX^B 
oyn lynayiaax o’a xn Tys ro  n ^^x c 

ncיr־-סקy,דזשול nxa זיך piayoyn םים nyn 
מן דו lyoya וחום עס װאס צײם א  oyn מ

oayonxa. מיין לויט cארלאaג a’nayayoyn 
 pioipyao’ix איז nyo א nyאלn צוױי אײף

p אז a ’np lycnxn t o כx80 טש nxs 
nyn nyox •oayo פםק pn מימ לגבאי xc־ 
iynya rx  aanyn אזוי aישםיג rx  oy tx 

 ברו־ דאס אם ז.yצײלnyד צו בושה א פשוט
nyn איז מינקאף x nxa צו צוגאב nyt 

 באציי־ ריכםיג oy האם איר וױ פיאװק^
oayo.

rx  aaia”o r-o אז piornax nnxn ;yn 
aaiaynxo x צו n lyn’n’nyn’ םקעי־זשילס 

pc פnיrס*yםyלמay.םם
21119 לעז־. ,22 ל. n^aona *ױלער״ ס.



4  »  a n>' תרעכנדנגד״פ
 לדאמפײז א•; דך מזםײלעעז יוגיאנם אינםערנעשאנעל

באנדפ״ ישראלי ״אמון פארקויפעז צו
 די אוגםער עלעקשאן׳ דעם פון דורכפירונג

 לייבאר נזךפאנעל דעם פון רעגולאציעם
ם נאך האם באארד׳ ריליישאנם  באווייזען ני

באנד דעם פאר דרײװ דעם ארגאנמירעז צו
 חודש לעצםעז דעם םיז ®|רלויף איז

ayn ־יז דער םי  אינםערנעשאנעל ודאם מ
מיזגס  אײד (איז יארק גײ איז ®ידעז י
ח מ י  ישראלי ״אפון מרקױפעז צו לאנד) ז
 גאנץ דערגרײכם םיםגלידעד די צו באנדס׳

 אײף געקוקם גים רזזזלםאסען■ םםשות׳דיגע
 אינדוםםריע, דער איז םעזאז שלזגסעז דןם

מז *  אין םיםגלידער אינםערנעשאנעל מ
 בא־ גאנץ פאר באנדפ געקײנזס י*רק ניז

םוסזנם. דישמנדיגזנ
 פאד־ װערעז באגדס״ ישראלי .אמיז די
 פה בײעז דאס פינאנםירעז צו אויף קוישם

 גיײאײנגעװאנדערםע די פאר װאױגתג״וזײזעד
 *הױ שםראפזח װעלכע ישדאל. m אידןן

®fm  T םי׳יליז ®r באנדס די װעלם. דער 
 םלוכה אידישעד דער *ז דסניראנאג זײמן

 צאלען איז דיםתדרדת דער און ישראל איז
 ארי־ יאר, א אינםערעם •יזמעגם דדײ
 פאריגעז איז ד«ל*ר םיליאן טעלרפע א בץד

 ישראל קײן געודארעז איבעדגעשיקם חודש
 סיליאן זעז די אױף ראםע *רשםע די אלס

 איז שאסעז צד געילאגם װערם oyn ישלאר•
באנד־פאר?ױף. דזם *ץ אסעריקע

 ארגאניזא־ ערשםע די איז פאל אלע וױ
. ן ל דער לויס ד  האס זי והאס באגדס מ

 דער ידניאן. קלאוקפאכער די ■ פארקויפס׳
 קלארק דעם םון דדממד־דעאארםמגם

 קאו:־ דאססדיעלנאי זשד ׳רבאאר נסדזשאי
D שיל iyunm n לענעדע אנדערע די *ץ? 

c זיב Trap דמארםמענםם r y יפטפארקו 
 א ד*לאר. מיליאז מרסעל א w ■ןר
ן דןם מץ מ  «ץ ל^מלם ערעגדבאזד די מ
באנדם געקױפם סײ באארד ס^נשדז דזגד

ר ע כ ע ל ר ע מ י ב ע ד ו פ פ ־ ם שי ו א ל ע  ם
אן י ג ו י ע ן ר ו ע א י ס ו ? ס י ד ־ ל ע « «

 דער פיז בילדזגג־דעמרספענם דעד
 שבת׳ אז באקאגפ םאבס איגסערנעשאנעל

5 canװעם בייסא^ אזײגער 12 סאי. םען 
 אינםערנעשאנעל דער ®יז םםודיא דזנר אץ

 יעד־ די פארקומעז סרןןרהײ. 1710 גןביייז•
מ ע  א בײ רעיזגיאן. b י פןילאוש סםודעגם־ ל

a m ע* זיד איר װעם בזסעם־לאנםשעאן? 
w פרײנד. נײזנ איז ^םזנ םים םרעימז

 א ®ארקומעז װעם לאגטשעאן דעם ■ןר
 .אין i םעמע דעד אויף ■ןגעל־זײסקוסיע

ר מ מל  אונזער זיך ןנםװיימלם ריכםמג י
 דיס־ דער אק װירםשאסםײ זקאנאםישע

ק קוסין ל  הערי דד. באםייליגען: זיך וזז
r®• flpnyp דר. ;זשגיװערזיםעם מזאאןביא 

רי  דד. ן קאלעדזש קודינם סון דײוויד׳ מנ
 :קאלעחש בײקלק ®ז דאתינג ■־אגםים

 אוניװעד־ הארװארד פון העדים׳ םיםאר דד.
 דעם פון טעפער׳ לאזאר דד. »ץ זיםאס

 אינםער־ דער אין דעיארםםענם ריסוידסש
נןשאנעל•

err none מסען  איז •לאץ מגדעג
 פריער. װאם רשזערדדאזיעם םאמז n גויםיג
 זיך םעז דארןי איינאעלהייםען םער וחגגאן

מ ח א *ו מג  בילדונג־דע• קאהן׳ פ. מגי
 גע־ אינםערנעשאנעל חנר אק •ןדםהמס׳

m בײזין. o .קאלאפבוס םעלעפאז בדאדדױי 
9*0000

 פארקויפם סײ און ימיאן־קאפעם די פון
 האם למשל, אזוי. מיםגלידזיר. די גר באגדם
 דאלאר םויזענם 50 פאר געקויפם 35 לאקאל
 האם ער װאס חוץ א קאםע. דער פון באגדס

 די *ו דאלאר םויזענם 15 פאר פאדקויפם
 פאל דער איז זעלביגע דאס מיםגלידער.

לאקאלעז• אנדעי־ע די סים
 בא־ זיך האט לאקאל איינאיגעד אלם
ם זמדערפ כעג מיי סג  לא־ קאםערם דער אוי

 פארקויפם אליץ האם װעלכעד ,10 קאל
 איז, עפ באנדס. דאלאר םויזעגם 160 פאר
 לא־ אז װערען צו פאראײכענם ווערם אגב׳
 אוןלא־ דרעסמאכער. איםאליעגישע >89 קאל
שע ׳48 קאל  האבען קלאוקפאכער. איםאליעני

באנדס. דאלאר םויזענם 40 פאר געקױפם
שאינפ דרעסמאכער דעד  באארד, דז
ם פארנופען געידעז את ״עלכער דער פי

רונג די  מאנאם דעם האם ישראל פיז רעגי
ם ל מ ע קג רי  דעם אינםערנעשאנאל דער !י

אן אן די ױאס דאלאר׳ פילי  איר האס זוני
 זי ײעז פרריק׳ יאר קנאפען א םיס געליעז

ך האם  'ורץ־םערםיניגער א איז געגײםיגם זי
 אין דא אײנקויפען געװיסע פאר הלדואוז

ם איז הלװאה זײ לאנד• אל מ קג רי  געװא־ צו
די םים גאך רען  איר װי פריעד װאכען גו

סע־ייג. געדוארען איז םערפיז
 פרעזי־ האם םשעק דעם דערזשןלםענדיג

 דער אויף אגנעודיזען דדבינסקי דענס
 ישראל דער פמ פינקםלעכקײפ שםרעגגער

 םראנפאק־ פינאנאיעלע אירע אין רעגירונג
 שװערע די םראץ פארפליכסונגעז. איז גיעם

ם פראבלעפעז׳  און רעגירונג די ודעלכע פי
 דעם איבער איצםער זיך ראנגלעז לאנד דאס

 אײנ־ נײע םת שטראם אוסאויפהערלעכעז
 ודאס װעלם׳ עקעז אלע םיז ױאנדערער

 באזארנם אח װערען ארײמעגופעץ םחען
םעז: רעס מים כאםש װערען ם םיג  םראץ טי

 פאדערעז וואם אױםגאבען געװאלדיגע די
ד  האליםה שאדית די אם באזארגען *ו זי

ם םלעז פי םי ם־  אי• דאך א םים איז לעמג
 סומעם געװאלדיגע די םראץ קאפ: בערן
ך פאדערעז עם וואס געלם  באזארגען *ו זי

 באםעלקערונג אויסגעװאקסענע שםארק די
 נאך דעראו און פרגסה און דזשאבם םים
 קומם ?ריזים׳ רעגירונגם א םון פיםעז את

 גאלם און םאדםליכםוגגעז אירע אלע נאך זי
טערםין. פארן עיד חובות אירע

װע• װאס האמפײנם די אויף אנוױהענדיג
 באנדם פארקױםען גו געםירם איצם רען
ך הימער־בוי דעם פאר ר  ״אפון דער ח

ען װאם קארפאריישאן׳ ישראלי  גאראג־ דינ
 דער און רעגירונג ישראל דער דורך סירם
 די ישראל׳ םיז פעדעראגיע ױגיאז םרייד

 דער־ דובינסקי פרעזידענם האם הםחדרות׳
 אז אימהוז׳ אלע קענען איפט אז קלערם

 םון אויםבוי דעם פאר געלם אויםבארגען
ם איז לאנד  א און סאם נאבעלע א נאר ני

 דענקענדעז און םילענדען יעדעז םאר פליכם
גוםער א אויך איז דאס אז גאר םעגשען׳

 פונ־ פארנעם. ברייםען א אויף פארקויף
 דער אין קאמפאניע׳ די אן גײם דעםםװעגען

 מים ארבעםעז׳ וואם שעפער צאל קלימער
 האס 22 לאקאל רעזולםאטען. גוםע גאנץ

 באנדס דאלאר םויזענם 75 פאר געקויפט
 האט גופא באארד דזשאינם דרעפ דער און

דאלאר. םויזענט 50 איגוועםסירם
 װעדם *יז לאקאלעז מיפעלייניאופ די שין

שערי 62 לאקאל דערמאנען צר  אר־ לינח
 ,25 לאקאל דאלאר: םױזענם 50 — בזנסער

 לאקאל ;דאלאר פויזענט 40 — ב־־אוזמאכער
6b סוי־ 25 — ארבעםער עםבראידערי 

וױיםער. אזוי און דאלאר זענם
קאמפא־ די ווערס יארק גױ אין חוץ א

 אנגע־ באנדפ״ ישראלי ״אםון די פאר ניע
 קליידעד־פאר־ װיכםיגען יעדזוז אין פירס
לאנד• איבערן קעם

 ״אמיז די אינדועסםמענס. זיכערעד און
 צען פ<ץ םוםע דער אויף באנדפ״ ישראלי
 אינ• פראצעגם דדײ םראגען דאלאר םיליאן
ך געשיצם זײנעז אח םערעס ר  פארסגדד־ ח

 דאם װעלכע אויף הימער די אױף זשעם
 איז דערצו צוגאב אין פארליעז. װערם געלם
 פין קאװירס פראצענםען די און געלס דאס
 װערעז באצאלם װעלען און רעגירדנג דער
4דאלארע אפעריקאגער את

 רע־ אן שה נעממ יוניםי־הױז
סעזאן פארן גיסטראציעס

 פרעכםיגער דעד ״ײגיםי־דדיז•׳. די
 אינםערנעשא־ דעד סון ױאקאציע־פאלץ

 אין פאקאגא־גערג שיעע די אין געל
 רעגיס־ אן שוין געפם פעגסילוױיגיע.

עז דעם פאר םחןציעס ג די מנ  װאימ־ ^
ציע־סעזאז•

 סעקםין׳ אל. םר. םים םײי׳ם עס װי
ש׳ םמ םארװאלטער  דער װעם ױגיםי־הו

ק פלאץ  געסם אויםצובעמעז גרײם ד
 וואם די פאר יוני. םעז8 דעם אנוזויבענדיג

ם קיינמאל נאך זיינעז  ײ־ איז געוועז ני
םי־הויז םיג איז ני  דער אז וױםען צו נוי

 בא־ אלע מים אויםגעשםאםעם איז פלאץ
 װא־ אידעאלער אז פאר קװעמלעכקײםען

 װאם חוץ א אלם׳ און ױגג פאר קאציע
ױז ײה ם  םים ארופגעריסנעלם א^ ױני

 איינ־ אלערלײ האם און םייך איז װאלד
 םפארם־ םארשיידענע פאר ריכסונגען

שפילען.
 סון אויםװאל בעםםען דעם פאר

 זוםעד הייםע די אין םפעציעל ציםערען׳
טיג איז חדשים׳  רעזער־ די פאכען צו נוי
 רעגיסםראציעס פריער. וואם װאציעם

טי־ םון אפים אין אנגעגופען ווערעז  ײני
 געביידע׳ אינםערנעשאנעל דער אין הויז׳
n io .בראדוױי

 אינשערגעשאנעל דעי צוריק צאלם רעגיזדהג יישראל
הלוואה דאלאר מיליאן דעם
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