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ד מ די  פעמעז׳ פיליאן האלבןיד $ ז
y w p ד ארגאניזירםזנר דץד־ *ץ נ ר  ן

 ®ז ײגיזנם׳ (יון סיםגלידןד .סרשאססן
מג ר ד- מ מ ד  ןר־ עש*ססלי8יסן» «ז »יז י

מניעם m מגי p ונו ארלז יײז מגלײ׳ם 
am ג «ז «וים בית נ די ד ן ס תן  *ליף ו

ס ת כרםל. מ
 י1 *נדענק׳ לאנדאנ׳ם םאיר ®י׳יידען *ו

 גע־ געשאפעז זד־ז יאראייס׳ םעז25 דןם
 «יז י *®־שטייעו •ץ Bjo'Hp (t װןרעז
I »ז יוגי*גם «דײד T I ד־ 7«ײלגסל<כ*

 ישדאל «ן פארזיץ דעם אעםער מניהןזיעם
 דער *ז פענעדזשןר געמדאל סײגבערג.

ר האם ודעלמר יוגיאן. *®?סאנער?* לן ״ מ
wo:

 *ייף עדגאװוסאס »t אראנזשירעז *ד )1
o n ם דעם ®ץ קגר ע מג מר ש ר  *רבע־ מ

 חזי ם*י. סנםען דעם מיםװאד. םער־פירזד.
 *רבעםער יזײשעדא -aspיונ סון רײעסרש«6

 ארגאנחןך י*ליססישע1ם* *ז מםיםעם
oyw װעגזת אישאןיונג אן מבען װזנלעז 
לאניאן. םאיר «ז ארבעם אןן לעבען דעם
 « ש«סען צו קאמיײז * *נהײמז )2

 שייםזיל א בויעז או אויף דאלאר סויזענם
 סרן סיםגלידןר אלםע טאר הײם דער אין

 ־מאײ־ *ץ נאפעז *ויטן ארמסער־רינג
לאנדאן.

 יוני פרן פארלויף איז זאהזןלםעז )3
 אי־ און גױ־יןרק *ת פארזאסלועעז הזכרה

 חגם פק ןנדענק דעם געוױדםעם לאנד בערן
:ןרמםער־מרשםי^־־. מליבםען

• • •
^ן נמיר  געװ*רעז געבוירען איז לןנ

 קאלודארי, א׳־ן 1871 חסנעםבער עםעז דעם
 יין אםעריקז קיץ גע^םעז זדז ער •וילען.

1891 tt ה*ם װןס םאםער׳ ארעםעז יײן 
 זרסם־םײד. דער אויף דרוקעריי א געהאס

n דעם *יז r'i םים לאגדןן זיך ה*ם ל*נד 
 ויעז ■1898 אין שםודירעז• גענדפען התלדיבות

 *לם שםודױם זײן פארעגדיגס הןזם ער
 «ד־ ״דער גןידואדזז גלײך ער איז לאיער.
פעגשעז״. ןרעםען דעם פיז װזזקאם
אידי־ דער *ץ ייזנערלז־תי־עז זײ ייז

 האם אםעריקע ודן ארבעםעד־מרועגדגג שער
 דיגסם זױן געשסעלם זיך לאנדאן סאיר

 *ידישזי ׳עקםמאאםירסע םײסםע די ®ז
־ םפש בירןל זײ און גןזדעל־ןרבעםער מ

פאר ®ריתעז רעדוצירםע
הױז יוגייםי אין

וױאקאציעס

 יעדזת איגםערעסירזװ דזורפען דו«ם מן,
 די !ווישען בירגעד. מרגעשריםעגעם

מז װאם *עדזאגען- ■ראמינעבםע  שימ ה«
ד זזײנלאדומען ןגגעטמזוז ו י  TP ו

קגלםור־אוגםערגעםונ־ זײ אין םײליגעז
הים־ באקזמםער דודז«&. װיל :זײנעז גען

■. מאוריס ;לעקםשידער . אה םאריקער
 .םםײס ־iy־?sp*ri דער פון ז.סאדיװויד
ער  r* סיגיאר■ קלזורענם ;קאםישזזד מו

 לײ׳ *װ דעיאדםםענם ■^רםאריקא דעם
u p אגדערע. און זױבױט״אגיע ארן

י*1 םון אױסרחזל בעסםען דעם ®אר
זומזד־ הײםע די איץ עליעג8ס מערען׳
רזזעד־ זײ פאכען אד גויגױג איז חדשי̂נ

■jt\ רעגיםםראאיעס פריער. װאם װזמיעם
 ידניםי־הוי^ re *פים זײן אגגעס־םדז רעז

m o ■ברןדיױי
ח וועמ יוני «ען13 און ^יעז2 דעש ה ארבע־ במװאוםםער קאלינם, ר. א

 אדבעםיער באקלײד דער םים ««רבמדען »יו ויאס לעקמאר, און ®דער ®עד
אז י. *יז יתי ג י עי ארגעםער. ענגלישע די ®רן דערנרײבמגעז די װעגעז יעדזןן ע

ר ייסײמיז*1«יז די מד ת  •רעכםי
ץ8חז לז • מין' ר ®ח *  איגםעדנעשא־ דן

ל מ די »יז מ ײ n® י p T Bp איז 
 •רײ־ עסיראראח אמרם •*גסי׳לויי׳ימ.

^w ר  Wop ודילדן װאם סיםגלידער מ
דן a זיין y ra n n םי־ דזשוץ. ®ין תי  די.״י
ד ןי  Dcp ארימתענחת גרייס זיין װןס ו

a« *גהײמגז־יג r ץן ס  װאגז ד׳י סשדן. ןנ
W^ זיד w n sp םיס m די 

א וױדם? ר wwpo w •8ח in n 
ס דן װן מד• ודאס רןזןו גי

a ןךלױף■ זיין n  ym זוםעו־ WW0 
p n ז או־אגזשירם ■®רזז^לסמג די  ײ

ײלתגןן  ןנ״ סיםז aoyi n ®אר מחי
p •ץ זײל u cp n ברןזדוױיי ■יז קיגסםלןד 

 װזלזו sy וחדלמ אדיף
מ ד מ ױ ו

 ״אלד־ די .axpzv ארגאנמיחח הןד^־זעז
 גא־ םים הײגם ■yp 'דןיחנײלעז םײעערם״

־ ל*גד«ז םאיר ודי וחמז־ערתג נ מ ײ ב ס  מ
w• מ a ro ra ir r r. מ ־ האם ער װעל  מ

w on wt'ran. ם ל מ  געלם וזלק זײז מ
םיגג־מל• דעם פאר אאלעזבא אד אױף םי

םםעז חנם בײ  םי* דױםטארישעז מרי
 ג*װ*ם־ סען22 דעם ײגיאן קוסער איז םינג
a *ם װעלכען בײ .1909 בעד. p וײ זיד* 

 דחנם־ גרױםער דער אנמח־-ויכעז סאאגםאז
w ל*נד«ז סאיר את םסרײ^ כאכער n p 
מ די פון אײגעך רענדי רי סיי  ער חרדנןיר. אינ

ס האם מל ע  פים *לאםמרםע די געםײלס ד
שמאימגער דער גאםאערס׳ םעפחנל  פאר

 האס לאנדאז ל• אדד .c א. דער םת •רעזידעגם
 די אה ■ראקלאפאאיעס די געשריבעז אפס

 .1910 אין יוגיאנם. די פון אױפרזפלן סםרײק
 קלאוקמאמר געדוזאיןנעם באריםם דעם אין

 געװען בלויז גים לאנדאן םאיר איז םסרײק
^ דער *ץ לאיער דער נ ו  אר־ דעד נ«ך י

ח גאניזאםאר  םםר׳ײק־מי־ די «ן רעדגעד י
w ^’o די אינםאירירם ה*ם ער װןלכע בײ 

*tp זײ ארן ארבעםער סםרײקזיגדע ^  W־
ם בת דירכהאלםזמ נאחון. ןו

 איז 1914 *ז נאװעםבער־װאלעז די איז
 דערווײלם מאל זןדשםען אום לאנדאן םאיר

 W012 דעם פון קאנגרעםםאן אלם געױארעז
 םײד איםם דער איז קאנגרעס־דיסםריקס

*ן מאגהענתח ײ־ ממיאל׳יסםישעז ׳זיי  מרם
ר איז ק*נגרעס איז נױקאנ^  ■רא־ געודארעז ן
 ומלם־ «ןר ס*רימםסער דער אלס פינענס
 אז פארגעשלאגזח דעםאלם האס ער שלהנ^

 «ץ קאבגזערענץ א װערען גערופעז זאל עם
 (אמע־ לענדער גײםדאלע די פרן פארשסיער

ם נאך איז ריקע מל ע  גײסדאל א מודעז ד
שלא־ *־ימדארבעסעז כזײ לאנד)  שלונדמר

מ ױאם לענדער ױ a געז נ w ד n p יז» 
 גע־ דערדוײלם װידער איז ער םלחםד- דער

art w > n מ 8 •1916 איז קזנגרזיס ר  קו
מ ה*ם דעדזזײלדגג זײז נאך גײס די מ  א

ך איז לאנדאן ם»יר סלחםד- דערקלןרם  ג
ײמיגעד דעד װען n קאנגרעסםאז א p  efo 

 ם׳אזפה־דעדקלעדונג דער WWi געשםיםם
 םלחםה גו געגגערשאפם דעד םים הסכם אין
ן אין םאגיאליססזנז *ץ ר מ נ לז ן מ די א ר

גרויעם•
ם איז ה*ם לאנד«ן םאיד חי ע  ~y\ מ

r* 8 סיר8 a n p r גע־ פארגעשלאגעז »ץ 
ױכעדוגנ, ®אד יעז'*רןד<קםען  ןלמר־מר

מ־ אז ארבןנאזלואעויהילן*  מזוגם־סןדזי
 שוין הײגם W2״t װאס •רסיזיאםעז רוסג

^ אין געײ*רעז דדרכגעפירם םײלוױיז לעב
ם 1923 יז8  נווײקגקװי־ זיך ו8גי8ל הן

wi 8 זײז אבעד •ראקםיק. •ריװאםע אד’ 
m יײן באװעגיסנ. ארבץסער דעד סים בונד 

ם ליבע זײן אין סידעסליוא  ■מװם׳עז נו
 כיז אױפגעהערם גים האס ®אלקם־םענש

 ק־8י8כ *ײגער 8 אםעם־גו^ לעשםעז זײן
 שיי׳ מארשססרבמעם דעם *ון םעד״שסריך

ם ^3**רי* ם?ײ17ל זײן איץ P ייד מל
*o n  wo אהזאונדעםען 8 געבראכס אים® 

ס שסימזל. איז o באשסראפען או ני n םעק־ 
j דרײװער. םי n p w p a ra  one o n  ocn
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 אנדימעגט קלאוס גײער
 געוױנפ װיכםיגער א

ארבעטער די

 אגריםענם קלאוק נײער דער
ײ אין ײזי<5ודיכ א יארק.איז נ

 אמ ױניאן דעד פאר געװינס
 דורך מלאכות. כעל די פאר
אי־ די ד*בעז אגדיםענם דעם

n o n אמ ®*רבעםזױ־דגגעז סאםעריעלז םםשית׳דיגע מקר*גזװ 
r האב«ן ייי n x p.? קאםף־ זײעד *ץ ײגי*דמ*כם דיער אז 

 סםאנדארדס ארבעםס אויםגעקעםפסע די ;ז1ב<שי *ו רײשקײשג
 1פערםע־ דעם דורך געװארעז אסגעשװאכם ניס איז םרײד זיז

מז געדארפס גים זיך האמן זײ װזס יזרחיגדןרם ו  פים מנ
מרבעסערומדז. גערעכסע איז גױםימ די קריממ *ז םניױיקס

 גים און געפאדערם גים פאל הײגנױגם ה*ס יתיזא די שאםג
>3 p n|) פאםע־ די דזד זײגעז הךמרוטס לױן אלגעםימע קײן 

מן רי«ל« רונ מ מ ר *  איצםיגלז דעם אין ארמםער די פאר ■
ר נױ די באדײםץנדיגז. גאנץ אגדיםעזנם מ ד  הא־ קלאוקמאכער י

ן ז גים מ מ י ל ץ «  דעם• pc גאר לײן-םםאנדארד. גידזװײג«ז י •
מר וו*ס  קאגםראל שװאכעז אח קאגקורןגץ «ס׳ױ*ר׳די:ער זיי

ח מ t »י r a p ן מ  די איז ארבעם גןגוג נעהאס גים *פם זײ מ
י ד ו מנם איצםיגדר דץד ח  »ס באדײסעגדיג שדדאכם אגרי

o n  m ל מ ד *י  קאנםראל ײױאז פעםםעז * זזימשםעלוװ ײי
ר מ  זױן שעסער די צױישען ארבעם *ץ ■ןרםײלוגג דער אי
ץן דדדך און םאח tr die *ז שםא■ מר  אײנהײםלעכע מרזי

ח ירײזנן מ װ ל אלע פאר גזיסםעם :ןרגעס שםיק י  מלאכות מ
מז ױ*ם r קלאוקס׳ םארם מלביגץן דץם ®ו t דעפ םאכעז זײ 

n a n טןגם עז זײ «ד*ר מד ם מ  םיםסעם. סעקש*ן אונסןדן ײ
 זיײנ־ דודד סרײזדז .ס־םלזיג׳י *ץ *־יד מרהים *נריםןנם ד«ר

 סיםז דירעקם װערזז געסעםעלם זאלעז סרײזעז די «ז שם*ל*ז
דד > «ג ד ו מ  קאנםראקםארס זײגע אלע ®ןר מגופעקםשדרזר ז

oqbt m ידיזװ םים mr• באזינדער. אײגעגםיסער
מז BT זזץ ן מ י י םרןל׳ ד  זזײעעשםעלם װעדם װןם מג

y m sm m  tr גלײכע *ח ארבעט פוץ מרםײלוגג ײ׳אר׳דיגע א 
מםס  אוועקנעמעז זייד אגריפענם נײער זתר װןם .עזזײ<ר *ר

ח  ארבעם די אװעקגעבלז פאר םאנױװ דעם ם*נו«קםשורערס די י
apt ts פארזװג געבעז *־ז קאנסחןקםארס פעד ix סאיז אוז אום 

ו ז ר די איבעד וןס ע מ  פאר־ פאר םאםיװ דער יארי^ ניו אין «
nr^v w u m קיר^דו דיr*  n ד-אס װ«ס שעיער, םער ױ«ם 

m p קליעע־ »יז איגדוסםדי* דער *ץ מברזקלוגג דןר *ז 
m איז »תם«דמםתג«ן ix בילי־ געפאכם ארבעם די קריגעז «י 

ה ;ראברז* ד«ר *ױב ג«ד.  םוזעז װעלען מגופעקםשורער י
ן לן מן דןם מ  שאפ װעלכען אין ארבעם דער פאר «ײיז זןלבי

 זי לױגען בעסער אים זיד װעם ומרזה תםאכם ני■ װ«ם דזם
עז ד רי ס קג מרלעסייעכע פער *יז גרעסערע «יז *רבעם די ^נ

ס דן«ס שע*עד.  פוז קאגצענםראגיע גרעסערער א rt פ׳ירעז מ
 םיזען ?•?דאכער1?' יארקער נױ די וועלכער פון ארבעש׳ דער

גזדויגען.
 דעם אין אויםבעםערינגען עק*נ*םישע אגדעדע די אייד

י םאר געװינםעז װיכםיגע זײנען אגריםעגם ױיעם  קלאוקמאכער• י
 םײ העכערע די אגריםןנם נייעם אין אײנשליםעז אםיאיעלע דאס

 ארונםער* פארז־ד א געגעז קלאוקמאכער די מװןירענם ניםוםם
 דע• עקזוגאמישער אז םיז סאל אין לױן *רבעםס זײער !•די־יקעז
 גע* דער ;1930 «רן קריזים אין געשעז איז דןזס װי פרעסיע.

 געזונם צ־פ בתים בעליי די פון ל#1*« •רןעעגם איעס העכערסער
 מעגלעכקייט א ױניזז קלאוקמןכער דער גים פאגד וואקאציע איז
 מלאכות בעל די םיז בענעםיםעז פארגרעםערםע די דעקען גו

 יעס1רעגולא די אין ענדערוגגען די ;קרזןנקהײם םיז פאל אין
 קלאוקמאכער קראנקער א אז זיכעד מאכם פאגד ריםייערםענם פת

 «ו װערזח סענםיאנירם קעגעז זאל ארבעםען נים מער קעז װאם
 דערפאר עלםער־סעגםיע דץ םארלירען «ו אנשםאט יאר זעכגיג

 װע־ אלם וועם ער ביז ארבעםען גו כוחות קיץ נים האם ער ױאס
 500 עקסםרא אויד אים גים עם יאר. זעכ«יג און םיגף רען

דערגרייכונגען. ױיכםיגע זײנעז אלץ דאס בענעפים. םויםעז דא^אר
 איז געװינםעז מאםעדיעלע די זיינען עם אבער װיכםיג וױ

 גע־ האם ױניאז די וואס פרעסםיזש מאראלער דער וױכםיגעד נאך
 קאנפע־ די אין םירערשאפם איר פון האלםונג דער דורך וואונעז
 םיז אפרוף ענםחיאסםישעז דעם און בתים בעלי די מים רענגען

 געהאם חרםה האבעז פירער אםאםיאיישאן די ייעז מיםגלידער׳ די
םיג איז עם און אסםאך אויפן  די אםגושטעלעז געװעז נוי

 ארוים־ מוםיגער איז איעשםיםיגער דער אם געװען איז עם ארבעם.
 זיג שגעלעז דעם געבראכם האם װאם קלאוקםאכער. די םון טרים

 םארויאנדעלם זאל עם אנשםאם סםאסעדזש םעג *װײ בלויז נאך
סםרייק. דױערעגדעז א אין ױערען
 פי־ דער אונםער ױגיאן. דער פון קאפיםע קאנפערענץ די

 האם םיינבערג, ישראל מעגעחשער גענעראל איר פון רערשאםם
 די יואם םאנאםעז יױי3 די אין געדולד גרוים ארויסגעװיזעז

 איז אםאסיאיישאנס די פון םארשםײער די מים םארהאנדלוגגעז
m ײגיאז׳ די אגגעגאנגען. r ’t: נים האט םאכם, איר אין זיכער 

 מים איבערגײגעז ■רובירט נאר געסםראשעט. נים את געװאממם
 פון נויסיגקײט די את גערעכםיגקײם די ארגוםענםעז יאגישע

 אסאסיאיישאן די װעז בלויז פאדערם. זי וואם פארבעםערונגען די
 איז פאדהאנדלוגגעז די שארשאיפען ■רובירם האבעז פארםרעםער

 קלאול־ די אז געווארענם די ײניאז די האט ארײן, באגק לאנגמ
 אגרײ אונםערגעשריבענעם אן אן ארבעםעז נים װעלען ניאכער

 אוריקגע־ זיך ױניאן די האם ווארענונג דער גאד .אפילו יעגם
 פאר־ «ו אייעעשםימם און ארבעם די אפשםעלעז םין האלםעז

ז גאך םאר אגריפענם אלםען דעם יענגערעז r סעג. מ t געבעז 
 גע־ שוין האם םעז װי גאכדעם ערשם םעםלען. mx גיים מער זײ

 בתיס בעלי די און באדינגינגעז די אויף געאייניגם זיך ד.אם
מן א  אונםערצושרייבדן מיגום לעגםער דער אין געהאם חרםה ה

סםאםעדזש. דעם דערקלערם יוניאן די האס אגריסענם אן
 םירערשאפם ױגיאז דער םיז האלסונג געלדולדיגע די אם

 פאר פאראנםװארםלעכקײם שון געפיל הויכעז זייער באװיזעז האס
 האם אבע׳ר זיים *וױיטער דער םון גאנגע. אלם אינדוםםריע דער
 די און שאפ־םשערליים די «ץ ^פרוף עגםוזיאםםישער דער

 אפאושםעלעז םירערשאפס דער פון באפעל דעם אױף םיםגלידער
 פילם זי אז נים םײנם געדולד ױניאנם דער אז געדויזען, ארבעם׳ די

 אלע אונםער קאמף א אויםםיידזװ װעם זי אז אדער שװאך זיך
 האבען קלאזקמאכער די אז באװיזעז זײ האם עם אוםשםענדען.

ר װעז םטרײקעז■ rt וױלען דעם און כוח דעם פארלארעז גים מ  זי
 דעם םראץ אנגעגריפעז■ װערעז באדינגוגגעז זייערע און ײניאז

 פערםעל א איבער סאר דערםים ם1באגו נים זיך דאבעז די ױאם
יארדדנדערם.

קלאוקסאכער. די שץ האלםוע םוםיגע די אם גערועז איז עם
 װען סטאסעדזש פון םעג אווײ די דורן• רואיגקיים װירדיגע דיער

 פת אײנאיגען קײן איז באוועגם נים זיך האם מאשין אײן קײז
 האם וואס שםאם. אויסערן און אין שעפער קלאוק םויזדגטער די

ײנזז ?לאוקםאכער די אז גתים בעלי די איבערץײגם  הײנם נאד ז
 די אין געווען זײנען זיי וױ קעםסער, םיכםיגע אזדינע פוניןם

 האבעז זײ און געידארען געבוים איז ױגיאן די װען יארען ערשםע
 געמאכם האם דאס שאפ. סװעם געגען געקעמסס גפש ניסירת פים

באגרײפען, אדבעםסגעבער די ודדישען פארביםענסםע די אםילו

, י ל 1 ױ 9 5 1 '<
 *ז ?לאוקסאכער די םים אנגדעיבעז זיך געפערלעך איז עס אז

סםרייק. ןרגסמען אן פראוואגירען
 איז סעםעלמעגם פרידלעכער דער א־ן אגרימענם נייער דער

 דער פאר אויך נאר ארכעטער. די פאר נאר נים געװיגס א
 א גע־ואונען האבעז ארבעםער די גאנצע. אלם איגדוסםדיע קלאוק

 פאר־ מאםעריע־ע אין פראדוי,צ*ע דער אויף קאנטרןל פעסםערען
 און סםאביליםעם מער געוואונען ד.אט איגדוסטריע די בעםערונגען.

 האט ױניאן די קאנקורענץ. אום׳יושר׳דיגער געגעז באווארעגיש א
 איר פח אנערקעגוגג און אנזעז אץ פרעםםיזש גרויסען געוואונען

 םירער ייגיאז ױיערע און קלאוקמאכער די גראטולירעז מיר מאכם.
אפגעהאייםען. האבעז זײ וואס זיג װיכםיגען דעם מים

 שאלט וױדער
 םרײהײט-ךוה דער
ױלי חודש אין

 םאל צװײ איז ױלי חודש דער
 דער אין געװארען ארײנגעשריבען

 װי מענשהײם, דער פון געשיכםע
 קאמף אנםשלאסעגעם פון חודש דער
חשיבות. םענשלעכע און פרייהיים פאר

 ױלי םעז4 דעם צוריק׳ יאר זיבעציק און פינף הוגדערט םים
 רעפובליק דעמאקראםישער דער םון גרינדער די האבען .1776

 אומ־ פמ דעקלאראציע די אונםערגעשריבען צפוךאמעריקע אין
 םדנשען־ אלע אז פריגציפ דעם פראקלאםירם אין אפדענגיגקײם

 וואס רעכםית׳ געוױסע באזיצען און גלײך באשאפען דינען קינדער
 זיעען: עס וועלכע צװישן אוועקנעמעז, :ים זײ בײ קען קיעער

 די אם גליי^ צו שםרעבזוז און םרייהײם ?בען׳|י אויף רעכם דאם
 און װעלם גאנצעד דער איבער אפגעקלונגען האם דעקלאראציע

 אין םיראנײ צד וױדערשםאנד פון פלאם דעם אנגעצונדען האם
 יולי םעז14 דעם שפעםער. יאר דרייצעז םים הערצער. כיליאגען

 באס־ די געשםורעםם באפעלקערוגג פאריזעד די האם ,1789
סיס־ פעאדאללן דעם םוים־קלאפ א געגעבען דערםים און םיליע

 פאר־ און םיראנײ גנאז־עז׳ גאם׳ס פון הערשער זיינע םים םעם
 פראנגויזישע די מעלם דער אויף געגראכם און שקלאפונג
רעמיבליי^

 אינםערנא־ די װאס פאסיג, באזזנדערס דערינזןר איז עס
 צװיײ איר דערעםענם ױגיאנס פרייע פון קאגפעדעראציע ציאגאלע

 םעז4 דעם יאר הײנםיגס איםאליע. םילאן, אין קאנגרעם׳ םען
װ ארגאניזירטע די יולי. ױ  איצ־ דער אין איז באווזיגונג ױניאז ס

 די פון םרעגעריז װיכםיגםםע די עפאכע היסםארישעד כיגער
םיראנײ יעדער געגען קעםסערין מוםיגםסע די און אידעעז פרייע

* * * קונהי^ נים זאל זי װינקעל װעלכעז פין דיקםאםור, אוז
בעס־ די צוזאםענקוסעז זיד װעלעז פילאן אין קאגגרעכ בײם

 פון םארםרעםער םארםאגם. פענשהיים פרייע די װאס סזדת. טע
 ײניאגס פרײע r» ארבעםער ארגאניזירםע מיליאז םופציג און דדײ
 װיכםיגסםע די פארהאנדלזיז דארם װעלען לעגדער זעכציג פון

 אוז פענשהיים דער פאר איצם שםייען *ס װאס פראבלעמען
 אויסברײ־ וױיסער און באשיצען צו אזוי װי ענםפעד זײער געבזװ
 ארבל־ זײ פאםען. די פון װאוילזײן דעם אמ שרײהײס די םעדען

 טאר־ קאנגרעם צום דעלעגאםען די װעלכע ארגאניזאציעם. םעד
 מאראלע און עקאגאםישע פיזישע, כוחות. די באזיצען םרעםען,

jiirra םיג זיינען װאם  איר ®מ מעגשהײס די ארױםצוהויבעז נוי
 הןכערע *לץ צו שליאך אויפז זי ארויספירען און לאגע קריםישער

געביםעז. אלע אויף דערגרייכומען
 ®אראײניגםער א פיז װידערשםאנד אנטשלאסענעם דעם אוגםזיר

 אײ־ אסריקע. אזיע, םון לענדער׳ אלע פיז באװעגונג ױניאז םרײד
 פארבאגד פעכםיגען א את צונויםגעשםידם אמעריקע. און ראפע

 װעלכעז םרן דיקםאםור טיראנישע קיץ װעם ױניאנם- פרייע ®ץ
 די סארכאפען אדער באזיגען צו בכוח דײז נים קאליר זױז עס

 מאכפ שםארקסםע די איז באוועגומ יוגיאן סרײד פרײע די וועלם.
םיג אויב און צמ־יקצושםויסעז  איםפעריאלים־ די באזיגען צו נוי

 אויסצושפרײםעז זוכען װעלכע קרעמלין יץ6 אנגרײפער םישע
רך םסשלה זײער  דורך *ת אקציעס מיליםעוײשע דירעקםע מ
יוניאנס• מרײד די איז קאלןמיע פינפסער חװ־

 פאר און שלדם װעלם דעם אײפהאלםעז פאר אויםזיכסעז די
 שםארקער והאס בעםער. אלץ װערען פראגרעס יאלעז1סא װײםערעז

 דער סים צחאפען םעלקער. פרייע די ®ץ כחזות די װערען עם
 די און אסעוײקע ®ץ כדחות סיליםערישע די פוץ פאדשםארקוגג

 ארבזד די פון כוחנזת די אויך װאקסעז לעגיער. דעפאקראסישזי
ם פרייע אין ארגאנתירס םעד- ^ נ ו TP זײער װאקםם עם *ת י

3 זײם --------------------------------------------
 ציריקצד אנםשלאסענקייס זײער און אייניגק״ס זײער וואוסםזיץ,

 ארבעם די פארשקלאפען. צו װידער די פארזוך יעדען שלאגען
 מילזןן אין קאנגרעם איצםיגעז בײם םאז צי זיך גרײטען די וואס

 וואס רעזאלוציעם. די צוױיםעל. יעדעז אויםער עס באווײזם
 ײניאנט די אז װײזען, קאנגרעס, פארן גע״ארען צוגעגרײם ױינעז

 גריבלעניעעז םעארעםישע םים אפגעבזמ נים דארם זיך ״עלען
 די לייזען צו אזוי װי םיסלען און פראגען פראקםישע םים :אר

 םענשהײס. דער און ארבעםער די פון פראבלעםען װיכםיגע
 געװארען ארייגגעבראכם שוין זיינען וואס רעזאלתיעס די צװישזיז

 אויף פאראייניגונג עקאנאמישער דער סמ װירקונג די ;זיינעז
 אנ־ דעם וועגען ;באיועגוגג ױגיאן סרייד אײראפצאישער דער
 פאר־ ;אינדוםםריע״פארוואלםונג דער אין ארבעםער די פון טייל

 פרייע די פון פאראנשװארםלעכקיים די אח אנםייל דעם גרעםערעז
 פרייע פת קאנפעדעראציע דער אין אזיע אין ױגיאנס טרייד

 רןיזשים קאפוניםםישזןן דעם פון םעראר ברוםאלער דער ױניאגס;
 באװא־ ווידער דער פת םראבלעפזח עקאנאםישע די כינע; אין

קאמף איז פעדעראציע ױניאן םרייד דער פון ראלע די את פענונג
דעספאטיזם. קאפוניםסישען געגען

* • *

גע־ וױ את באװעגוגג ױניאז םרײד אמעריקאנער גאנצע די
ם פארםראםען העריג  איז זי װי פונקם קאנגרעם. איצםיגעז מי
 די לאגדאן. אין קאנגרעס גרינדונגס בײם פארםראםען געװען

 לייבאר. אח־ פעדערײשאז אמעדיקעז דעו* פדן םירער װיכםיגסםע
 פײגערט די א.ץ ארגאניזײשאנם איגדאסםריעל אװ קאנגרעס דעם

 ב»צער דער פון אייניגקייס די דעלעגאםען. דארם זײנען ױניןן
אויסערגעװײנלעך. איז באװעגונג יוניאז םרײד אמעדיקאנער

וױכ־ אוםגעהױער די דערסאנען *ו װערם איז באזונדערס
 אדנ־ און לײבאר אװ פעדעדיישאן אםעריקעז די װאס ראלע שיגע
 אינפערנאציא־ דער אין שפילעז אינםערנעשאנעל אייגענע זער

 קאנ־ הײ־יאוײגען דעם איז T* באװעגונג ױניאן טרײד גאלער
 אינםעדנעשא־ אייגציגע די עךײנלדשװא איז ױניאן אונזער גרעס.

 און דובינסקי פרעזידענם םירער. העכסםע צדױי אירע װאם נעל
שי ודיס־פרעזידענם ערשםער  דעלעגאמעז זײנען אנםאניני, לואיח

pc איגמערבאציא־ צום לייבאר אוו פעדערײשאן אמעריקען דער 
 פעדע־ אמעריקען דער pc ראלע אגגעזעענע די קאגגרעס. נאלען

 אויך איז אינםערנעשאנעל אונזער פון *ץ לייבאר אװ ריישאן
מז זײ נאםירלעך. א  pc באשאפוגג דער צ' בײגעםראגעז פיל ה

 פארשסאר־ p^ װאיקס איר פאר pk קאנפעדעראציע פרײער דער
j j v פמ אנפירעד דעם װי דובינסקי, ■רעזידענם װינשען םיר 
 ק^לעכעז• זײנע px קאנגרעט צום דעלעגאציע ל. אװ j> jt דער

 סעכסי־ א שאפעז צו פיסיע הײליגער זײער אק דערםאלג גרױם
 פאר קאפף דעם פאר כוזזות ארבעםעד pc אינםסדופענם גען

פענשהימ^ גאגצער דער פאר פרײהײס

. . י ר ל מ נ י ש ג ל א ?:

ז ע נ י ש א ם
(סאגעס)

ץ רעדער לױסןך עם מז, אדיף זיך דרײען p» געאײל » אי  װ
 זיי, גד זיך שארען ודזאפ ׳*ײמ דער *ץ שעה׳ען םעםםעז אמ
חזיזך אױםגעםאםמען װי  געשרײ, pc *נםלויסען אץ י

םאעע*. םאשמען אויף נאדלען כליאגקע פדן שמע*ערײ װאו

 מאזסמען, אץ מןדעד פון געיאגם דעדלדיפעניש, נ$ף אץ
 ראד. א^ װאל״ן איכער ריםענפ «ץ נןןץ א גערויש סים לײפם

ען עשזןד א pe רײפהןפ אץ אײכנעשסאנם װי ם דויז כ  גאש, מ
זמעך. pc ארא• פאכ,״י? אץ ל־עכען ד^ס םרײבם וי*ס

 שםןר pc גערדיש יזןר סענפםקר די דודך דיד שעסיאגט
אײזען, pא

 ׳הריך א~ שטאל איכער דדויםןי 7א רד װײסע די *ערײםם
רױך. טיש ?ודעק אײביגקײם p» ליכפ שעה׳ען ם׳נײען װאו
מ רעדער ײיפען עס אן, א מ  ׳אױש*רדײשעך נ*ט דלד׳יז דאס גזך
 :דזעכם גאר זיד כאױעגזך אר»>« ארדיף, ׳«ײ איכזןר pא

כלעבד. װי׳כערדינען א ײז םאשינןןן די *זןםרײכען —



בעדעבמיגקײמ

ezi=a חודש ?is epv? אין
ר ר תן מו אן ״םםיטרז דזןם נים םאכם ק*ורם םוירים פון ח ש עדי ם״ ס  םאר עי,

טייזגקר. ודימיגער מק ם איז התם דער — ח ר ר ־טםעקען דעם װן ע כ  א א
wppwr ®שױאדנג דער — גע*ײ^ געםןןרלעכןן א בלײב ײ־ סץ אדים א ט א  ט
מ. דער פאד גןןפאר א איז פראנקרײף און איטאליע אין טאריזס ײ ה ש ענ — מ

דררכפאל. * *«עקול*»הך פליײא די פון ס«רײק דער

ױיניג ײער װזנ־ םעגשעז ו
 םרערען םארגיסעז לען

 «לף די פיז גורל אױפן
קאפו־ דער פוץ פירער

םיי גיםםישעד ר  אין מ
 װעלעז װ*ס אםעריקע

םור־ אין ױצען דארפעז
עז האבעז די וױ גאכדעם «.  אין מרלאר

ם םרפרים ר עז דעם מי ם מ  געגען אפיל ל
םעח שאראודסײלונג זײער  .םסיםה• אוג

ױ באלשעדויזם mx שנאה די ?קם״,  א n ו
ע. ד ע אג מי מ  זוכם װ*ס םאכם׳ אגרעסיװע ר

tr ען ש ר הן  יע־ פארניכםעז ארן װעלם די מ
 גע־ ליבעראלעז םילע בײ האם פר׳ײהײש, דזג

ג דזנם ־מסעז אנ ל ר  די ביי אװעקצונעםעז מ
 •ו־עפע רעדע. אויף רעכם דאס קאמוניםםען

ך איז װאם פרײהייס, פארואסלוגגס *׳ן  גן
ם ר ד מ ײ חײל בירגעד. אנדערע ח • י גו  מ

ז  פאר• איז *ונםערס־גראבעז דעדפים זיד מ
באשיצם ודעלכע פרײהײםען. די אס ניכסען

 װעלנע די *ליץ. קאםוניםםעז די *פילו
 די פארלשרען איגגאגמז גים נ*ד האבעז

 זעלבסםשםעגדי:. םראכםעז *ו פײאיגקײם
 זייןדע פי־רער די *ז אײגזען. פײעז װזלןן
 אייגע• זײער פיז קרבנות *ײגזנגםלעד זײמז

ר  פון האגדלונגיז די פגן *ון באװעגתג מ
 גאר גים אםעריקע. איז דא •ארשײ יייץר

 אז דעדקלערט. ז*ײז ?אםוגיסםען די האמז
 בור־ א זיינעז פרײהײםען דעםןמראסישע די

 אויםגע־ דארף װאס פארזאירםײל׳ זשואדער
מז נ*ר גים ײעדזזז װאדזעלם  אם זײ ה*

 לאגד יעדעז אין *שגעשאםם פרײחײםעז די
x n אין און מאכם די געװאוגעז ־האמז די 

n rv r זײ װאס באװעגונ^ ארן איגםסיםיאיע 
 געשאפעז ארום אזדי איז באזזערשם תאבעז

art דיקםא־ גאאיזנ^ פאשימ^ פארן באי־עז 
 נאר לענדעז*! אנדערע איז רעאקאיע ארן ײחד

מז דעם׳ אין חלק זײרשקםען א אלײז הא
 גראבם װעיאנער נאדםה־גןיזעץ. דאר װאם

 !יװילע די ®ץ םונדאםעגם »n ארנםער
 אין אונז .בײ גירגער די פרן ןסעפױיייחײ

 ־’פאר זייגען זײ װזנלכעז אונםער *ייז לאגד.
owra .ײזרען אמעגזסעז זאלעז גאזזאחמ 
ר מ וועםןס *ייעױועגםם דןם *י

ז  גזהעץ דער אם אז מדענקעז. דארף מ
 אין קאנגרעס ייז ןעדארוגע אנגעס־סזװ איז

•1M, שוין האבעז לעגיאגעז היסלעד די װזת 
 און םערב־איחראיע גאנץ איממגומעז ג«ה*ם
 דער re םויערעז די בײ גץשםאנזװ ז״יזג«ן

 דעםאקסןסישע די םון פעםםוגג לאאםשר
 װעז איגזלעז• בריםישע די — פ«לימד

 re םוים־געפאר די אײמממײג םאריקע.א
 העלמז געס־סע? זיך האם 4זי נא*י׳מן א
אז פים 6ד*י״ ד׳י די האס ױאפען, איז מ

שע1נא  פאנאנדערגעװי* קאלאנע״ .סיגפםע י
 שטע־ צו םעםיגקײם סאררעםערישע א קעלם

ם און פראדוקגיע מלחםה די רען  דןיררא־ ני
 יע־ אין עלייס. די העלפען אםעריקע. זען

 קאמו־ די ?זאבעז מאמענם געפערלעכען נעם
 מעכ* װאם אלץ געסאז אמעריקע אין ניסםעז

 אוגםערן שותפים זייערע העלפעז ix לעך
 אונזער שםערען או אפםאך. סםאליז־היםרער

 געװעז דעםארם איז לאזוגג זײער הילף.
 גע־ איז עם קאםינג״; גאם אר יעגקס ״דד.י
 אגענ־ די מצד פארראס סון געפאר די ורען
 ודאס םלוכות׳ דיקםאםארישע די פון םען
 סםיםה־גע־ דער אז דערצו. געבראכס האם
 היײ ביידע איך ווערען אנגעגומען זאל זעץ
r זער e מער־ צוױי־דריםעל םים קאנגרעס 

װעםא. רתװעלם׳ס פרעזידענם איבער הײם
גע־ דעם דעמאלם האבעז קאמוניםסען די

ם זעץ  צו שםעלונג זייער וױיל באקעמםס. ני
 קורצע א געביםעז זיך ד.אם םלחמה דער
 אנגענו־ איז געזעץ דער װי גאכדעם ציים
 די זיינען געגנער םלחםד, סון געװארען. מען

 היםלער ווען פאםריאטען הײסע געװארעז
 דאם סאװעםן־פארבאנד. דעם אסאקירם האם

ם דעריבער זיי האם געזעץ  שאדען געקענם ני
 באסראכס אים האבזיז די און ■עחענלעך

 זיי געגגער. געגעז געװער באקװעם א וױ
 שפעסער. יאר דרײ מים באוױזעז עם האבית

 ערשטען םיצ איז סםינזוז־עקם דער װען
 םראצ־ די געגעז געווארעז אנגעװעגדם מאל

r פירער קיםםישע e ױ־ םיםסםערס דער 
אז  סראצ־ אכצעז די װעז מינעאפאליס. איז ני

 םור־ אין געװארען פארשיקם זײגעז קיםסעז
 די האם ליפלעם, א פארשפרײםעז פארן מע

 געװען הדין פצדיק •רעסע קאפוגיסםישע
 פריי־ ציװילע פאר ״יעםפער איצםיגע די *ץ

ו האבעז הײםען״ י ר םים געםרײם ז  אונ־ דן
r םערדריקונג e שונאים. *אליםישע דיערע 

 ארײסגעםראםעז זיינען װאס אײנציגע. די
 די געפאדערם איז געזעץ דעם געגעז שארף

r באםרײאוגג e גע־ זיינען םיםסםערס, די 
 פעדע־ אםעריקעז דער םון ײניאנם די װעז

 פרע־ ליבעראלע די און לעיבאר אוד רײשאן
שען מע.  פאר־ האבזח װאם ױניאנם. די צווי

 בא־ די געםאדערם און געזעץ דעפ דאםם
 געװעז איז סראצקיםםען. די פון פרײאוגג

 אין האם װעלכע איגםערנעשאגעל, אונזער
 קאנ־וענ־ איר בײ אנגענונוען רעזאלדציז א

גיױאגש: 1944 אין שאן
ד .דער ר א מ r ר e משפם )r e םראצ־ די 
 איר־ פאר זיינען זיי אז קלאר. װײזם קיםםעס

 הא־ די װאם דערסאר. בלויז געװארזת םײלם
 זײ האם מען פיינונג. א אויםגעדריקם בזיז
ם  בא־ האבען זאלען זיי אז באשולדיגם, ני

אנגןן  זיינען זיי םאם. פארברעכעדישע א ג
םרויע־ דעם אונסער גזדדארעז פאר׳גזשפם

םה באריםםעז ריג  סון עקם״ סעדישאז .סםי
 צו 1798 זינם געזעץ ערשםער דער— 1940

r אויםדריקען דאס דערקלערען e מייגונג א 
 םעדעראלער דער געגען פארברעכען אלס

עעז מיר רעגירונג...  נים דורך און דורך זי
 צי־ די פי^אזאפיע. דער םים אייגשםימיג

 םראץ פאר׳סשפם׳ע. די פרן מאקמיק און לען
 די אז איבערצײגט, םיר זײנען אבער דעם

 בעםםע די אונםער גראבם פאראורםײאנג
 אוגםער פרייהײםען ציװילע םון םראדיציעם

 פאר־ באזונדערם איז און קאנסםיםוציע דער
 איז םאלק דאם װען איצט, דאמונגס־ױערם

שער א אין פארױיקעלם  צו מלחמה גיגאנםי
 אינסםיםוציעם דעמאקראמישע די באשיצען

לעבענס־שםײגער״. און
נאםירלעך. איז אלץ דאכ געדענהענדיג

 איצם- קאםוניסםען די פון יאמער דער אז
 גע־ פאראורםיילם זיינען פירער זייערע װעז

 אונםער םערםינעז טורםע לאנגע צו ווארען
ם זאל געזעץ, זעייביגען דעם  קיץ מאכעז ני

 אז ווײסם. עולם דער עולם. אײפן אײנדרוק
 פאר געפאר דער װעגען נעשרײען ױיערע

ען פרײ־ײםען. ציױילע די  היפאקריםיש. דינ
 אז דעריבער. איז געפיל אלגעמיינער דער

שםעקעז׳׳. דעם װערם איז הונם ״דער
 קורצ־ אבער־זײער איז שםעלונג די אס
 די צו האם בארעכםיגםער דער זיכמיג.

 םאר פרייהײם פון שונאים האםוניטטישע
ם עולם דעם םארבלענדעז נים  איינצוזעז ני
 וואם פרייהײםען, ציװילע די פאר געפאר די
 אנםהאלם. קארם םופרים םון אנםשיידונג די

 אינסםרומענם, בלינדער א איז שםעקען דער
 שלא־ אויף װערען באנוצט אויך קען ױאם
 אויסזעצוגגען די רענשען. אומשוא־יגע גען

 ביר־ די בארויבם עס אז געזעץ, דעם געגען
 םון גאראנםיעס פרייהײםלעכע די םון גער

 פרעזידענם װעלכע אויף ראיםס״. אװ ״ביל
װיזען האם רוזװעלם ץ אין אעע  און װעםא ד

 אויבען דער אין אינםערנעשאנעל אינזער
 איז רעזאלוציע. קאנױענשאן געבראכםער

או  די דעמאלם. װי פונקם גילםיג איצם נ
r באשםעםיגונג e רעאקציאנערען דעם אם 

 לאנד אין געדיכם רעכסםען דורכן געזעץ
 אין םפעציעל גרעסער. נאך געםאר די מאכם

 רעאקציע די װען מאמענם. איצםיגען דעם
 אגרע־ קאמוניסםישע די אויסצונוצען •זוכם
 פענםעס םארשײדענע בארעכםיגען צו סיע

 אזוי־ דארפען סאלק. םון םרייהײםען די אויף
ש אקם םמימה דער װי געזעצען גע  ענערגי

ט װערעז■ באקעמפם  דעדויף, אבסעגדיג ני
 פראפי־ דערסיז װעלעז מאמענם םארן װאם

 פרייהײם. םין שונאים די מירעז
* * *

 פאר לעזrר די סרן אויםגאנג דער
 װאס איםאליע, אין פאדװאלםונגען שםאם
 דעם אנהויב געווארען אפגעהאלטען זיינען
עז דארף חודש,  םאר סיגגאל געםאד א װי דינ
 פריי־ דעמאקראסישע די שעצם װאס יעדען.
 צו פאראינםערעטירם באמת איז און הײםען

 אנגריף דעם געגען מענשהײם די באשיצען
 ליגקס. איז רעכםס םמ םאםאליםארער די פון

 באװי־ האט וואלען די פון אויםגאנג דער
זייגןיז רןןאקציע פץ כײא־־ייעפ די אז זען.

לי, 9ו ױ ---------------------------------4 ו5
 געשםי־ גאך דיגען נאר צוריקגעסאלען. נים
 אומגעאכםעם יאר. דרײ לעצםע די אין גען

 דאס װאם קרבנות, און נלום ימים די אויף
 פאר באצאלם האם *אלק איםאליענישע

 דיקםאםור פאשיפםישע די אז דערלאזען׳
 פאראן אלץ נאך דינען באהערשען. זי זאל

 גריים זיעען װאס מענשען. צאל גרויסע א
 ברו־ צװילינג מיםן עקםםערימעןםירען צו

קאמוניזם. מיםן פאשיזמ. םון דער
בירגער, מיליאן זיבעצען איבזןר די פון

 איטאליעגישע די אין געשםימם האבען װאס
 האלב א זעקס פרן נאענם האבען װאלען.
 געשםימם פראצעגם. 37 כסעם אדער מיליאן

 שות־ זייערע פאר און קאמוניסטען די פאר
 םיט איז דאס םאציאליפטען. נעני די פים,

 צווײ די װי שםימען. מער מיליאז האלבען א
 וואלען די אין געקראגען האבען פארםייעז

 אין צוריק. יאר דרײ מיט פארלאמענש צום
 שםי־ צאל אלגעםיינער דער םרן פראצענםען

 אוםגעםער פץ פארגרעסערוע א עם איז מען
 גע־ דעם צו מען רעכענט פראצענם. זעקס
 האבען וואם נעא־פאשיםםעז, די פח װיגם
 שםי־ מער פראצענם פיר געצײגןן יאר דאס
 פרא־ צען אז אייס. קומם .1948 אין װי מען

 צײט דער דורך דינען בירגער די פון צעגם
 דעמאקראםישע די פון אריבערגעגאנגעז

 דיקםאםור. פון פרעדיגער די צו פארםײזױ
 קאםו־ די פארםייען- עקסםרעמע צוױי די

 קזיגעז וועלכע פאשיסםעא די און גיסםען
 פאראיי־ אומשםענדעז :עױיפע אונםער זיד

 איז דאס װי צוזאםענארבעםען, את ניגעז
 און מזרח־דייםשלאנד אין געזוארען באוױזען

 האבען קאמוניםםען די וואו לעגדער די אין
 צוזאמען האבען סמשלד״ די איבערנענומען

 פערציג און צײיי געצויגען וואלען די אין
 אפ־ זיינעז וואס שםימזח. ג1אי פון פראצענם
 פאנאנדערםיי־ אזא ביי געױארזה. געגעבעז

 ארדענונג דעמאקראםישע די הענגם לונג
קען ויאס האר, דינע א אויף איםאליע אין
איבעחיייסעז. ל־יכס זיך

* * *

איםא־ איז אגע1' אמת׳ע די איז דאס אמ
 אויםםיי־ און פשםילעד קיעע װאם ליע,

 רעגי־ איטאליענישעז דעם םון םשוגגען
פרע־ ליבעראלער דער פון בלאק רוגגם

 םארװישען נים קענען אויסלאנד אין םע
 די פאר אז אםת• איז עם םארדעקען. אדער

 םאר קאגפעקװענצעז. פאליםישע באלדיגע
 אדמיניסםרא־ די פץ צחאמענשםזדיונג דער

 די האבען ארגאנען. מאכם אירע איז ציעם
 געקראגעז פארםייען דיקםאםארישע אגםי

 א געוואונעז האבעז דײ אויבערהאנם. די
 שםאם־ הונדערם אכם אימיר אין מערהײם

 קאנ־ איצם ביז זײנען וואס םארװאלםוגגעז.
 בלאק. קאהוניסםישען פח געווארעז םראלירם

 דעם איבעי־ בלויז געשעז אבער איז דאם
 פארםײעז דערלויבם װאס װאל־געזעץ. נײעם

 קאנ־ ליםםע איױ אײױ ײד םאראײניגעז צו
 אוי־ גרופע מערזזײם דער גים אח דידאסעז

מאנדאםען. אלע םת דריםעל צװיי םאםאםיש
 איז עם ווערם. וױיניג אבעד איז זיג אזא
re מןין װעלכע אויף נצחנות. סארם דעם 

 םאר* דינעז מיר און זיג אזא .נאך אז זאגם,
לארעז.״״

איםאליע־ פיל אזוי וואס פאר םיבה די
 דורכגעגאנגעז זייגען װאם בירגעד. נישע
 װידער דיגען פאשיזם׳ פון גיהטם דעם

פרעדי־ װאם םארםייען, שםיצען צו גרײם
די איז דיקםאםור, םון איינםירונג די גען

 באפע־*־ דער םון לאגע עקאגאמישע שיוערע
 רעגירונג גאספערי דע די װעלכע קערונג.

 אין געױען איז זי װאס יארען. די אין האם׳
ם ביאכם.  הילף דער םראץ פארגריגגערט. ני

 פטאנדארד לעבענס דער איז אמעריקע פון
 פארבע־ גים איםאליע אין מאסען די פון

 דארם זײנען איצם נאך געווארען. םערם
 וועלכע ארבעםסלאזע. םיליאן צוױי פאראן

 דורכצו־ פארשפרעכענס לי ^שום. הונגערען
 פויע־ די געבען און רעםארם לאנד א פירען

 זייער ציען קענען צו באדען שטיקל?ד רים
 צום געװארען. חרכגעפירם נים איז חױנר״

 קריפםלעך דער פון זיג דער האם אומגליק
 פאר־ װאלען 1948 די אין פארםיי סאציאלער

 גע־ האבען די און פירער אירע שיכור׳ם
 געזיכעדם איצם שוין ױינען זײ אז גלויבם,

 קאמו־ די פון אויםשװאונג נײעם א געגען
 טאן. נים נאר מער דארפעז זײ און ניסםעז

 פאר־ און נײםיגע די דורכםירען אנשםאם
 געגלויבם זײ האבעז רעפארםעם, ספראכענע

 בלויז זאםעל אין זיך האלםען קענעז צו
 גע־ און דעמאקראםיע פרן אישו דער אויף
 די האבעז אבער דערםים דיקםאםור. גען

ם מאםען  וצגגער. זײער שםילען געקענם ני
עעז זיי  פון געװארעז פארכאפם דעריבער זי
שע די  בעפער א םאר לאזונגעז קאפוניסםי

r* פח לעבען ם 1 r* די e  r נעא־פאשיס־ די 
 דער איםפעריע. נייער א פאר חלמות מישע

ך ד.אם רעזולםאם  װא־ די אין געװיזען זי
שסי* צאל פארגרעםערםער דער אין לען.
פארםײעל. עהםםרעמע צוױי די פאר רען

* * *

 גײעז געשריבזוז■ װערעז שורות די װען
ען די אן ע א פאר פראגקרײך אין װא׳  ני

 לא־ די איז דארם אויך דעפוםאםען־קאמער.
 אי־ אין לאגע דער אויף ענלעך זײער גע

 פאר־ דעמאקראםישע מיםעלע, די טאליע.
ך ראגגלעז םייעז  זייער אויפהאלםען םאר זי

 רעגירונגס די געבען זיי זאל װאם סערהייט,
איצם. ביז געהאלםזמ האבען זיי װאם םאכם׳

 קאמו־ די אויך זײנען דארםז עקםםרעמע די
מן וועלכע ניסםען, א  אויפגע־ײז־ דעם אין ה

 דעפוםאםען 186 געהאם פארלאמענם םעז
 װעלכע ױי דעפוםאםען צאל גרעםערע א —
 דע־גאליס־ די און פארםײ אנדערע איז עס

 הונדערם מים רעכםע. עקסםרעם r* םזח
 געדוען איז לאגע די װי דעפוםאםעז. םיר אוץ

 :ע־ ערנסםע אז געװזמ איז װאלען. די ערב
 לינקע r» רעכםע עקםםרעם די אז פאר

 אין םערהײם א קרינעז זאלעז צוזאמעז
 גע־ וואלם עם װאס דעפוםאםען־קאמער. דער

 פארםייעז רעכםע מעםיג די אז דערצו. פירט
 צו דע־גאל׳ן מים פאראײגיגען זיך זאלען

 נאציאגאליםםישע, עקסםרעם אן פארמירען
 שםעלעז װעם װאס רעגירוננ. אויםאריםערע

 דעמא־ אינםערנאציאנאלע די געפאר אין
גע־ פארםיידיגונג םאר קאאליציע קראםישע

 פון אפעםיםען איםםעריאליםםישע די געז
סאװעםען־מאכם. דער

r אויםגאנג דער e אבער האט װאלזיז די 
ם װערעז פראנצומען די אז באװיזען.  אזוי ני

r מיםגעריסען גרינג e שע פרא־ דעפאגאגי
 האבעז קאםוניםםעז די לאזונגען. און זען
 העלםם א כמעם פארלארעז װאלען די אין
re םרא־ צור־י ארום און םאנדאםען דיערע 

 דע־גאליטםען. די שםיפען. זײערע פון צענם
 צאל די פארגרעםערם פיל האבעז די כאםש

 גע־ זײער איז שםיםעז. די און דעפוסאםעז
דערוהארם האבען זײ וױ קלעגער פיל וױנס

5 דימ '־£--------------------------
 אײנפלדם דעם אײסאיבען נים קענען די א־ן

 גערע־ האבען זײ דואט רעגירוגג דער א־יף
 זיינען פארםייען דעםאקראטישע די כענם.
 נעפאר די אין גע־וארען אפגעשױאכם אבער

 שפע־ די אין גצחון רעאקציאנערען א פון
ם נאד איז דואלצז טערדיגע ^ ני סיג אזיי  ב

 די איז איםאליע אין װי פראנקרייך אין
r פארשכארקונג e פאר* מאטאליםארע די 

r רעז־לםאם א םייען e לײ־ עקאגאמישע די 
 רעגי־ די װאס באפעלקערוע. דער פון דעז

ט גאר האבען רונגען  פארגרינ־ צו געטאן גי
 ארונםערגעריסעז האם אינפ״׳אציע די גערען.

 ביז מאסעז די פון סמאנדארד לעבענפ דעם
 פשום הדסנערען מאסען די דעק. סאמע צום
 אינדוםםריאליהםעז. די װאס צ״ט דער אין

 זיך שארען פינאנפירען און שפעקולאנטעז
 פין דעמאגאגעז די פאר גאיד. מים• אן

 פרוכטבארם־ דער עפ איז לינלם איז רעכםם
װינען צו באדעז טער  בלױז אגהענגער. גע

 עקאגאםישע די אין ענדעח־נג ראדיקא־־ע א
r פא־־יםיס פינאנט און e קען מלוכות די 

ענדער די פארהיםען ' r e קאםאטםראפע. א
ש־ינגען װעם װאם םענשהײם. די פאד

* * *
ל דעם לוים  א בײםם הונס א ״דוען כי
r גים עט איז פענשען, v װען אבער נײעס 

 וױכ־ זײער א עט איז הוגט א בײסם מענש א
 פלייש די פון טםרײק דער איז נייעס״, םיגע

שטעיער r פארקלענערונג דער געגען צי e 
 םיר נײעס. װיכםיגע ױיער א געװעז פרימען.

 קב־ rK ארבעםער זען צי געיואוינט זײגען
 פאר פרײז העכערען א פאר פטרייקען צנים
 באסעס קחןפם. ארבעסס — םה־רה זייער

ם האבען שפעקויאנםען און  געדארפם ני
 הו־ אז געײאלם האבען די װען םםרײקען.

 די אויף ארייפגעשםעלנ^ די הזיבען טפה.
 פאר־ r» צעםעל פרימ העכערעז א סחירות

 אז געשעז• אבער עט איז מאל דאפ םיג...
 שלאכםען צום בהםות די פאשען װאט די

 געצױאונגען זײנען לאכפאניעס פי־יש די און
 קענען צו הטרײק איז rארויפצוגי געווארעז

 rx פלײש. פאר פרית העכעדעז א קריגעז
 האבעז זײ װאפ איז. רערלדירדיגער נאך
 פלעגם דאס װי פאריארען. פםרייפ דעם
ם געשען אפש אזוי —קבצנים די מי

 פםאבי־ פרײז אײ דירעקםאר דער ויען
מן האם פאל. די ליזיישאן. ע עג טג רוי  די א

 האלםעיל דעם צװ־יקצוזעצען פארארדענונג
r פרײז e .צושםעלער די האבען פייייש r e 

 א דערקלערם הימער שלאכם די צי בזזמדת
םזזו־ צישטעלען אײפגעהערם און םםרייק

ך בײ געװעז זיינען זײ מארק. פארן רה  זי
r שםארקעי־ זיינעז זײ אז זיכער, אזוי e 
r איז רעגירדנג דער e בא־ גאנצער דער 

 קיין געםאכש נים האבען זיי אז פעללערוגג.
r פידער דעדפין. טוד e אסאטיאיי־ זייערע 

געטמרא־ אפען װאשינגםאז אין האבעז שאנס
ם װעם מען אײב אז שעם,  ארונטערנעמעז ני
ם זײ װעלען פרײזען, אויף קאנםראל דעם  גי

 וףידער װעם עם rא בהסות די פארקויפעז
 rא װי כלארק■ שווארצער דער אנםשםײן

םלחמה. דעד פון צייס
מ לאנג אבער האס עט  און גענוםעז ני

דבו־ אנדערע רעדעז אנגעהריבען האבעז זיי
 זײערע האבען שפעםער. םעג פאר א רים.

בײן. *־ז שםײז געלייקענם שוין פארשםייער
 אנגעגעבען זזאבזיז זײ טשרייקען. זײ אז

 םעג פאר די רואס פאר תירוצים. אלערלײ
מ פען האם צום בהפות 'קײן געבראכם ני



§ a n
גערעכמעקײימ ־*(

אױסערכעװײנלעכען is אץ פארוױלעלט קלאוהמאכער לאנדאנער
אינסערעםאג• אן rx ם

 די *ז צוםאל. םער
 נױ םון מאכער קלאוק
n r אה »r יאנדאז 

ז מ  דער איז כסעם מ
 גענוכוען «ײס זעלבער

 נײעם א מיס רדדערען
u אנדיםעסם p  px .אינדוסםריע

 .גע־ גונזעד םאי אין באריכם דעם לױם
 יאדקער נױ די האבעז רזנכםיגקײס־.
 ארויםגע־ איריל םען17 דעם ',^■קגמכער

 בתים בעלי זײערע » *אדערוסנ א שם«לם
*mofo״w *r אגרי־ דעם באנײען ודעגעז

ם.  דעם אויסגײן באדאדפם זזאם וז*ס מג
 קלאוק '*אנדאנעי־ דןד p* זױץ פאי׳ םען31
n דססריזגדי* t יײד *■ריל םעז12 דעם 
 IX מאדערונג א מװארעז <שטעלסױטנר«

מז  מױ**ס האס װאס *נריטעגס אז םיני
טאי■ סען24 דעם *דיסגיין

n נלעבקײס? pc ינדדםםריעלע די* 
 *זױי די pc סרײד קלאוק *יז שכסוכיס

אויבעגאזי£יגע. *ן בלויז *כעו־ »יז שסעם
«r ושך px נת דעד* px אנ־ גאנץ לאנדאן 

 גײם יארק גײ זדז יארק. גיו px וױ דןדש
לי די פים אגדיפענס ײגיאן דןד *ױם  מ
 ארױםמשסעלם ד.אס ייגיאן די *ז םזים

•■m m n ר ת אגדייטזיגם• נײעם א «  י
o p  w rap קײז יאזײג די a t y p גים 

 ניתם א פאד ®אדערונג די ארױסג^שסעלט.
 גדו־ זיי׳יז ארײםגעשםעלם זשאס אגגײפעגם

n לי r גתים מ t דץר גרו*ע. אװ׳ײסער א 
 געוזאדזזן אדזיסגעלאוט rx רון• םםדי״ק

 ארבעסס־ די געגען ארמםער גי «ז גיס
ר. מ ארבעםסגע־ rxppo זייין r» מיר מ

ד rtp ייסעדײגו א געגעז « g o דעם איז
שינמנז  װײ נים rx "גיאז די px םרײד ז

 דעם זױן געײזירעז אריינמשלע»ם ל*גדיג
מיר  גזאמר שלום א pc רשיע דןר px ס

g r u יאגזדען. קעססעגדימ *זדײ די
•%

 וזאנדעלם דא ודאס אום• באגד״י/וען ןװ
 ודעדעז באקאנם כל עדם םען ײרר «יך.
#  px גרויעס אוגםערנעפער אוױ׳י י׳י •י
י י ת י י י ^ ר מ י ר נ י ^» י םסי r* ינדו

B C M fl r •  |W X זײ גאנזעז איגםעוץ. 
n a a t i ןירסזגייײשאן■־. טןילוארם לזידים 

m m rm n m  tm * >  i w i p ־8^« <ין

nmafrw, ד מ ס »יז םםױיין r? ן  4גיג ז
Tnpi 4«רגב«ןדזי א׳י

wrn אינזידענםעז *װײ עןז8ג« »יז 
מז מ מז י רן ב zT. עקשגוי- ד׳יעד מ g vn s 

bifi ריגד קױפען *ױפמהעזיש עולס ד<ד 
o יי׳ן 8•לײ p אנדןרע פים מנוגענם יץ־ 

in r w עגלעכע «ן ™עי ®יש׳ עדערתי זד 
 זזימרגעבלי־ זזיז *לײש ביפעל ד׳י גייס.—
ז  דס איז םאג א װ«ס .oygor די »ין מ

W B ח «דמר. ײיז  האם זזבדה די י
 באפת זאל סםו־ײז דעד ױיב אז •״יגמת^

ז .לס<ן16«ט  הי■־ א ג*ר האסםעז יײ ץס מ
ן מז ®זװ &ײ בהםות די םםמד״ * ע  עסעז ג
ju מז װןן י ײי דז ז מנ ם׳ ע  יזי־־ז נוער זײ פ

אנ  רע* די דזאס !דוײםעגס. זדנעםען. גיס ו
 די ®יזר םלייש אז רעמסעגדירס, גידמג

m  vmtrm * p p n p i יײ־ <מ זיײדאיז#

סכסװ
)(לאגד פיץ ל• י♦ פיז ״

 ״סאב•—דא זײ י״סם פען יױ אדער םערס,
.“קאנםראקםארפ

 בלױז םוגקגיאנירם ארגאניזזמיע די
פעמ־ 800 ערך אן *יילם זי לאנדאן. אין

 אח־עלף אופגעםער באשעפםיגעז ודאס בער^
 פמ קלאוקפאבער. םזתענם •סופאען אדער

עכזיג ארום ױעלכע פרדי־ זײנען *ראןמנס ז
 אר־ געװעזענע זײנעז מײסםערס די אס ען.

 ■*B האבעז װאס םרײד, קלאדק פרן בעםעד
 פאר ארבעסען *ד קי׳זקע־געלס :עיאארס

ארויפגעאר־ סאקע זיך האבען ןײ זיך.
 פעפ־ געװעזענע דינעז זײ *־ן ®ד י בעם.
 קייאוקפאכער דער ®ץ םרעדס »ז בעדס

 אר־ אלם ודןלכע. ײנימי. !םזננםל־סאבעד)
 גזידדאלם סײפסער יזױ״עז זײ האבזח בעםעד,

 ס׳איז און עקספלואםאסאו־; אלס דןרזזסיקעז
 געדויז זײנעז װזנלכע די׳ גראד אז פאקם. א
ד דער איז רעדו^לזזניאנערעז גרזפםע די  י
:p, רעאקגיאנעדזיז, גרעסםזי די ^ינען

מ םײססערס, אלס  בײ אז גים, ךערלאזעז װן
w ױניאן א זײן חיל זײ tr. א־ץ איז דאס 
סכסוך. איזנױגעז דעס »ין «ד

ד ®זײסער דער .בריםיש־ די איז ז
.“אײשאןאסאסי םאנופעקםשװ־ערס פעבםל

 קעריעד* א עס איז װײזם׳ נאםען דער ודי
אס־ פאנופעקםשורערנ^ קל«וק ®ץ ־פאםס

 אדער 150 זאימגעפער האם ײשאןאסי«סא די
־ זײ *בער סעמבער^ עדספײד !זד״י נ  מ

 איז װאם קאאיםאל■ םיליאנען םר^לירען
ז איטזדסםירס י  אינדוםםריע. קאפק דער י

 אין איז יאר עםלעכזי לעזםע די ®אר כאםש
 באנץ א אינדוססדיע!ןרײמלקופעז קלןייק דעד

דגדבאדײפע  װאם עלעמענם, גים־איד׳ישזיד ז
 א אינדוססריע דער אין איסדעסםידם האם

 אין •דאםיםעז די ח׳־יל פאדפעגעז• גרו׳יםען
ען םדײד קי^פק דעם  גרעסער געװען דינ

xnm אנדערע אין װי o אר־ די אכעד איז® 
 פאנו־ םענםל *ביײםיש דעד *ז 'דאלםדנג

 איז אלץ גאד אםאססוײשאר, *עקכדזירערם
ם. אידיפע ד מנ דעד *ז םשעדמאז דן

ז זאל סזדזז םדז מ. פמ שיקעז נים מ  אםערי
ר י נז  עו15 •יי די pc נעענםעד קמםעז י
ז װזי־  בא־ פען האם דאס זײ• ®ןרברױכם מ

 אםעדיקע אין װאנעז בת םאן או מלאסעז
מ ודעם  די האס אנפאנג אלם פלײש. געס־ג זי

ױפןן געקזלם רעגיחינג ^ יג1«ם ק ל  פי
ארגעגםיגע. pc פלײש שתם

מז םיםלען די אס א  די px געהאלםעז ה
 גו *־יסגדהערם האבען זושפעלעד פלײדז
װ ח  דינעז דארף דאס סםרײ^ א װעגזז רז

r אזױ וױ הײסער שאר לעקגיע גוםע א װי t 
מו שי א  געםײנ־ •ראסיםירער. זײ pc זיך ג

 דער םים עולם pc האנדלוגג שאססלעכע
 ביײ גרינג קענעז רעגירונג דער pc הילף

 pc מיליאנען ניאכען ודילעז וואם די. קומעז
ר דץם מ עלקערוסגסב דער pc הוג

 דיײויד געוױםעד א איז קערפערשאסם
הוי־ א מים איד גא*יאנאלער א גאלדשםיץ,

געזעל־ אידישער דער אין רעסוםאגיע כער
כיזגעס־ עסנלישער דער *ץ »ון שאפס
װעלם.

זייע־ דאבעז פאנופעקסשורעדס די כאסש
יאנ־ אין פעקמאריס פאדערנע אייגענע רע

 ױערם ■ראװיטנען, די אין אויד און דאן
 ארבעם זײער pc םייל גרויפער א אבער

 מייסםערס. לאנדאמר די בײ פראדוצירס
pc װאס פימגלידער. םױזענם דרייצען די 

 סאר־ לאקאל קלאוק־מאבער 'אנדאנער דער
ם 44 אוםגעסער זיינען מאגם. עג מ ס  בא• י

 פאגדסעקםשורערס די בײ דירעקס שעססיגס
*p מײם־ די בײ רא«ענס6 23 איבעריגע די 

 זיך באריפען פײססערם די כאסש פעדה.
מענס >5 אז ױע־ װאם קלאוקם. די pc *יז

 :זפאבם ױזירפ לאנדאן׳ אין אויפגענײם רען
ער.6שע די איז זײ בײ

**:יד
פא־ זײנעז סו־׳ײד אין ױאס דעם. !.-ליב

 יד־ ד»־ איד בתינ^ בעלי גרו«עפ וױי1 ראן
ױ־ די װען לייכםזג קיץ נים דאליע ניאנס

 פא• די rt פאדערוגג א ארויס שםעלס :יאן
 װעלען די אז זײ #םראשען גוסעקםשורערס

ן שעאעד׳׳ ״איגםײד זײערע סארפאכעז י  ן
ױסגעמן ®ײסםערם, די rt ארבעם די אר

 קוםם ביליגעד. קאםסעז זײ װעס עס װאו
אן די מי  פאדע־ א נױס םײסנחןרס די rt י

 אלית י־י אז מײססעדפ, די סענה׳ן רינג.
 ארבעםער״ -ארינמ וױ םעד נים דאך זײנען

 בעלי־ זײערע pc *■הענגיג זײנען װאם
 זײ אױב px מאנוםעקםשורעדם, די בתים,
 ארבע־ די פאר קריגען עיעס װיל יוני*ן

ר  םײס־ די בײ באשעסםיגס זײגעז װאס םז
ז ױגיאז די םח םערס, מ ל םײשםערם, די מ

m זאלדן זײ אז e רבעפע־ א קריגעז(® 
ג אן די פאנוסעקםשורערם. ד פון חנ מי  י
 םײססערס דעד םים נים *גריפענם קימ ר.אס

ס אויך px ארגאנחײשאן  פאנו־ די פיס ני
 קעריער־ בײדע אין וז׳ײל :מקםשורזןרפ.

 שנײדע־ תאלז px הםקודת געדשם שאםםעז
אדען איז גאך אזדי רײ.  םנדע א כפעס מיו
 ארדיס שםעלען װען«ײ או םײסםעדפ׳ די בײ

גןן מיונ ח r מ t אסא־ פאגוסעקםשורעדס די 
 ועןאלרסא ירײדען. העכערע פאר םיאײשאן

 ד%לף ױניאנם דער אויף שסענדיג ױך די
p r שגמונג׳ פאראלע  *חאגענדיג. אונםעד
ם penrt אױך ידןלען ארבעסעד די אז ע  מ

געביסען.
ע די pc ®זדלדיף איז ם מ  עםלעכע ל

ז יאר•  געהאס האם םרײד קיאוק דער מ
 פאר־ ד.אס עולם דער ידיל .■ראסיעריםי״,

 איז עם רוען קלײדעי־; געקויסם pא דיגם
קו־ ארבעםעד אמ םאנגעל א געװען אמו  נ

ײד דעם פען  זײ האבעז קלאדקם׳ pc געבי
 אויף דתק זײער אויסגעװירקם םייםםעדם

 געקראגעז האבען px מנופעקםשורערם די
 אבער גאראנםיעם. געװיסע םים אגריפענםם

 אגריסעגםם, געםאדערם האם ײניאן די ױען
 דער־ ארויסגעדרײם אדדים ביידע ײד האבעז

pc• שםארק דיער נים זיד האם ײני»ז די 
 ארבע־ די װייל אגריפענם, אן נאך געיאגם

^ םער  .«ראס- דער אין האבען וועלכע אלי
הא־ זײ װיפיל מקראגען ייס1 ■עריםי״

לי, -----------------------------------1951 יו
 גע־ גערן זײער נים ױיגעז סארלאנגם, בןן
ק  אגרימענם. אן םים סארביגדען » זיך ױ
 ווערענד אז געבליבען, עם איז נאך אזוי

 םים אגרימענםם איגם האבען נדיםסערם די
 קיץ י־ניאז די האם מאנוםעקסשורעדס, די

צדדים. די pc קיינעם םיש נים אגריםןנם
 דער־ יא האס ייניאן די װאס אבער

 ציים ״*ראספערימי׳ דעד דורך גרײכם
 אג־ סעזאן ױי געױען י^רמ פער פיל איז

 א־־ם דער דורך האם ױניאז די ריפז^טם.
 וױידזשעס, די ארוי*גע«ויגןין באדײםזגד•:

 ד״אם און שםינדען. ארפעםם די ^ארקיראם
 װאקא־ באאאלסע װאך־ א געקראגעז אויך
r t. ארדיםגע־ ױגיאן די האס 1948 אין 

 ודאך p*־ אנשםאס אז סאדעדונג. א שסעלם
px ,װײ קריגען ארבעםער די זאלען יאר* 

אמז  *־ן ױאקאאיעס, באזאלםע יאר rx װ
 פארהאנדלדגגען לאנגע px שװערע גאך

p rrpix לי די און י־ניאז דער  בתים. מ
מן *  *וגע־ 1948 מאי אין ענדלעך זײ וז

אמוגעבעז שסיםס פאדעריע. ידניאניפ דעד נ
ם אום  רא־ דער rx לעיאליזירען, ןמ־ ז

 דער אזוישזיז ®ןרזזאנדליגגעז די pc פארם
 קעדפערשאפסעז בתים בעלי די px ױנואן

 ■״,יױידדשעס־ אדם נע־־ארעז איבעדגעשיקס
 קערפעד־ אסישיעלע אן rx װאס ?אונםיל׳.

 פארםרא־ ם׳זיינעז װעי־כער *־יף P» שאסס■
ז  און םאנוסעקםשדרזרס די ױניאז, רי מ
 באסרעסענדער דער ױעז סײססעדם. די אייד

 װען px געױארעז׳ דיםקיסירש rx רא^איס
rx 'c שםיםוגג.8א ד גןױארזה געשםןלס 

 םײ איז פארשרעשער ײױ«ן די םײ ה*מװ
 דער פאר געשםיפש םאנושעקםשירזװ־ם די

 דער פאר px ר*«ארש pc אדאיםידדנג
 בא־ װאך־ עהםפרא אן סאר רןקאםעגדאציע

ע ס ל  פארםרעשער די אבער װאקאזיע. מ
pc אוריקגעהאל־ זיך תאבעז םײסםערס די 

דעם. געגןװ אדער סאי ששימעז pc שען
 דעריבער האם .װײדזשעפ־קאונםיל״ דעד

 באריכס, א פיניםםער ארבעםס trx גץשיקס
ר דער pc צדדים אלע אז ^  אינזדפ• שני

 אר־ די אז ,“״אײנגעשטיםס האבעז םר־יע
«ר עקסםרזי >יז קריגעז ״ולען נעםזץ־ r י i־ 
 די זאל ער אז :זןבדסען האם px קאייע

 ענדערעז און ראש-סיג־יעז יע1^ק*נזענדא
o r ,־ אימ אבשפאם אז גזטעץt t באאאלםע 

n » r ײי ודערעז זאי׳ יאר איץ װאכען. זי
 םי־ דעד■ האם 1948 ײלי םען15 דעם
 סאר .ארדער״ דעס 'ד®1ראסיפי ניםםער

א אן סד ס  גע־ האס px ידאקאאיע װאך מ
 די פאר .רעםראעקסיײ״ מללנג די ם*בם

 ערשםען pc ניאנאםזװ ארבעסס *װןלף
 אום 1950 א«ריל סנגעז ביז ,1949 פאי

 ״הא־ אלשזװ םים׳ן איעקלז^ג איז יי׳ז ם׳זאל
ס״. מ מי־ םדד הי װ חד־  אנשםאם, גאר לי

 בעלי די זײנען אקם אלשען אוגסערן יואם
 P’X אאלעז rt סארשליכסעש געדדדז בתים
 אר־ יואכען אכם יעדע שאר ױאקאגיע שאג
ײגיז 4ב«נ  .אח־דר״ נייעם אוןםערן זײ ז

it p־5i *ןרפליכםץם n rאלעז ״! p,x םאג 
 יאר. אין ױאכען פיר יעדע פאר ,ױאיןאאיע

*
♦ ♦

ע ױעדענד אבער  אין ארבעטסגעבער *
 גאנגען איבערן אינדוססדיע קליידער דער

אנד  ווא־ די אונמערגעװארםזוז זיך האבען י
 יאר• פארנאנגענעם םארן בענעסים קאאיע

ס ,םאסםער די האס  אר־ ,םײלארם־ ייידי
 די IX אוקאז אן ארױםגעשיקם גאניזאאיע

p אז םיםגלידער, v גא־ ניש זאל מײסטער 
ק pc •ירער די און װןך, עקםסרא די ל

 פארקלאגס האבען אויגאניזאציע דער אם
 באשולדי־ אים מיגיםטער, ארבעטס דעם

p ד,אם ער אז גענדיג, v געהאם רעכם X־, 
 דער פאר צאלדגג די אז געזעץ, א םאכען

 רעםרא־ זיץ זאל ויאקאציע ױאך עקםםרא
עקסיװ.
 דעם אין םארגעקוסעז איז פראצעם דער

 דשזאססיס״ אװ קאוי־ט ״תאי לאנדאנער
 הא־ םייפפעדם די .1950 י־די םעז4 דעם
 אדױאקא־ גרעססע די ארױםגעשםזױט בען
ר־ rx םיגיםםער דער און לאנד, טז־ן םעז  מ

 אםוירני־חשענעדאל pc געװארעז םיידיגם
 רעגי־רונגם דער — שאוקראם ד״ארםלי סער

 דעמאלם האם פראאעס דער אדױאקאם.
 אין אינםערעס גרעסםען דעם ארויסגערופען

 דעם פארשםילט האבןין פײסטערם די לאגד.
 pc פילע זיינען דעם טראץ אבער ®ראאעם

 px םאר׳עקשנים אידיאםיש געבליבען זײ
 גרדי־ געהאט האם ױניאן קלאוק־םאכער די
 אויפ&א־ געקענם האם זי איידעד »רית סע
 געקו־ האם ױאס *ױאקאאיע־פעי״, די נעז
 װאס יאר׳ דדדכ׳ז וױיל ארבעסער, זײ פען
 פראצעס pc צוגרייםוע די געדויערט האם

 זײערע פארלאום ארבעםער פי־ע האבען
 פײפ־ םך א און םייםםער^ די כײ פלעמר

 זייע־ pc ארויםדרייעז זיך װעלעגדיג טערם,
 האבען אודםייל, גאכן שות פליכםען רע

 אי־ שעפער- זייערע איעגעפאקם כליפר׳שם
 דער *ויף ביזגעם זײערע כערשדײבענדיג

 px נאכזיז קרדב־ס א אויף אדער ױײבס
 אר־ם־ געםוזם זײ ױניאז די האם נאך אזוי

 נע־ זײ תאבען פוף כל פוף אבער יאגען.
* ♦W?:.1באאאי פ־זם

םען פארן  ארפ־ די זיך האבען יאר למ
 ,״X געענדערם. םרייד קלאוק px שםענדען

 םעקס־ pc קאםםן פארגרעםערםע די ליב
 נע־ טײערער קליידער זײנען ווארעס םיל

 שסייע־ נעהעבערםע די וליבx און ודארעז׳
 הא־ מיםלזװ לעגענס pc קאסםעז px רען
 עקא־ פער אנהויבען געמחם מאסעז די בען

 אלס סױיד קליידער פרויען דער נאפיזירען.
שאן־םריז״ א  ער־ די pc געװען איז ״פע

 פייס־ די ״פלאם■״. דעם דערפילען rt שםע
 ערשםע די געװעז אויד דארום זיינען םערס

 שנײ־ אעעהײבען האבעז װאס םרייד. אין
 מא־ די אז אײםרײד, אוגםערן. שכירות דעז

 אר־ די רלדואירם האבעז גרפעקםשירערם
 באלד האם ירניאן די אבער קאםסן. בעםס

 םאנוסעקםשודערם די pc אײםגעפתעז
 זי px אכל̂ר נים ם׳איז אז אסאםיאיישאן,

 םייס־ די pc פארזוך דעם באקעםפם האם
םערס.
 א*בעד איז ארגאניזאאיע םייסםערס די

 האם ױ פלאן. אנדער אן אױף געפאלען דעם
 דעם מאנופעקםשורערס. די צו גענופען זיך
 ארגאניזא־ די האם הײ־יאר, א*ריל םעז12

 דער rt פאדערונג א ארױםגעשםעלט ציע
 די אין אז אסאםיאיישאן. מאגוסעקםשורערם

 זא־ םעזאן װינםער פארן קאנםראקםען נייע
 גאר־ די אױפניאכען p>xc אריתען אלע לען

 דעם חוץ א און װערען געהעכערם םענטם
 עקס־ גאלעז מאגושעקםשורער יעדער זאל

 געלם, סוםע דער pc סראזענם פינף םרא
 באםרע- יעדען אױםגעצאלם האם ער װאס

 אוועלף ycxj5 די פאר מײםםער פענדען
 ענדע ביז .1950 םאי ערשםען pc חדשים
 ■רא־ פינף עקםםרא די אם .1951 איריל
eiyx געפאדערט מײסםערם די האבען 
rw דער pc וזשבוז אײטן o p j װ*־ װ*ד

----------------------------------j► מ ״י t ז
 H צאל« געסוזט האבעז זײ וואם לאציע,

.50-1949 יאר פארן ארבעגמר
 דער־ זיך האבעז פאגוסעקטשדרערם די

 *ײיזען די רעח־ידירען rt גריים ק־ערם
 זיד האבען זײ אבער םעזאן, נײעם פארן

 <א; די נאכצוגעבען אנםזאגם, קאםעגאריש
 §ך־ װײל׳ פראאענם סינף די pc דערימען

 V* םאגי־פע־סש-רערס די האבען שםענס,
 5װאקא*י ודאך עקסטדא די אז געװיזען,

 *רא־ צדדײ פרלע קימ ניט אפייר באםדעפם
 די ױאמ ס־דזשע* ידזשױו דעם pc צענם

 אדו׳ײ־ און אװעקגעצאים. האבען םײםםערם
 ״שמי־ האבען כייפפערס םך א אז טעננ^

 זײזד פון געקראגעז געהאם שױן יערהײמ־
 אױפן .עקסםראס״ םאנרפעקםשדרעדם רע

pc p irn דשס צאלונגען ודאקאצייע די 
יאר. פארגאנגענעפ

 גדעגם־ האם ארגאניזאאיע פײכטער די
 גע־ איז זד װײל אולטיפאמוב^ אן פים פערם

-,p r אז די אז זיכער  אדנטערשסי־ זײ ודלם ייני
 ד׳י• pc לאדקאום א פארפיידעז צד כדי צען.

 געט האמנז זײ אבער ארבעשער, שויזענסער
p איז שעדי״ א פאכם ern. גע־ האם ידגיאן די 

 פאראינםשרעסיד?? נים איז זי אז ענשפערס,
 זי בתינ^ בעלי די צ־דישען סכסוד דעם אין
rx פארהיסען צו פאראינטעדעםירם גאר 
ס זאלען בעפבעדם ידניאן די אז  prtf® ני

 ןנןךײ די אזזישען קרבנות אוםשדלדיגע ?ײך
 דעדיבעד האם ײניאן די שדדים. קעפפענדע
 אז געפאדערס האבען פיר צח־־פ. קעםפענדע

 rt י-עדזנז איבעיגעגעבזװ זאי סכסיד דעד
ארביסרי־־שאן.

 אפאכי־ פאג־פעקפשודעדם די וױ אזוי
 אנאדנע־ גרייס דערקלערם זיך האס איישאן

 נדיס־ די נאר פארשלאג. ײניאנפ דער ניען
ד די האם אנטזאגס זיך האבען םערם  י
 פיניס־ או־בעספ צדם גע־דענד־ט זיך ניאן

 px אר״ינטישען זיך זאל פעז אז םעדײם,
 פמ■ צח־ים בײדע ציױנגען px ענין דעם
pp עק־ א־נםעדז .‘.ארגיסריישאז׳ אן פאר 

 דיפפיומם׳׳. ״םרײד pc געזעץ זיסטירענדעז
 עס אנםזאגם זיך האס פיניסםערידם דער

rt ין״ז נים איז דאס אז גרונם, אויפן מאז 
 pc זיגעז ריכםיגעז px “-םדיידם־זײםטידס

 !װישעז נים איז םכסוך דער װײל געזעץ,
 ״rrt :אר ארבעסס־געבער. px ארבעסעד

jp בעלי pc פדדים ןדדיי שען ra די אם 
 םער_ גאד האם םיניםםערידם pc שםעלוסנ

 פײפםעד' דער pc עקשס־ת די פארשםארקפ
 האט פאי טען17 דעם px ארגאניזאאיע,

 אירזנ אלע באאויפםראגם ארגאניזאצ־ע די
 זאל־ זײ אז — נדיסםערס די — פיםגלידער

 זײערע px נאסיםעס ארויסשפעלען לעז
 אר־ די ירעלעז פאי םען24 דעם אז שעפער
ע־ זײעדע פץ װעדעז אנסזאגם בעםער ^ 

nyx, אין ארדיכ ױעלען פייססערש די וױיל 
י * xמאנופעקטשירערכ. די געג^ת סםרײק ♦ * ; -
 די :ןןגגעפזןנגען ערשט זיך האם חיון
j װערען אנטדאגם ארבעטער די װעלען t r 
 ודאד די איידעד גאך סימאטאכע. אמה׳ע
 x שױן האבען געענדיגט, זיך ה^ם גאסים

 אפגעשםעים געהאם מאנופעקםש־רערס ®ן•
 הוב־ px סײפטערס, זײערע pם ארביים די

 ראר־ געבליבעז דינעז ארבייםער דערםער
 א' ארױסגעלאזם האט ידניאן די בעםסלאז.

 פא־ זי אז פרעטע דער דורך םםעיםמנם
 רעם־ שליכםען צו צדדים בײדע אויף דערם
אר־ דורך־ אדפן פרידליכען א אויף סכסוך
.־'‘־־ 02 זײמ 3י*ג oiToii ־'—



u ס ״ tנערעבםעיךמ ---------------------------------------------------------------------—־

סאמװוםענד אז לענם הןן וד sr מנעז
 םען ״זײ אױסדרוק ער

ם״ ב u י/ p !?פארשםאנ
 ברײםעז 8 אין װעדען
זיגען. ענגען 18 זידעד

ז דער־ זײז 1אויס 18? מ
לע־ פין דיםעז לע8 םים
 פאםעריעלע די i בען

ע. סןסױאל? די ל>גן. גי  ■אליסישע די מזי
י זיג?ײט>׳8גםל9ר (זדער רץבם  ?ולםור־ י

ױ וױ אזן מ*ס געס־םע^ גײ׳סםיג?  םעז ןז
 םשיק*װע סד?רע.8 *ץ זיז־ יחנגעז םד*נם

 דערשײנונגען מןלערעגדיגע .ןד^ס?3<וז»ויג
ayr rx לעמגס־שםײגעו־ px םל װןמ  ני

u םעז p. ,בלדיז 1באגדעגעצע זיך וױדער 
מז םיס עי לעמנס־אױם• די re זי״יז־זי׳י

 עגם־ ix 1זײ אויך װ?ם דאם PK דדדקעז
ר װי שראג? דער אױף מ לעגם״. פען .

r jt פיר וױלען רםי?על8 *שםיגען דעם 
 פאםעריע־ דעם *ייף בלויז אישסעלע! זיך
 שםןזםישעז pc 8 לעמגם־םנמגהןרד לעז

 םיר סאױעם־רוסלאנד. אין *רמםם־נהמשען
 *ר־ w וױפיל דערגײן. •רחװזען װילען

 1אי דארם איצם פאחײגם מםס־םןיגש
 אויםגעבען ד*רף ער ודי*יל דזרנגסנים.

ו ארן זיד םאר קלײדוע »ץ ש*ײז »ױף  מ
 וױ דירה־געלם, אויף ודיפיל px פאםיליע

 ארבעםער׳ס «ן דזרמאיםלעך rx עם גדזים
 בא־ מםעריעלע אנדער? װעלכע r* דירד-

ס ער קװןםלעכקײסען ם  וזי px רם8י מגי
 דעם rx אוגםערשײד דער *יז עם מיױם

 געװײגלעמז 8 צדוישען לעבען מםעריעלען
px וױ־ פיר *רבעםער. מרדיגעט־יגען גום 
ע  ?קעגעג־ לץ8 ה>ס 1קא םעז צי זען. אויך ל

 דורכשנים־ דעם נם?עגעז8 איבעדשסעלעז
מז ע רד ל הן מנ ם־םנ  ארבעטס־ זןן pc לעמנ

שען  עס װןזס את אםעריקע• זדן ד* מג
r 8 רױם8 ?וםם e8*8י • ליז רג מ

 דאם אײנציגל, opt אם אױך אבער
 ײרכשגים־ דעם pc גרוים די אױםגעםינען

 םון לעמנס*סםזזגחןרד מםעריעלעז לעכעז
 ם«װעםעז*פ&רמנד איז ארבעםער «ז

 שװעדיגקײםעז, *זוינע אױף $ה ייד שסויםם
ױיז וזאם םזגג  איז עם אז זיד• דוכם מפעג

 בײזװקו־ שװזנדיגקייםען די *ס *וםםעגלעך
ז  דו גאר קייגפאל זיד װעם םעז אז *ץ מ
 חנם ®ז »יז דערשלזןגעז• נים תבלית קײז

ען ל ןןגדיוימן. סאקע מיר מ
 װי װיםען, בכלל דא כױר ה«נען rs .ב

? םאוועם־רוםלאגד אין לעכם םען
 גע־ דאד םיר דארםען »לץ r* ־nr«־

מנד דער אז דעגקען. מר םעד  גים איז רןז
 הונדערם !וו׳־י םים ל*נד ריזיג 9 בלויז

 8 אתך איז up אימװזפיגער. גדלי־אן
ם װאם שםאם, עיג  און אזיע זיך איז מסוי

 זיך אמםער ארונםער געםם ארן *יידאאע
 אמ םעלקער םת געםיש אויסםזנרליש אן
 םעל־ די *ם םון קולםוד־ניװא דער יעם.1גא

 לױם פארשיידען אזױ איז נאגיעס איז קער
 עס םארשיידעז װי כאחןקםער. און הױך «ײז

 פאגגא־ אגאגדער וישען!ו זײז נאר קאגעז
 אזץ םאדזשיקיסנמז גרדים־ה־םלאנד. און ליע

 ארן לעםלאנד, און זשאו״ױ-א^דג זיקסױנע.
 HP םעז וױיםער. *זױ און ר.טעױיי ןךוי
־ מדערפעגישןין יי לײכעזארגפ נים ג*ר מ

בארובאװ י. םין

re א אין ערגעץ ■ויערים־םאפיליע א 
 ער־ אדער םיביר אין דארף ®ןרװארפענעם

 ארה־ אוישן װיגקעל פארגעםעגעם א איז גזדז
 א פרן ביזדערםענישעז די םים rex םישעז

 װעלכער אין ארבענמר־פאפיליע, פאסקודער
 װאלם גיכער ארבעםעז• דערדדאקםענע אלע
 לעבעגב־ אין פארגלײד א םירען געקאנם פעז

 כינעזי־ און סאודעםישער אװישעז סםאנדארד
 פעל־ דאזיגע די אװישען װי פאנגאליע. שער
ר  ס?־ דעם אין נױס־שותםים זײערע אדן מ

 דאזיגע די איז דערביי װעםעךפארבאנד.
 פאר־ את באדערפעגישעז איז אוםגלײדקײם

 םאר כאראקםעריםםיש בלױז נים דינםםען
 פארבאנד. דעם pc חןיאגעז מרשײדענע

 אנדע־ פונם איעער אפגעםיילש זיינעז װאם
 חזזיגע די :םײלען םויזענםער םיס רזז

 מאסקװע אין אסילו םאראן איז שפגלײכקײם
 לעבענס־ דעם פארגלײכם פרואדום אנו. גופזג

 אח־ זןן אדער קאלמיק » pc ס«מנד*רד
 בײם שװארץ־ארבעם די םום װאס בע^

 פאסקרוער די אויםפאלםירען r* ברוקירעז
 העכסםעגס פםתפא דערפאר קריגם מסען,

 אויף לעבם חודש; א רובעל הונדערם פיר
 ן»געריסעדן»געשלי• גײס םיי. םים ברױם

 באראק הילשערנעם א אין שייאפס *ץ סעז
 לעבענס־ םיםן — ערד. הוילןיר דער אויף

 םרײבם װאס סםזןכאג^װעץ. pc 8 םםאנדארד
ד דײף8 שעה׳ן ײי מר׳  ביז פרעםיעס און אי
עז ביז סינף pc םוםע 8  רובעל םותעגם ג
 װאוינוגג פאדערנער P 8* לעבם חודש, א

 P8 געבײדע קזיאיעראםיװער נײער 8 *יז
 .פאס־ אייגענעם אן P8 רוםp 8שו פארם

 םרויםס און .*אביעח*״ אדער קוױםש״
pw אכם־גילינדערדיגעז אז װעגעז זיײד 

ם״  שוין אויםא־פאדעלען). (סאװעםישע .זי
 גריק־דירעק*8פ דעם װעגען רײדעז או נים

 שרייבער, דערסאלגרײכען דעם אדער םןזר
 גענדלי־ זיינע םים קרעםעל־פאווארים. דעם
 איײ [8 םים סארדינסםען, םױזענםער גער

 זוםער־ 8 אח מאםקײע אין rw גענעד
 און קלײדער רםירםע8#אים קרינ^ pא הײם

 אויםאפאבילען אויסלאנד. pc שםוב־מכעז
*r אין ך8י גײען די־א ;הויז־באדינעדס 
 רוב־ דער p8 pnu גד8װעם*רוסל8ס

 זײ־ לע8 כםעם געהאלם־מענשעז. pc ריק
שםאם. ביים געהזןלם אויף דשרםען ד*ד נען

 s נ»ד י1 געקומעז םיר זײגלז 8זוײ8
 אויםגושםעלען שםערם ם8וי דערשײנוגג.

 לעבענם־ חדכשניםלעכען פוגם בילד 8
 זינט םאװעם־רוםלאגד. P8 רד8גד8םם

 זװדעק דער זיך האט 1949 םיםעז
 ארונ־ רוםלאנד P8 לעבען דעם איבער

 איז עס װען וױ געדיכםער, גאך םערגעלאזעז
 פרא־ דער װעגען אפילו סםאטיםםיק, פריער.
 גע־ איז שעז<8ל8ק »דער םוך pc דומױע

 סאוועםישע די שםאם־געהייםעניש. 8 רעז8װ
 אויםםיר־ r?״ נים םער דרוקען ןױיםונגען

r װעגעז איסערען לעכע v ורייג שום! pc 
 קארעס־ אױםלענדישע די אינדוםםריע. דער

ר־ געפוזם 1949 אין האבען ■אגדעגםען מ

 גע־ ד-אם אענױר די רױיל רוסלאנד, אזעז1־
 בלײבעז. או דארט די פאר אוםמעגלעך םאכם

 האבען װאס קארעכפאנדענשען, געציילםע די
 פאסקװע, קיק גוריקגעקערם 1950 אין זיך

p גים האבען v באװעגונגם־פרײהײם «r 
 װעגען דערציילען גארנים פאקםיש קאנען

 ■עחענ־ לעצםע די לעבען. דארםיגען דעם
 דעם pc שילדעדוגג אויספירלעכע לעכע

 דזיר־ איז װאס פאוועם־רוסלאנד. אין לעבעז
 דאס געװעז איז ,1949 אין עגגליש אין שינעז

 דעם pc קארעםיאנדענם״ ׳פאסקאי בוך
 לאנדאנער pc קארעסםאנדענם געװעזעגעם

 לאנדאנער pא םאיםז״ יארק .״נױ .סאיפז״
 8( ■ארקער ראלןי — קראניקעל״ .נױס

 אויםםירונגען, די לוים ביך פראכאוועםישער
 לעבעגס־ די אין באלערענדיג דיער אבער

 איג־ דערשײלם אויך נאך תאם עם בילדער).
מז דעם וועגען זאכען םערעסאנסע ע  אין ל

 קארעסאאנ־ דער םםיװענס, עדמונד רוםלאנד
 םאניםאר״, םאיענס .קריםששיען pc דענם

 *־ן .1949 אין םאםקווע םארלאזעז pn נאך
אלץ. כפעש איז דאס

 װאם שרייבער, דא זײנען פונדעכשװעגען
 ®־ן בילד א אויפשםעלען דאך פרואװעז

 אויסן רוסלאנד אין לעבעגס־סשאנדארד
 זשורנאלען גיישוגגעז, םאוועשישע pc גרוגש

 פעז געסינם — װי ניש װי ביכער. און
 ®ראצענש־פארהעלפעני־ פריתען, דארשען

 םען צאלען, אבסאלושע p’? ניש אויב שען,
 אנאלאגיעם, pc סםך אויסן אױםסירען פאכש

 הערי עפעם. tx זיך דערשלאגש פען ביז
 האש •ראסעשאר. םיראקױזער א שײארץ׳

 אינםע־ px גרוים א פארעפענשלעכש איצש
 וױרם־ םאװעשישער דער וועגען בוך רעסאנש

 8 »ויד רום8 ײי8 גים און בכלל שאפש
 לעבענס־םםאג־ םאוועשישען דעט פון בילד

 ש8קר8ל־דעם8י1סא רוםישער דער דארד.
 סא* איז םיעציאליםס 8 שװארץ׳ םאלאמאן
 8 האש בלעםען. פרא ־ רששאסש װי װעשישע

 זשור־ דער אויך דעם. װעגען געשריכען םך
 ארויםגעגעבען רעדוױ״, לייבאר ״םאנשלי נאל
pc אװ רשםענט8דזיפ סשייש ,ױנײשעד 

 גאד םער אסשר סיל. דיער האש לײבאר״,
 אױםן םישגעהאלסלן, אגדערע. אלע גױ

 םעס,8י סאװעטישע אפיציעלע pc גרונש
 ®ץ בילד ערכ׳דיג לפי א אויפצושםעלען

 לעבענם־םםאנדארד דורכשגישלעכען דעם
 אויםפירען זײ אויף םאװעש־רוםלאנד. אין
pc באקרעסטיגש קװאלען, דרײ אלע די 

 סטיװענם, און סארקער סון בילדער די מיט
 םארעפענם־ ניט נאד מםתמא דינען ױאס

 שרײ* אונזער אין זיד םיר פאררופען לעכם,
JP בען

ב  װאם אוי,ה און פארדינט םען װיפיל .
קלעקט דאם

 דורכשניט־ דער איז גרוים װי אלזא,
 אר־ אן פון פארדיגסט מאנאטלעכער לעכער
 8 אימער ז סאוועם־רוסלאגד אין בעטער
 פאר־ ױאם עקאגאםיםט, אמעריקאנער ױעער
 סאוועם־רו* די שטודירען םיטן זיד נעמם
 פראגע דער אױף האם װירטשאםם, סישע

 האט םען װעז .1947 אין אזוי: געענטפערט
 געדרוקס פרעסע םאװעטישער דער איז גאד

װירםשאםנ^ דער װעגען ציסערען אבםאלוםע

-------------------------״4) 1951 יולי,
 אלגעםיעע די ןנגעגעבען דארש פעז האם

 םיט םיליאן 31 — לאנד px *רבעסער אל8
6oaooo םרויס די און pc אלסאװע־ דעם 
 280 — יןועסס־לנרא pc פאנד םישען

 יומער דער זאגט רובעל. (םיליאס םיליארד
 סוםע די עשײלען8 פען זאל t עקאנאסיסס

 ארבע־ צאל דער אויף לױץ אויסגעצאלםעז
 דאם ,738 דאל די יקריגען םען װעם םער,

 דדדכשנישלער דער האם 1947 אין א) הײסם
ד  באסרא־ ארבעשעד אן פדן לױן חודש מ
738 rrc .ל מ  םאייאםאן האם דערױף ת

 ארםיקלןןן, רײע 8 םים געדנםפערס שדדארץ
px ר ודעלמ  דעם אויפגעז״עקם האם ן

r 8 פאגד ידש pc אינהאלם eרגעםם־לףיז 
r e  px נעקופדז װעג ליםישען8נ8 18 םים 

 פאר־ דעדדדרכשניטלעכער ז8 אריכאויר׳ אזם
f דינסס  pc האס ארבעסעד סאװעטישען 

•רײזען־ בײדע די גאד שויז .1951 איץ
ךיקצרע יו  באםראסעז ,px 1950 px 1951 םי

־ ניס  דער פאגאש 8 רדבעל tao px מי
ר ע ם מנ שד מגד xpw *י y* שװארץ הערי 

 דדרכשנים־פאר־ פאנאשלזיכדן דעם * גיס
 px ארבעםןיר טש״דסישעז P 8® דיבםס
שמל 500 — 1986  — 1948 איז אוז ו
H7 ל ן נ רעזדירי׳■ לײבאר ,םאנםלי דעד ח

 אװ ״דעפארםםדנש px אדסמ ®ששױזלעד
״ן ד מ ס לי » w גי  פאר תח־ש 8 רדבלל מ

949 6)0 px דדדכשבים־ חח־ש 8 ררכעל 
 לס4 ןיס .1950 איז רמזלןנד px מאדדיגםם

xrm. ס־ דער װאם דישעד. די או ר מ דע . 
 ttCBp* יי איז .vn 18, לייב^ד״ י8 םמם
t םםן t קײטכעלקװיר דשד.

ד rx אאס לד דן מל  סP 8® װעו־ט ר
 pc דדינסס8חודשדם דזדכשנינזלעכען דעם

9 iw cy n ec מ־ דער נאך *רגדטעדז  ל
re m’® ם#ד x c rm x i 19« ארובר̂ס, 
חן מר־8 ם8ה רעגירוננ מאמםישע די ו  רי

 גאלד־באזינ! 8 אליף רובןל דןם מיזז״דס
ten זי c ^ j t ’sioopx ם װעדם דעם  «נ

px גחיים דעד px דדס רדבעל ®יד 
דגםשריקאא וז׳ײסל! »ײמד יעדדר דאלאר. ז
 ניס ח׳דלם דער אין ןירגעץ px װעס m א

 סיד פאר ו־אלאז־ נער8םעדיקPT 8 ׳פרימז
 יד־כ־ נים איז דאס אכלר ח־מל. רששישע

j n ף אנבזימזון לאםיד  דאם אז וױילע, 8 זיי
a הײסם זוי.8 זד־ז s דורכשנים־ דזר אז 

 ארבעםער סזפועסישןיז px 8 סנספארדי
 םעדיקאנערpx 8 באסראםעז px 1950 ה*פ

 דער סלנט. 50 םיט לאר8ד 152 ג«לם»
 אמןיריקאנער אז re ײרכשנים־סאדדינםם

 ־8ב ייס1 זעלביגער דער px האם ארמםער
 שןיה x םענש 37 מיש דאלאר 1 טראסדז

 די מעז קאז נאם.8ני א האלאו־ 285 אז־דד
 דלר דין: — וסארנלייכדז לעז8ד בײד«

 דאר־ מיר פירעז. גארנים «ו װעם םאדגלײד
p ןיאלזמי, םתם קײן נים פלן p ציפער, הוילע 
 פון װערם רלואלטן דעם װיסעז דארסלז מיד
 pc קויף־קראםם די :הײסם דאס געלם, דעם
 װיםעז אבער םען םח דערצו סופע. דלר

 שס־יז־פראדוק־ אויף זען—ס די גענוי נץ8ג
 דירה־ pc גרויס די ש׳יך, px קליידעד םעז,

 םראנםפארםא־ אויף אױםגאבעז די גדלם,
*T■ און צײמונגען קינדער, פאר בילדונג 

 װאלט «אך בעםטע די פארװיילונג. ביכער,
 בודזשעטא־ פולעז א האנעז צו דערצו געװען

 אלע פון דורכשניט א ד״ ד. דורכשנים, רעז
 פא־ א פ־ן אויסגאבען און פארדינםםען

 מען קאן אויספירלעך אזוי פיר. pc מילע
ם סאװעט־רופלאנד פאר עה מלן האבען. ד

 רײע ער1גאנ 8 אויף פריתזיז די אבער האם
 דאס px קלײדער־ארםיקלעז px שפימ*

 M לײן8 זיך איינעם יעדעז העלפעז שוין קאז
 1דענ pc פארשםעלוע סםיקעל א שאפעז

 דדרכשניט־ארבעםער דעם זיך לעבם עס וױ
סאוועם־רוםלאנד. אק

פעבדו־ pc רעװיד״ לייבאר .פאנםלי אין
 םארגלייך־טא־ א םיר :עפינעז 1951 אר

 קייף־ דער לדים לענדעד 19 צזױשעז בעלע
 ארבעםער־פארדמסם שןיה אית pc קראסם

 אויםםרא־ .1950 אין שפײז־פראדוקשעז איז
 ־8ם דעד pc ארם ערשםעץ אויפן rx ליע

 אױב םעז.1לע אויפז — רוסלאנד און בעלע
ז ודאם דאס, אנגעפעז זאל פען  UP מ

 פאר־ שעה 8 פאר שםײז אין קױסען
 ®ןר שםאםעז סאראײניגםע די אין דינםש

 סרעפען8ב 7לי8אויםםר px עס װעם ס«-
107. px 8 »־4 — גארװעגען? pxד?8ג — 
78, p i ׳73 — דענעפארק px זעעדשזו — 
3^ px 2 — עגגלאנד^ px םשעכאםלא־ 
.14 — רמזלאנד px r* 46 — קיע8ײ

פריי־ זײ בר?נגעז בעסער נױד8ל אבןיד
 קלייד?ר־ px דדקסעזאשפײז־סר *ויז׳ ז?ז
ן סיקלעזאר י  ידד־ לייעגער די px רדסלאנד י
8 BPװיגזיל ■1ז? 1לײ px זיך 18? םדו ןדאס 

 ׳08180 נג?געבלנעם8 דעם פאר אײנקױסען
שמן ל 610 סון דדדכשניס־פאחײנםם ל מ  ײ

pro .1950 px פ?ג frc x םעז  רד־ ססד מ
י .1951 פאר פיל, םען אויב מיל,  ל*מ י
 פאר־ px םרוישריג גוואלדיב orx זלץ ז?ם

 פמז דדבד?רס8ב לעגדער. אנדעדע םים גלייך
שסאסען. שאראייכיגכמי די

 1 •־ײיעןי גורײסעד דעד נאך .1951 איץ
 T* ?ראם?! לע8 1אי 1ם? 083 יע,1רעדז׳?

 ■8?ש?יף־גדר?80 ?ב?,סי8ש(ס .״גאססארג׳
tuםארועסעזי־פאר גאנצזס איבערן םען) p 

ען לג?נדיג?8ס די אײנגעשםעלם ױיו  ארי^ •
:פראדוקט?! שפייד

up?:?9 — ברױס ־ I  — a ra & v 
ל בן ?אסי־קדם; to ת

ל 3 — אסאגרקיל 8 — היחש מ  98 ת
זי?עס18ק

— נראם8<? 8 — 1בײיעל רעםשענ?
;?אפי?עכ 35 רדבעל 7

בזל 5 — ?ילאגידןם 8— מאקאראנ'  דו
פי?עס;8? 75

— אסדאגדל’ 8 — צײמי־ הארטעד
:&י??ס8? 20 רובעל 13

ױ׳אנראס? 8 — סארם ?רשסער פלייש,
;?אםי??ס 40 רובעל 17 —

 15 רדמל 33 — ם8גר8קיל 8— פוםעד
:?אסיקלם
w — 34 « — ־אויל1רומ? m tfrp 

30 0??’D8P !
— ?ילאגראס א — (?אספישל) העדיגג

פי?עס;8ק 60 רובעל 14
;?אפיקלם 48 — ?ילאגראס א — לץ8ל

 *8? 80 רובעל 2 — לישער א — מילך
;פי?עס

70 רדבעל 10 — צענדליג 8 — אייער
s ?אפי?עס

רובעל. 13 — גראם ioo — םיי
פונט צוױי איבער איז ?ילאגראם (א

— 2.2.(
פרימעז״טאבע־ געבראכטע א?ארשט די

 געוױס 1?א און פולע ?יץ ניט װײט איז לע
 די pc בילד פולשטענדיג ?ית 1געב? ניט

 װיכטיג־ די שפײז־פראדו?םען. אויף פרייז?!
.1פארא אבער זײנןי!, שפית־פראדיקטען םסע

9 זיײם ►(-------------------------
 האבען זיגעז px נאר דארסעז לײענער די

 עג־ U4 םיט טאבעל? די פארגלייכעז בעתץ
ע8ס לעכער ל ר דער ז8 נד.8ל P8 8ד מ  מ
 גאנץ 1זײנ? געוואוינחימזע! די px שמא?

ד 8 לענדעד• בײדע די px פארשײחח מ  וזי
ש ?יין אװדאי וועם ארבעסער  םױל px היח

 םיס ?ס עסם ישערסרו 8 .1נעס? 1??לײ ניס
מן גלי״כען דאם •1ג? פארגעבי  רוינען סז

דייסער,ו זךז־י און אויל,
 ברעספם רעװװ״ דײבאר .פאנסלי דעד

 ®!ידגלײד־נמד אויססירלעכע נגע8ל 8 אדיד
 םרײזען די px לענדער 20 צודישע! בעל?
ל־ דעד px אױסגעדריקם שפייז, אויף  מ

 רדיף5ד רף8ר 1פ? וזאם סיגוס?!. *ארבעסס
 עםלעמ ברענגען ורעלעז םיד אפגעבזוז•

 רדםלאמ־ צװישען מדגלײך אין בײשייל?!
8 pxבלדיז. םערי?ע *ore 8 T מ ע מ ד  ו

 4 אפגעבזח םערי?עpx 8 פ?ז רף8ד פעל
 36 עס־רוסלאניווסא px px ארבעסם־פינוס

 *yo8 px ריייז ore 8 *ײזי ארבעםס־םיג־ס.
 םינמ^ 125 נד8רוסל px פינד̂נ 7 9?רי

8 pa ore — נ* w o i8  228 px9־* 
^ די מג

8 »02 TB9 894 UK 66 — *UP
i niD lV iw•■

8 ore *?3 — ודלט^ר *ta t M ux
ששרעכדנדי-

8 ore 5 — ?■גל y w n  22 px
^ מסיי
pc ליידעדשןדםיש^נן? rx יין 8ניס? 

r אבעד לע^9ב8ס די px סך x  a t*  ju p 
ת rx ארזמ׳® ̂ עיערקלדלד צו אויף ג?נ

oumuc דורכשנים־םענש ד?ר rm  rx 
נד.8רועם*רוסל8פ px קליידדנג px אר?ם

־ — 08לעב?8(ק סיםץ סלגםי־ 66»
רובעל 8 — םעםעד 1 — בדײס די םעסעד

« 097UXP;
X 287 — ל8* *זלב — 3328׳ פענעו 

ריבעל;
מנ 8 ער־ןנ מד8» 8 — פענ ? — ל
.» רובדלז 1סנ*,

x ,סרויען־־קל״יד re װלל m — מ
: ל מ ____ײ

 228 — לעדעדבע האלבע, מענעד־שיך,
רובעל. 220 — פרויען־שיך :רדבעל

ן 6 — װעל8ב pc סרדידזי־זאק?!. ל מ  ת

 12 — מאלערײ 8 פים מענער־זא??!.
?אפי?עט. 25 רדבעל

 הדיך ניס גאר כלל א וױ rx דירה־געלם
px .לפשל. ס?װע,8פ 1אי סאװעם־רוםלאנד 

 דירה־ פץ דודכשנים דער 1943 אין האם
 פראצענם י 4 וױ פער גים באםראפ?! ג?לם

ix pc אין דורכשױם־שכיחת. ארבעסער׳ס 
 פרא־ אנטשפרלכענדיגער ד?ר האם אמערי??

 א מים פאםיליעס פאר דירה־בעלט צענט
 צייט זעלביגער דער צו אימ?ונפט ?לימעם

r 20 דערגרייכם c .אבער איז דאם פראצענם 
 זיך האנדעלם ?ס ײזװ װיכםיגםםע, דאס נים

 דאס סאוועם־רוםלאנד. 1אי דירות 1וועגל
 זאל 1פע אלץ. נאך דארס איז וױכםיגסןזע

 גענוג 1האבע זאל 1מע דירד״ א 1האבע בכלל
 באװעג?!• צו זיך װאו שלאפעד צו װאו רוים
 פא־ די pc בילד בא?אנםע םרויעריג דאס

 א — אנגעפי?עװעם 1זיצ? װאם סיליעם,
 זע?ם די מיס צימעד, x px פאמיליע

 1מים ?ירך, אלגעמיינער דער px פרימום?!
 דאם px נים. פונ?ציאנירם דואס ?לאזעס׳
 פארשזואונדל! נים וױים נאך איז גלײכעןי,

pc 4װיר?ל?כ?ײג סאורעםישער דער



נעדעכםימךם
 ״דאקםאר ולמיסררעח סריגם דדבדזגםהי •*רעזז־מנם
m לאום״ na כ&לעדזש ב^רד

 עהרן־ דובינםכךס ®רעזידעגם
תאלעדזש ®וץ שריפמ

 םיסמע־ ה*>פ אי־י דיכמםרןי. דוד
אני׳ דעם אין בדאכפ אפ איר וי*ס ל  ח

 אי$יד• ירנענפ םריעםפןןר דזןר אין
רפ, ז ■עיזענלעכע די פי » « י ^ ק א  כ

 אלאע< אד אדידער דןןם און םיפ
 אוסגקרעכ־ אפארק־־אײגגעדוארפעלפע

אפ איד פױגקײפןןן.  סײםפערחאפ® ד
דיג אדן ת׳ מו  נעגען גזןקעםפפ סקז

 יעדער אץ עקספלראפאצרן
 גע• א&אל האפ אפעריקע ױי ■ונהןפ
אי ®ירעז אירע עםענם ײד, ם  $ךױ י

 די אנחןרזן פאר געזןםזזנם איר ד«ןם
ײפען פ*ז םירען  אד• פאר םעגיעכק

א אײזןר כילדדנג. איץ כןןם א ע ד ע ר  םי
שי דעד אין  ה*« באװעגתב ארכעם

 קרי■ *ו פענאזען םיליאנען נעה#לםעז
 דער אין חלק ידפר׳דיגען םער * גןך

 פראדוקפי• גרײםען אוגזער םדן שםע
 םארגיעםערפ ה*» עס לאנד; דדען
 עק*ג*םי*ען אץ •*ליםײפען דזןם

 װעםענס יענײע׳ די םץ אײגשלום
 דעם *ם ■רזןדדפירם ד#בען דענפ

 *אפען גיןחאלשען דזאפ עס ;דײכפדם
 עק*ס>םישער ®ץ כאגדיף נײעם א

ם ע פ אלי ע אץ מוי ײי  םסואילזד יייז ױ
 כײ• גדדיפעד אײער פאפיאוגגען. כע

 איז באװעגמג ארכעפער חןר *ו םר*ג
 פו כײפראב א געװען גלײכפײפיג

 גאגפען םון כוח און װאױלזײן דזןם
 n בײשפײקר װיכםינןןר א אץ ם*לק
 זימקן םיר גרםא. םעגשהײט ד־ןר

 דןןס •רעזעגפירען ix אײך שטאלץ
 ייריפפרד םיז ״דא^פאר עהרךסױפול

• ״ ץ ענ ־

ר ןל«9|9 ו מ קי ס מ ג ז b ה*ס ז ill
 עדזן־םיםול אקאדעםיפןן דןם פמראמת
ד פון לן^ס- *װ .דאקםאר ר  לצרזש.קא מ

 אױם־ אײגשםיםיג אים וןאם •אקרלםןט יאד
ד־ באריםםע די פון אילגןם ודי גירקלימז  מ

0<frp>״pw. אױספײ־ די פארדיגם תאס 
 דער ix בײסראג גרױסען יײז פאר מס־גג

 *יז בכלל מודעגונג *רמםער •אנריקאגער
is דעד־ גײםםיגער ארן מאםעריעלער דלד 

ר די פיז אױגוגג סז מ ר  פרױ«ן די זדן ן
 איגםערנ«פ*נעל ײ װזמ םדײזים׳ ^א׳ידךז'

ep i פירער־ זײן אמםער *זמסאנדגעבראבם

 גד־ די פיז »ײגע *יז מלזףחזז בארד
 העכערעד סאר איגםםיסוזיעם •כםעםססע

 אי־ז קאלעדזא דער ל«גד. »ין r« בילדדנג
 *דדי^ יאר 92 פים געװארעז ®נרינדעם

 פארבוג־ ג«װען ער זױז יארען m « פאד
ק  לעפ־ ײ *רנידועדזיסעם. ?אלאםביא םים י
je ײ » hp* ד איז ר  מלבסס־ קאלדדזש מ

 פאדביג־ נא«גמנ די פבער *םעגדי^
 «נגעה»למן. װזנרם קאלפםביא פים דמג

 געייןזע־ הארפאן׳ דזפ. הערי פדאפעסאר
י זז « י n י t איז קאלדדז״- ק*ל«םביא 

נאארד. דירןקסארזו דער r* פפזרפאז
 װזנלכע בײ גערעםאניע גראדוזדר די

ען האם דיביגםקי פרזױידזננם מרןןג  דץם ג
 אױםעדגפװײנ־ גקנײזז איז נױםיל דזקםאד

ך  ם«ע*י«לןר ד«ד is אײגדדוקםםול. ז/
ר אױף פלאםפארמ אױ«ג«בױםער  מן־ דן

מ מם־גרמער אנ  ימםפום, ימלעדזש »ץ ל
ר, אלנזע יאר דיונדןרם פת גזפאםעגס ח ײ  ב

 די םרן פרןמעםיע זײ געפזיגעז זיד האם
 זײפר ׳״*רעגדיגם האבעז װאם םטודעגםזח

e rm o r זספעפ ־ײ »יז ?גגענזאז  בגדים ;לי
 גדלעגענ־ אזא בײ ג«םיז»עז װערעץ װאס
ס ה«בעז זײ דזיים. ר שי ר ז װײis 1 מ י  א י
 די געגאנגעז זײגען זײ *ץ פארזיים דײ.

 פון *ארװאלםער ארן לערעד •י־אפעםארזױ.
 -ftr קאלירםע םפעפיעל די מים עו־יפל&א

a ויײזעז ױ*ם אקםלזה די »ויף ל«ן r t ־¥?¥ 
*ן. דעד םון רזןנג דעםיפזװ  הינםער מרז

 זעקם די גע:>זנגעז דיגען םסודעגםען די
םם זײגען װ*ם אױםדןנרדי׳ײלםע שםי  גע־ מ

ם ײזייפז ר ע  עדעז־ די םים ודערזנז n מ
 גע־ זײגינז עם ױזנלכע פײישעז םיםיליז׳

 זמויגע דוכיגםקי פרעזידעגם חיץ * ײ*ז
 רדז־ עלעגאר וױ פערזעגלעכקײםעז םןריפסע

 רוזװעלה, פרעזידעגם 'פמ אלםנה די װעל*
 קפנעםיקום. פון בעגםאן װיליאם םזצאםאר

 אלבערם וױיאליניםס באריםסער װעלם דעד
 .םאים פון •רעזידעגם דער *ץ #•אלדיגג

 פויף לארםאן. ע. ר«י איג?אר«*רייפזגד״
 זייםעז ביידע אײף שםולעז אױפגפשםעלטע

rx אריסגע־ זיד האבעז •לאסמרםע דעד 
א *  פא־ פרן םיםגלידער די זײס אײן פון ע

ס סז  דער פיז *־ן ערעךגעסס די *ון ^ל
 זייעדע *ת גרזןדדאגםעז די יײם גדוײסער

 זײנעז ודןמ םיםגלידעד משפזזה זיה פדימם
 אײף שמחד״ די מײפואוואוינעז ?זמגפעז

 זוױשמנגפםעז געױןן *יז פניפ׳פד אלעםענם
 ®»ר• גײספיגער םים געםיפס דפױ- ײץ %

ע קיי ס ד ע ל ^ "

«r דעד װי נאכדאם  o srn rm םאים״.
מז האם אל ח r גדןדואיר די מ m, און 
 אוים־ חאם מלדדזש פון •רץזידזיגם דץר

 םםודענםען די is די«ל*מס די גךםײלם
 גן־ «ם ת*בעז wpi די n זיזעפױי די איז

 געקרפגעז האמז turn זײ זײגען װאמזװ׳
 גזװו«רעז ארױפגןבר»כם ערזח־םיםולזנז די

 יץדזר אײעיגודײז, פל*ספארפע דןר אױף
 װזנלכער באגלײםער. משםיםםען זײן םים
WP זיז yx-np I זדבערגעגעבזת רלדע 
 פ*רגעשםעלם אים v* אױפםואתגןן זימע
 ירעזידעגם פ»ח ארן פארזאסעלמ די פאר
ר לץדזש■קא פרן מ ל מ  איבער־ אים חאם ו

 דזביגםקי ירזױידןגם שדיפם. זײן נעג«מז
 •לאם־ דער אויף געה*רען *רױפמפירם איז

מ ר  ודעל־ םסרוםנמל, »דאלף דד. ®יז מ
 דעם איז לעקםאר גאסם » געוחמ איז כץד

מ איגםןדנ«שאגעל  װען יפוס.איגסס ינגפדז
ji .v מלעדדז. *ץ פרןךידענם דץד r t 

ס  די פאד נעלייענם האם דדאוגיאר מי
מ ל מ א ח א a פ n שיײפם am װערם עס 

מן *ויסתדעמגם  בײ־ *מ *)חײנסםעז ד
 *ון *דבעםןר די פון װאױלדין an םר*מז

 םיף וױ זעז oirpyi נז«ן האס לאנד. *ץ
ס :זרידם דןנ די ר  גןװזװ, איז תבינסקי •

a פיז n דעם םים וחמ־ס «ם װ«ם כבוד 
 זדנ־ די באװזנגונג, ארבעםעד דער נעגעמן

שאגןל  אויף *ערזענלעז־. 6אי און מדמ
 wpi םענשעז גאענסע די *ין פגים׳שר די

 פרע־ מדעםאניע. די גײגעװאױגם '«כ«ז
 *ייני:ע עםא׳ פרױ. דדביגםקי׳ם זידנגם

 האס נױםארבעםער *ץ ײײם־פרפזידזגםען
 דורך לעבען זײ :ןז מעדקען- געקעגם כידן
 מאגזעג־ אױםןרגןוױמלעכע די *ץ a»x»״

באגײסםערונג. און עקםםזןז מרן סזמ
 אײגןנע די םים 8נאכדע רעדעגדיג

 האס איבערלעבוגגעז■ זײגע ודעגען «גש«ן5
 ער אז דערקלערם. דדבינסקי #רעזידעגם

 SiM איפ איז װ*ם ככוד דעם באםהןכם
 םיס׳ז איפ באערזװ דירך געחזורעז םיילם

 ■ערזענ־ א װי *זױ :ים םיםול. דזןקםאר
מ ע  פאר דערגרייכוגג א װי באפרידיגומ ל
 םפעאיעל און באוועגוגג ױגיןמ םרייד דער
 געס־ים האבעז wpi ■יאנערעז. יעגע סאר

 גע־ און באוועגיגג או־בעשער אידישע די
 דער־ גרויםע די םאר פונדאמעגם דעם לײגם

 •פלי־ און עקפנפםישעז אויפן גרײכונגען
 ,םים ארבעםער. די שאר געבים םישזיז
 — געזאגם חבינסקי האם — אוריק יארעז

 געװא־ גאםראכם פירער ארבעםע־־ אן איז
 םען וואם פאדברעכער. א װי כםעם רען
 אנשםענדי־ ?ן ix פולןחען גים אים םאר
 געםראכט ניש האט קײגער געזןילשאםט• גער
 לאנ־ םאיר * ix ןישז־םיפולעז גץבזת פמ
 הא־ זיי װען הילקווים «*רים א אדער דאז
 געזעז־געבדגג ארבעפער פאר געמספם ב«ן
 פמ באפעלקעדונג די באשימן פאר ״ץ

 שזןר דאם שקלאםעוײי. את עקםאלואםאפיע
 איז געקעםפס תאבען םענשעז די אט '־אס

 אנגעגוםעגע די גיװארעז פאקםיש איןם
 ױרש דןר בין איך לאגד. פון •ראגדאמ

*r דער־ האבעז םיר וואס ארבעם. זײער 
אם װערם איאש פארװירקלעכונ-ג ix פירם

ח נונליד *^ר אנערקעגט ארבעם די  י
 :אר ארבעטער די נאר נים יײנםיג

 זייף לאגד. שארז און שאלק גאגשען שארן
 אויםגע־ איז עם וואס שםאלץ■ איך ביז דעם

 דער, זײן ix םיר יף1א רל1ג דער שאלען
 דער פאר אנערקעגוגג די אם װעפען דדרך

 װעדעז געגעבעז זאל באוועגרנג ױגיאן םרייד
 דאס עהרן־טיםול. אקאדעםישען אן דורך

גליקלעד״• טיך טאכם

*1לע פאראו־יסזאגעז וגזער
רע־ דער אז סאנאט םען

 זשT״וױ ארגאניזירםער
באארד״ סםאבילידישאן

לי־ םיל האנדלעז װעם
םאר־ זייז װי בעראלער

 גאוויליגען ביים געמער
ען לױץ װג ר מ  דעם איבער ארבעםזיר פאר מ
 בע־ םקוים איז מאןסיםוס, •ראצענם צעז

 הײנםיגען אנםשיחײגנעז רייע א אין ודארעז.
 געװען זיינען עס יהולכע !ווישען םאנאס.

 פארגעם, גרויםען אוגגןךדיער פדן עםלעמ
 אי:־ וױכםיגע אגגערירם האם עס װײל

 אר־ םײזענטער ממדליגער םים זדםםדיעם
 הןיכע־ באוױליגם באארד דער האם בעםער,
 מאקםי־ •ראצעגם tvx די ודי םער תנגען

האט פארארדעביגג אדיגינעלע די ודאס פת^
 דעד װאם העכערדנגזין. מיכנדגםטע דידערלױב^

 דערלויבם, האם באארד יע1סםאבילתא לוין
 Tyxwi קגאפע פת העכעד^ א זײנען:

 םרעינ־ די ®ץ שכירות די אויף פר^ענם
 אימענ־ אנדערע די ix אגבאס אן ארן פען
 די םון םיסגלידער די אנגעשםעלםע. באן

 איז פײעדםעז אינזשינירעז״ לאקאמאםי־װ
 ענלע־ אן שאר בראדןרהודס האנדדקםארס

 העכע־ א ;גזיהאלם זײער *ויף זעספה כעד
 די פאר ענם1פרא שיפצעז אודם פיז ריע

 םיד םמ העכערוע די ;ארבעםער שלײש
 ארבעטער אויםאםאביל די שאר שעה א סענם
 געהעכערםער םמ חלק יערלעכעד ןײער אלם

 איבער םמ ת־םפה א ;פראדז־קםיודיםעם
מז  ארבע־ שיף־בױ די פאר ענם1«רא פופ

 פאר שעה א םענם 9 «מ העכערונג א :טזװ־
 חשע־ דער םמ ארבעםער טויזענם המדערם

 עקםםרא אן אמ קאמפאני עלעקםריק נעראל
 די איבער שעה א טענם iyx פיז העמרונג

 ארבע־ די םאר פראמנם jyx דערלויבםע
 קאמ־ אװיאיישאז .רעפאביייק דער פק םער

פאני״׳.

®־ פת איבערזיכם

 די םאר נײסםיכ מקד פאליםי, נײע
ם ארכעפער, ר  ואננענרם^ז װן

עדןז r* כאםש  װאו שאל. יגען1איע י
 האם באארד ססאביליזיישאז װײדזש ־ןיר

 שכירות איייף הוםםות גרעסעדע רעדלױבם
 is אויסרייד אנדער אן געווארען גענושם איז

 םאר־ הויפם די אז אײנדרוק. דעם צזאכען
ם איז םולע  דורכברוכען די און געביסעז ני

 אויסגאם־םאלעז בלות זיינען ניאקםימים םת
 נלער קען םאליםי סאמע די אז קלאר, עם איז
 עם װי נאכדעם רדערעז אנגעהאלםען נים

 *ײס־ פיל אזײ געווארזװ געסאכם זײנעז
 גרעסערע באדזיליגם האם ודאס נאמען.

 םיל אזוי פת שכירות די יף1א ת1סם1ד.
 םפלציעל מענשען. םויזענפער הונדעדםער

מ װאם דערשאר. עם איז ע ל  םיםואשיעס, ענ
טז יייייייײ —*“— מ בעםונען י

 גרע־ א ארבדטער אייזענבאן די באו־ױליגעז
 גן■ עס האבצז די װאם דאם הוספה, סערע

תנגס װי םריער פיל פאדערם  קאנ־ רעגי
 ארײן איז שכירוח און פריתעז אויף םראל

 זײןיר א־ן פארהאנדלונגען די קראפם. איז
 יאר. •nix ארום די.גצן1גע זיך האבען פאל

 אנדערע םילע גאר קענען גרונם דעם אויף
 אױך װייל העכערוגגען, פאדערען יוניאנס

 םים געדונגען a״x לאנגע א זיך האבעז די
א די  די געקראגען נים האבען אח בתים בע

 םארלאעם. האבעז זײ װאס העכערונגעז
 אזשזײסטאבילי וױידזש דער װאס דאם

 אד־ די ®ץ רעכם דאס אנערקענם באארד
 דיער אלם הוספה יערלעכער א ix בעםער

 װי יע,1פראדז? פארגרעםעדםעד אין חלק
 באוזי־ דער אין דערקלערם עס האבעז זיי

 די פאר שעה א סענם פיר די םרן ליגונג
ס מאםארס. דזשענעראל ®ץ ארבעםער  גי

 רעכם א לאנד אין ארבעטעד אנדערע אלע
 די אויף העכעדעג ענלעכע אן םאדערעז צו

 אינדוסםײעס אלע כםזם װײל שכירות,
 דדרך פראדוקםי־ױםזם די פארגרעפערען

 פארבעסערםע אוץ אנםװיק־יונג םעכגישער
 איז זעלביגע דאם פעםאדעז• r* מאשינעז

 עקאנאםי* דער איז אוםנארמאלקײםעז םים
 גערוארען אנגעגעבזת איז װאס לאגע, שער
ם אלם תנ  שכיײת םת העכערונג דער פאר ג
 שװע• די את ארבעםער ײaשיף־ די פאר

 א םאר םלאכות בעל קריגעז ix ריגקייסעז
 דער געװעז איז װאס אינדוכםריע, ױיםיגער

 עקםםרא די דעדלויבם האם מעז װאס גוײנם
רונג שעה א סענם צען מ  עי־א־ די פאר הע

פיאךארבעםער.
 ־ױידזש דעם פץ םיהגלידער די װאס דאס

 שאר תירוצים זוכעז באארד םטאביליױישאן
 זיי װאם פאליסי ליבעראלער מער דער

 העכע־ לוין 1צ באצוג אין אעענומען האבעז
איז באוױיזש רוגגען  דער אינערהאלב אז ב

 קאמף שאר־ער א ןןן בייד גיים קןירפערשאפם
 די אמ ארבעםער־פארםרעםער די צװישען

ראנג־ װעלכע אינדוםםריע, פון פארםרעםער
 די םץ דרוק דעם געגען נאך ױך לעז

 זאלעז וואס העכערונגען לוין פאר ױניאנש
 געהע־ די אונםער לאגע די אנטשפרעכען

 דאס לעבענס־מיטלזױ. אויף פר־יתעו כערטע
מעג־ רעגירונגס די סיי אלע. פארששײען

 אינדוםםדיזן״ די פץ פירער די םײ שען,
 אר־ די םון םארשטייער די סײ און רישםעז
k בעטער. t h ,פרן םירער דער פאשער 

 כ־אנישעק־ ןךו אכאסיאײשאן נעשאנעל דער
 ארויסגעבראכם קלאר עם האם םשדרעדס,

באקלאגם. זיך האס ער רוען פארהער, בײם
 איז באארד כםאביליזײשאן דזיידזש דער אז

העכע־ צו *ײםםרוסענפ -------------

ם נאםירלעד איז עס ססרײקם. 1» א&ח־ ני
 אז־יכחד װערם קערפערשאפם רעגירונגס די
:ix o r ד איז עם שכירוי^ העכערען מ  א

 אמםער- פארםײז־ען ix דכם זי אז אםת׳
 לאגל די און פראײקציע דער םת ברעכ״געז

 הד־ לױן פארבאםען פרובירעז אז אזא איז
ת דעד װעז נגעו1כער ת ק  פי־ םוז שם׳־יגם, י
סשרייקנ^ ix רעז  j״ik עס זעס jjj'x איז לאגע די װי
 סמן־ וױיחש דער װעם גיכעז אין גאר אז

 פאר־ נײע א ארױסגעבען באארד ביליזײשאן
 דעד העכעח־נגען. לײן דערלױבען שאר םדלע

 פארגרעםעדם װעס מאקסיפמ דערלױבםער
מז ix וזײנינסםענס ותרעז ריי ם ד אמנ  פר

 שכירות די איבער פראצענם צעז אנשטאט
 װעם עם אז םעגלעד את 1950 יאנואר פון
 דעדלײבםע די גרי פראצענם, ען1פום דץ

 װ*ס פאלעז םערסםזי די איז העכעזײנגעז
 אייך איז עס געבראכם. אויבעז האבעז םיר

 רע־ די אנגעםעז װעס באארד דער אז קלאר,
 אדמי־ חשאנסםאן, עריק פת קאפענדאציע
 סםאביליזא־ ע־אנאפישער פץ גישםי־אסאר

 ין1ל באשםימםער פעסם א אנשסאש אז ציע,
 פאר־ א װעדען אײנגעשםעלם זאל פארמ־לע

ױן פארבינדעז זאל ױאם מולע  העכעח־נגעז ל
 דאס לעבענם־םיםלען. אויף פרייזעז די םים

 װערעז דערלד־בם זאלען עס אז הײסם,
 העכעתנג דער ix פראפארציע אין הוספות

 דזשאנ־ לעבענפ־םיםלעז. פמ קאסםעז די איז
ש דעפ ix רעקאםענדאציע סםאנ׳ם  װײח

 די אײך אנםהאלם באארד םםאביליזיישאן
:ענדעסגגען פאלגענדיגע

a ין1ל גערעכםע אץ שר׳דיגע1י א a שר׳דיג<1י א _____
באזדנ־ אנשםאם פאלצז אלע פאר פאליסי

;פאל יעדען פאר אנםשיידינגעז דערע
 זאלדן העכעדמגעז מין אלגצמײנע )2

 אין ענדעײמעז די לױם װערען באשטיביט
 דעס פים לעבענס־מיםלען יף1א פרײזען

 פרײ פאר באזע אלם 1950 יאגיאר םעז15
ת;1שכיר את זעז

 יאר א פיאמינט צ־ױי פת ת1הוספ )3
 ויצרען דערלױבם זאל 1951 און 1950 פאר
ם ארבעםסגעבער דער װעז  די אז ix גי

 גע־ איז ארבעםער די פת פראזײקםיװיסעם
i אז פארשפרעכס אץ געװארען העכערם s 

 הע• ix העכערזשג לו־ין די ניצעז ניט װעט
;םזזירה דער פזץ פרימען די כערען
 גזױינם םיז פםאנדארד א באשםימען )4

־ הילף איז עלםער־פענסיע פארזיכערושג.  מ
 אי־' װעדען דערלײבם זאלען װאס נעפיםען,

ר הצכעדתגען. לײן דערלײבםע די מ
 דעם פון ױײט גאנץ איז פאייטי די אס

 שכיײת פארפרירעז ix פארזלך אריגינעלען
 ix פאליסי שפעטערדיגער דער ,פח אדער

 פדא־ מװ ix העכעודנגען די באגרענעצען
.1950 יאגדאר ערשטען דעם איבער צענם

יעיאנם די כשנ־פיםען• **•־*״־-----



גאד *׳דעג . . *׳י־גמז• —

ען חןז ײאד שפױגדעז 4• גןךדיגןך סןםו
םםירײק קור*ען » ג*ד

 אגגעשםעלםע אנדערע *ח פאםרןמז די
 װאם שימז׳ פאסאזשיר זית *יאכם *׳יף

 םע־ ״געשאנעל די אז אגגעשלאםזמ ייימס
 דעס האבעז א- אי. םי. *ץ ײניאר׳ ריםײם
 א װאד• שםוגדען 40 די גץװאונען פאנאס

 אגדערע *ז שכיוײה וײ אױף גוגארגא■
תעז א נאד ®ןרממרמגען,  איו ססרייק• קו

 םוי זעכציג ארום ארוגםער זײנמ סםרי׳יק
 אויפן האסענם די איז ארבעםער שיף יינגם

 גרעים די אין גאלף דעם ים׳ אםלאמדשעו
פאר־ גא״עז דעם מראליזירם איז ל«י?ם

 שישען. פאסאזשיר און פראכם pc קנד
w געװארען געפאכט בלױז איז *ױסנאם 

מן פאר  י־עגי־ פראגםפארםירעז װאס שי
ר םאםצריאלען, רדנגם  און ארםיי דער מ

יענדער. אנדערע פאר הילף פאר
 ?אפפאניס שיף די פים אגריפעגם דער

 די יוגי. םעז15 דעם אױםגעגאנגצז »יז
 ®ץ םארקירצונג א געמי־ערם האם «תיאז

ץ צײם ארבעםם ד«ד  א שעה »0 *ו 49 •
 אדיף פראצענט pc 25 העכערונג * *ץ אןך

 האבעז אײגעגםיטער שיף די שכירזת• די
ך  פא־ די גאממעבעז אגםזאגם גאר נים יי

 גע־ גים אםילו האמז זײ נאר דעדדנגדז.
 פאר־ איז עס װעלכע pc אגבאס קײז םוןכם

לי די מסערתגען.  זיך בײ זיינעז בחים מ
 גע־ זיך האבעז זײ ח׳ײל חקיף׳ אזוי מזדעז

 געזעץ. םעסם־הארםלי דעם אױף ששיצם
 רעבם דאס רעגירוגג דעד־ גים «ד<מלכ

 אכציג פאר איגדזשאנקשאן אז ארדימדגעםזח
 װיכ־ א אין סםדײק א פארםײדעז «ו ם*ג

 געװען איז חשבץ זײער אינדוםםריע• םיגעד
 םים אמ קארעא אין םלחםה דער םים »

 םזזורות pc םראגםפארםאציע גרדיסער דןד
 גארד דעם און פלאז םארשאל דעם אוגםער

 םרוסאן פרעזידענט װעם מקם, *זלאנםיק
 די אײף םםרייק א דערלאזעז קענעז ױם

 דאס אבער זיד האבזה באסעס די שיסעז■
ל חשבון. איז אשגענארם מ

פירער־ דער קוםם דעם פאר קרדדים
 איר איז ױניאז םעריםיים דער «ץ שאפם

 דער איידער קאראן. חשאזעף •רעזידעגם
 זיי האבעז געװארעז דערקלערם איז םםדײק

 טראנם־ אירע אז רעגירוגג דער מחיכערם
 גים םטרייק דעם םמ װעלען שיםעז ■ארם

 די באזארגעז װעם ױניאן די אז אידעץ.
 שיף די װען שיםען. די פאר םאנשאססעז

 ■רע־ צו געװענדעם זיד האבען אײנענםיםער
 און זיך אריינפישען צו סרוסאן זידענס

 דעם צוריקרופען זאל ױגיאן די םאדערזױ
 אויםפארשוגגס־ אן באשסיםעז אה םםר׳ײ?

 םעפם־ דער םאר שרייבם דאס קאפיםיע.
 צו־ ■רעזידענם דער האם געזעץ. הארטלי

 דערקלערענדיג פארלאגג. דיער ריקגעדדיזעז
 האם ער אמ גוים־פאל קײן נים איז עט *ז

r גים v ארײגציטישעז. זיך אודזאד
 אײםגע־ האבעז אײגעגםיטער שיף די
 ברע־ rt מיםעל םעגלעכעז יעדעז נושם
 געזוכם אפילו האבעז זיי טםרײי^ דעם כען

 דער פון ײניאז פאסראזעז די אײטאדגימז
 העל־ צי לײבאר אװ דערײיטאןפע אמריקען

 ײאם די פמ סםײיק דעם ביעכעז זײ *עז
סעילאי־פ די א. «ד. רי. *ים מלאנגעז

י אז דערקלערם גלײך .־■ פע־ י
 צװײםער א םים נא&וכים האבעז דך געז

 קײן אבעד םרײד זעלכיגאן איז ױגיאז
י נים• זײ זײנעז סםרייק־ברעמד  האבעז י

•יקעם־ די רעסמקםירזח *ו באשלאסעז
ײם דשר r* לאיגם ם ױניאן. מרי

a אוגםער n די ייעלעז *גרימענם גײעם 
 גלײד אנגעשטעלטע שיף אץ פאםראזעז
 שיםען די װען שעה 40 ארבעםעז אנהױבעז

 זײ װעז שעה 44 איז האםזװ איז שםיתת
 די װעם גײ־יאר פון רײזזנ• ד«ר אויף זײגעז

 פארקירצט »־יך ים אויפן ײם1 ארבעםם
ר די שעזע 40 צו װערעז םן מ ד  האבען א

 א און העכערוגג לײז א געקראגעז אױך
 קריגען זײ װאם ועצאות די אין העבערונג

 דער פון אװעק פארבלײכען די ודעז געצאלם
^ מ הי

 דיי ס.ץ סםײיק * מרםיײדען rt מרזון•
יארק נװ אין *נגעששעלשן םיןכװײ

םרא־ א כטעם מװארעז שײז איז עם װי
הײמױ־ איז יאר. ;סל?ב? לדצסע די דיציע

 נעפאר די ענםשםאנען װידער פאנאם גען
pc םאב־ די אױף םםרײק אלגענזײגעם אן

 ודאם יארק. גיו איז אםניבוסעז איז װײס
אוםגע* די מרקעד־נדםלעז םים באזארגעז

 דער pc אײגזדאױגער נױליאן זעקס פער
 װארענתג םםרײק די םעסראאאליע. רמיגעד

pc רעזדל־ אלס געקוםעז אח ױניאן דער 
p רעקאםענדאציע דער pc םאם t דער 

 גע־ אימפירעז ודעגעז קאםיםיע איגזשינירעז
r סעגלעך כדי עקאנאםיעם װיסע t פאכען 

 די טאר ײאד ארמםם שעה׳יגע פערציג א
הע־ וױדער דארסעז נים pא אנגעשםעלטע

־״.rye. יי כערזנז
־ איז יןאםיסיז איגזשמירעז די מ נ  ן

ען געווארען שטעלם ם מ  דעד אױף יאר ל
קאםי־ ®ארםיםלמגם א pc רמאםענדאשיע

 דןםאלם האם א׳דודײזנר םעיאר־ װאם םע
שיגיותן די באשםיםם.  געדארשם חאבען איגז

 אזוי װי נױטלזװ pא װעגען אױםגעפינדז
םס קירצע די אייעושםעלען מ  נים װאד• אר

 צדדים בײדע קאר־פעיר. די העכערענדיג
 איפאד אז זשנםערגעשריבזװ דעםאלם האבעז

מז לוים על  סארסאכ־ זיד האם שםאם די וו
ר צו •רינצי■ אין םעם  פון אימפירונג דן
 ױניאן די pk װאך שםונדעז םערציג דער
 אדער סםרײקען rt גים פארשאראכעז האם

 קוםענדיגע די פאר פארקער דעם שםערעז
 האס לאגע די אויספארשענדיג יאר. צװײ

 א ארײנגעבראכם קאםיםיע אינזשיגירען די
 די אימםירעז קענזנז צו כדי אז יכם1בא

 םחען םעז װעם װאך. ארבעםם קירצערע
 באםרייבעזדי דעם אין עקאנאםיע אימפירעז
 האבען זײ ליגיעם. אםניבום די pא סאבווײס

םיג װעם עם אז דעדקלערם  צו זיק טי
 דורך אגגעשםעלםע צאל די שארקלענערעז
אל די פארקלעגערעז  באסעם pא באגדז ז

 זײגען עס װען סאג• pc צײםעז די אין
 װעס מעז pא *אסאזשירזה• אזויפיל נישםא

ם־ ײ פאריקלעבעדעז דארפעז אויך  װעמנ
 װען או־מםער די pc פארדיגסםעז לעכע

 ײם1 ארבעםס זײער פארקירצען װעם םען
 װאד• א שםונדעז אכם אדער פיר םים

 אגםזאגם נאםירלעד זיד האם ױגיאן די
 פאר רעקאמעגדאציע. דער צו צוצושסיםעז

 װאלם ױניאז ארבעםער םראגם«ארם דער
 די pc םײל א אז ערשםענם, געםימס, עס

דזשאנס די טארלירעז װעלעו םיםגלידער

געךעכבױבקײט ------------
 בלײבען ױעלען וואס די אז אוױיסענס, ׳pא

 זײזנר װאס דזים ם^ץ װעלעז. ארבעםעז׳
 דאך װערעז- געהעכערם װעם לוין שםוגדען

 וועכעגםלעכען דיער את שגים א ליידען
 גע־ זײ האם יקרות דעי׳ װעז איינקונםם.

אנ־ העכערוע. א rt בארעכםיגען דארפם
 דעם םים סאתזאגדלעז rt אבער שםאם

 ■רובירעו pא םראנס«ארםײשאז אײ באאי־ד
 זיך קרײל םייק האם אײםוועג. אן געסינעז

 פים םםראשעז געגוסעז און אנגע׳גרוגז׳ם
 װעם װאס יולי. ערשםען דעם סםרײק א

םראנםיארםאציע־םים־ אלע די אאשםעלעז
שםאס. איז לען

 די פון אײנער קייז איז אוםגליק, צום
 •רע* דער גים און םעיאר דער נים צדדיס׳
 ארבעםער םראגםפארם דער pc זידענם
 און 2■גױו ■אליםישע pc פרײ געװעז ױגיאז.

אי־ אױבערהאנם די גענוםעז האם פאליםיק
 pא ארבעםער די pc pװאוילזי דעם בער
 דער pc באקװעםלעכקײם איז געזונם דעם

געוואוינ־ זיױ וױ האם, קוױל באסעלקזנרוגס
 א סאר ארױסשםזנלעז געוואלם זיד איז, היים

 חאם ןיד יןעםסער. הײםען pא העלד גרױםעז
ר אז בארוײזען געודאלם  געגענ־ זיך קען ן
 דעם pא אדםיגיססראציע םיםי דער שםעלעז

 pc םםרײקם פארבאס װאם געזעץ םםײם
 זײנע פאר קריגען pא אנגעשםעלטע שםאט

פארש*רא־ זײ האם ער װאס אלץ םעםבערס
 בא־ געוואלם האס װידעד םעיאר .דער כעז

 די rt נאכגעגיג rt נים איז ער אז װייזעז,
 אין אײגקויסעז זיד ארום אזוי pא ארבעםער

רײ־ זײערע p» ■אליםישענם די ביי לאםקע
לי כע  געווען איז רעזדלםאם דער בתים. מ
 «ם אז לאגע א rt דערסירט האבעז די אז

 גוריקאיען זיד זײ פאר שװער געוחה איז
 א פאראורזאכם גים שיר האם דאס pא

םסרייי^
מ־ חװ־ *יז װאס גליק א נ«ך איז עם ל

 ארופגעזען בײדע זיד האבען םיטם םער
 פארקרא־ זײגען זײ בלאםע א פאר װאם אין
 דעם פארלאםעם איז עם ױי האבעז און כעז

 גע־ באנײם זיינעז פארהאנדלוגגען די עגין.
 פאתיכערם האם קוױל װי גאכדעם װארעז

p װעם ער אז v הא־ רופען. נים םםדײק 
 וױ װעג א װערןיז געסונעז װעם פענםלעד

 קירצע־ די קריגען זאלעז ארבעםער די אזוי
 זיכער דמעז זײ װעלכע *ו שםוניעז רע

 נים װעס באסעלקערונג די pא בארעכםיגס
םעיר. העכערע נאך pc ליידען

 געװען טיםיג באפת װאלם אורחא אגכ
 עיןם־ pc אונםערזוכונג אוםןארםײאישע אז

 אד* שםאם די װי אופן דעם װעגען •ערםען
 די pc איבדרגענוםען האם םיניסםראציע

 פארקער־םיםלען די קאםפאנים •רױואםע
 דעם פאר ױי. באסרײכם זי אזוי װי און

 סארשםית rt שװער איז פעגשען *שום׳ען
 געבען זו pn מעגלעד גים זאל עם סארוואם

 לוין אנשםעגדיגעז אן ארבעםער םאגװיי די
 די האבען עס וײ העכער נים שםוגדעז pא

 באשעסםיטנגען, אנדערע pא ארכעסער
 *רײז דעם געזזעכערם האם םעז װי גאכדעם

 גאד •ראמגם. דיונדערם פים פארעז פאו־
 קאפפאנים סריװאםע די דאך האבעז אלעמען

 עם^ צום ירושה באבע׳ם דער דערלײגם גים
 ניקעל-. א בלויז געויעז איז קאר־פעיר ײעז
 די אױג ־צדױי די pc איינס דאך איז עס

 שלןכםער אזא געװען םאקע זיינען סאבװיים
 געלם דערלײגען געםוזם האס םעז pא עסק

כאצאלט שטאם די האם פארװאם סא זיי• *ו
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 זײ. איבערנעםינז ביים םומע ריזיגע אזא
 לאינם באס און םאסיױי די וײדער אויב

 די וואס געלם דאם געװען ורערם זײנעז
 פא־ א האם גאצאלם, די פאר האם שסאם

ק געדארםם סעיר #עלםע  געבען צו געטג ד
 שעה־ פערציג א ארבעםער אנגעשםעלםע די

שכירווד אין שנים א אז ארבעםס־וואך יגע

 שא,מדך נײעפ ®ןכם ליאים ל. דדשאן
רןן ע מ ײ ר כ מו ױ ײן א ה ז ל ש ם ם

 פון פרעזידענם דער לואיס, ל. חשאז
 האם ױניאן, ווארקערם פאין יוגײםעד דער
 אם־ דץ אויפגעגעבעז גים אויס. וו׳יהם גאך,

 םיל םאכר״ אייגענע אן שאםען rt ביאיע
 קוילעז־גרע־ די פון ייגיאז די וױ גרעםער

 ױניאגם אנדערע איבערנעםען דורד כע<־.
pc לײבאר אוו פעדעריישאן אםעריקעז דער 

 ארגא־ אינדאסםריעל אוו קאגגרעם דעם pא
 װען פארלאזם האם ער װעלכע גיזײשאנם,

 דאם באהערשען. געקעגם נים זײ האם ער
 פארםאםםען זיך ער האם עס, שימם םאל.
 פון ױניאן ארבעטער אױםאםאביל דער אויף
4 אי• םי• דער

 גרעםםער דער סס̂י לאקאל םארד דער
 ױ־ ארבעטער אייםאסאביל דער pc לאקאל

 *10 דעם מאנאם הײנםיגעז םײערם ניאן,
 אונ־ האם אני8קאם די זינם ױבילײ יאריגעז

 אגרי־ ױניאן ערשםעז דעם םערגעשריבעז
 קארל לאקאל. pc ■רעזידענם דער םענם.

 בעסערען קימ געם־נען נים האם םםעלאטא,
 ױכילײ־ די בא&ריסען צו גאםם־רעדנער

 האם װעלכער לואים, דזשאן װי פײערונג.
 פארלארען האם ער זינם אייניגעם געםאז

 די שעדיגען rt א. אי. םי. אין דעה דץ
ארגאניזאציע.

גע־ איז חשאב דער אזױ װי אוסן דער
 םע־ לואיס׳עם קיאי־ וױחם געװארעז םאכם

 גע־ איז לואיס׳ן *ו איילאדומ די םאדען.
 ■אר א און סםןלאםא׳ן pc געווארעז שיקם
קן  דער ס־י סרעגענדיג נים םיםגלידער. לינ

 אימלאדוגג די האם לואים ױביליײקאםיםע.
אנגענוםען. שנעל
 פון pא א. אי. םי• pc סירערשאפט די

 אם האבען ױניאן ארבעטער אויםא דער
 א וױ רעכט םים באםראכש איינלאדוגג די

 דער רױטער, װאלפער •נים. pא <אסש
לעצ־ נאר האם ױניאן, דער pc פרעזידענם

 ער אז לואים׳ן באשולדיגס פאנאם םען
p גים קארגם v לינקער דער סאר געלט 
 ױניאן ארבעםער אויםאמאכיל דער pא חברה

 בא־ איז עם ווען אונםערצוגראבען. זי כדי
אײננע־ האם סטעלאסא אז געװארעז וואוםם
 ױביליי־ די באנריסען צו לואים׳ן לאדען

אנט־ p^ זיך רױםןר האם שארזאםלוגג,
 האט pא סייערונג דער צו קומען rt זאגם

 די באיקאםירעז צי ארבעטער די געראםען
שײערונג.
 װעגעז דעגקען פירער ױױאז ד* װאם

 װעלנען סאר ציועק דעם pא האנדלוגג דער
 םעז קען געווארעז אונםערגעטמעז איז זי

pc p r בע־ דזשאו וואס םםעיםםענס דעם
 אראנײשמענם דער pc םשערםאן דעד רי.

ר געםאכם. האם קאפיםע. :געזאגם האט ג
איר . pc .אוי־ די אם אז איבערצייגס 

 מען וואס אויפםערקזאמקײם סערגעווײנלעכע
 פאר נים איז לואיס׳ן. דזשאן געגעבעז האם
איצ־ ױינע װאם דאס וױ אורזאך אנדער קימ

 פאר באקוועם זײער זײנען ■זרליסים םיגע
אין סטעלאטא ארטי'.8 קאמיניםטיטער ילר

 ח׳ײס־פרזיזידמם רײס, ■עם לינקע. צװײ די
 ■א־ דער לעװעלץ, פערםי און לאקאל. פון

 אים האבעז לאקאל, pc דירעקםאר ליםישער
 אין די pc װיםען דעם אן אייגגעלאדעז

 אן איז ער װאס דערפאר קאסיםע, דער
 רעגירונגס יעדעז געגעז איז איואלאציאניסם,

 איז p* אינפלאציע פארםײדעז rt קאנםראל
 ױנײםעד די װאס אלץ געגזמ איבערהויפם

םום״. קאפיםע פאלישי לײבאר
 איז מאנזױורע גאנצע די אז זיכער איז עס

 אדיו־ לואים׳עס pc נעווארעז אריםגעפלאנם
 א«־ קענעז צו האסעטגג דער אין טאנםעז
 אויםא־ דער פון לאקאל פארד דעם רייסען
 שפאלםען צו אדער ױניאן ארבעסער םאביל

 איצםיגע ביז אלע אים. פארניכםען און
 ארײ;־ ױניאן םײנערס דער pc סארזוכען

 אנדערע pc ױניאנם אין צודרינגעז
 דורכגע־ איז סופציג דיסםריקם p׳־t דורך

 pc א« נים אים שםעלם אבער דאס פאלען.
סריבירען• וױיםער

ע ארכעםער גאנצע עגו ױ א  שםיצט כ
ס pc םםדײק כו םני  דרײױזןרם א

ץ ם א םר^י דע
סםרים־ דענדערם זיבען םויזעגם דרײ

 אין אםניבוס־שאםיערען pא ארבעסער קאר
 אין וואכען זיבען שוין שםײען דעסראים

 בא־ װאם רעגירונג, שםאם די וױיל םםרײי^
 זיף אנטזאגם סארקער־םיםלען. די םרײבם

 pc סאדערונג םעםיגע זייער די נאכצוגעבעז
p העכערונג לױן א םאר ארבעםער די c 

 סארגיםיגען צו שעה א םענם האלב א אכם
םרימען. געהעכערםע די פאר זײ

ע:* אז םאראו איז סםיים םישיגען אין
 גצ־ p.קאנדאן*װאדל דער וױ געזעץ לעכער

 סארבאם װאם סםײם׳ יארק נױ אין זעץ״
סםרײ־ צו אנגעשםעלםע סטײט אדער שםאם

 םוזען םטרייקער אז פאר שרײבט pא קען
סארלי־ ארבעם, דער pc װערען אפגעזאגם

 גיט קעגען pא רעכם םעניאריםי זייער רען
p קריגען v בא־ א שאר העכערוגג לוין 

צו־ קוםען זײ װי גאכדעם צײם שםיםטער
 אויף שטיצענדיג זין־ ארבעםען. אן ריק
אנמ־ גאר נים םעיאר דער האם געזעץ. דעם
 א סאר ארבעםער די פון פאדערוגג די זאגם

 אנםזאגט אפילו זיד האט נאר העכערונג.
 ארויס־ ארביםריישאן אויף זיך סארלאזען צו

װיטעןדיג םטרײק. דעם ײגיאז דער אויף צ
שםאם־ די pא םעיאר דער איז איצ*ט

 גאגצען דעם קריגען צו אנםשלאסעז טאטעם
 לןיצטער pn ארבעטער. די pc פלייש ש־נם

 א םענם פינף pc העכערונג א איז אגבאט
זא־ אבער דערסאר שכירות, די אויף שעה
 סענם צען די צװײקגעבען ארבעםער די לען

 שטאט דער pc באקומעז זײ וואם שעה א
 םע־ זייער פארלירען פאגד. וועלפעיר א אין

 וואם קרעדיםען פענםיע pא רעכם ניאריםי
 ארבעט איצםיגער בת דיזיר פאר ראבעז זיי
 וױיםערער א צו רעכס יעדע אויפנעכען pא

 יזיץ א צײם• יאר א פאר העכערוגג לוין
 זאלעז ארבעםער די אז זײ פאדערעז דעם

 יאר דרײ פאר אגריםענם אן אונםערשרייבעז
 נים װעלען זיי אז גאראנםיעס סעסטע םים

טםרייקען.
 דער pא מעיאר pc האנדלוגג די אם
 די אויפגערודערם האם פארװאלםעג שםאם
שטי־ נאר נים מייטגג. עשענםלעכע גאנצע

שעדעריישאז ךער pc סײ ױניאנם אלע צען
גאר טטדייקעדס, די א. אי. סי. pc םײ איז
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 xrrm? סירקוס pc ריכםעד דער אפיא
r r ’K .שעין׳ װ  שסאם די װעפען pc ח

 אינחשאגק־ אן סארלאנגם האבען טאסעס
 האט םםדײק, דעם פארבאםזמ זאל װאם שאן

 אירע םאר אדםיניסםראציע די פארדאםם
מז זײ געראםדו אוץ םעשים ע װג » ד אוי מ  יי
 פאד־ *ץ סםרײק דעם ברעכעז צו סארזוך

 ברירא בא׳ץ ארביםריישאן. אויף ײד לאזזמ
 p» אײננעשםיםם םאםעם שםאם די האבען

 צוריקמשיקם םםרײקער די האם ײגיאן־ די
תגניז זייעדע ארבעם. דער צו  װעלען פאדע

 טעב־ אומפארטײאישן pc ודערעז אגםשײדעז
שזלז•

ץ אנגןףיששלםע ע 54 א סעלען קלײנ א  ה
ץ ױ א תען י^רק נ רענד א  םסרײק פ

 ר,אפיר«זם'ס א =ים
 T© rtt אגגעשםעלםע םויזעגם א ארום

ױ איז האםעלעז פופציג און  האבןן יארק נ
 אונםערמר םעג אכם pc סםרייק א גאך

מז רי  אםאסיאײ־ דער פים אגריםענם אן ש
קאםפראםי^ א םים בתים בעלי די pc שאן

אכגעגעמז האבען גתים בעלי די  פא־ די נ
 פארזי־ געזונם א איינשםעלען סאר דערוע
 אר־ די הוצאװ^ זייעדע אויף פלאז כערונג
 איבערצוגעכען צוגעשםיםם ד״אבען בעםער
ח א פאר סאדערונגעז ױיערע  העמי־ונג לו

 פאר איז אגריפעגם דער ארכיםראזש. צו
 לדין געפאדערט האם ױגיאז די יאר. דרײ

 א לאראד פיר ביז דריי סון העמרונגען
 אגגעבאמן ד-אמז בתים בעלי די װאך.

 םיס דאלאר צוױי ארום pc העכערונגען
ג pא דאלאר צוױי גיז סענם צעז מי ב  זי

םשער־ אוכפארםײאישער אן װאך. א ם«ם
 הע־ די וײפיל באשליסען איצם װעם פאן

זייץ. זאל כערונג
ם ײ ק מ ײנ ץ גןךפאסען א  ■אקעשםיק דןןר א
; םאכקר אן מי סי• י םקי א  װאלינ

■רעזידענפ דערװײלט
 צוױי די פץ קאטוענשאן אײניגקײם די

 לעז־עד pא םאקעטבוק דער אין ױגיאנס
 דורכ־ דערפאלגרייך איז אינדוםמריע גודם

 אין םאנאט הײנםיגעז געװארען געפירם
־ יארזת לאנגע נאד סיםי• אםלאנםיק  מ

 דעס pא ארכעטער די pc שפליטערונג
m געשעדיגט שםארק האס װאס םרײד P ’f 

 די ױניאגם• צװײ די האבען אינםערעםעז•
 עבד לאגלהש פאקעםבוק, אינםערנןישאנעל

אפע־ דער pc ױגיאן ווארקערם נאװעלםי
 ניו די און לייבאר אוו םעדעריישאן ריקזװ

 לאקאל ױניאן ארבעטער פאקעםבוק יארקער
אינםעו־מ־ איץ אין סאראיעיגם זיך אימם

 אפילו אנגעקומען. נים לס איז גרינגשאנעל.
צוגד־ געוועז שוין איז אלץ וױ נאכדעם

 pc קאסיםע א פון הילף דער םים גרײם
 איז לײבאר. אװ פעדעריישאן אניעריהען דער
PK א געקיפעז נאד סינום לעצםער דער 

 קאנ־ אייניגקײם די פארבאםעז צו שארזוך
אינחשאנקשאן• געריכם א דוי־ד ווענשאן

םיגע די געגעבן נים האס םעז וױיל  טי
ענד־ קאנםםיםוציע. דער לױם םעג נײנציג

ר לעד מ  pא אויפגעפרעסם אלץ זיך האם א
פאדאייניגס. איז ױניאן די

 דירעקםאר געװלזענער װאלינםקי. אסיפ
pc דעדװײלם איז ױניאן- יארקער נױ דער 

ד סמ פרעזידעגם נעווארזז ע  פאראײניגטדי י
4*ז1ארגאניזא



 זיבערזיכם חײנםיגע תזער
מרס מז י רי ש  זדנםןסס מ

נראד יוני. םעז17 דעם
 »ײף װעז ם*נ• דעם »יז

7אי יםי יײם יעגער
ם פראניןרייך. ל 79 מ

היסםא־ ®ון אגםשיידונג ______ ___
 פראנקרײך םאר סײ — בזןדי׳יסדנג רישעד

ru* יו־ םען17 ד«ם ידעלם, דער פאר סײ 
 פראנקרײך זייז וױילעד־םאםעז די גײעז ני׳

 נײצם » אױמוקלױבעך שסים־קאםםעז, צדם
פארלאםעגם.

 צו שדדדח די אם דערג״ז ודעלזן עם ביז
 וסן־ די ®ץ רעזולמיזסעז װעלען לײצגעד׳ י׳י

דעד ױו־ד ייז המאגם לעמען9 שײז לצז
זיי׳־נ־ זיך םיר קעגעז ■רעםע. םעגלעבער

rת יקאלישע■7רי זײעד אגב די. **רעז ביזי  נ
 די פון ארױםקוםען װעם ודאם דעם• וזעגען

 פא־ זיײגיגע אײף אבער ײאלעז• הײצםימ
ד װעגען םענםען  איצ־ די פון באדײםונג דז

מ ודע־ אנגעח־יזען פארם דא דארף ײזזילען םי
• m

 צוױי םת םײנוגנען די ציםירעז לאםיר
 װע־ זאד־קצנער ■אליםישע באהאװענםע גום
 אײנצ װאלען. ד׳י ערב סיםואציע דער «ז
אין •עחעגלעכקײם פאליםישצר 9 «יז

 אינםערנאציא־ 79 צדױיםע. די פראנקרײז־.
 שריי־ אםער׳־קאנער גרויסער א םון נאלע.

ד ײ מי
 די פון איינער רימריא, ־יאריגצר80 דער

 אפםער *יז פירצר פאליםישצ אנגעזעצגסםע
 רעדע א *״ז האם פראנקרײך. זױז םיגיםםער

 פארלא־ איצםיגצז דעם פתאנדערלאזען בײם
u״ געזאגםז עמאציע גרזים םים פעגם p 

 גןי־ נים די7א זיד יד9 דיאב קײגםאל קישםאל■
 נים װארום חימם. וױ .7לצ9װ ערב פילם.
 גןך איצס דארף ■ארלאםעגם נײעד 9 גילאט

u װערען. ודילם p ארויסגצםרא־ דארף צם 
 גורל דעם װעגעץ פשפם, דער ורעדען גען
 דעמאקרא־ פאדלאםעגםארישער נזעראו פון

 זינם צקזיםסירם װאם רעױבליק. םישצד
asm ד װעדעז׳ גצ׳םשפם דארף זי ל מ י  ז

 אונםעד־ זי זןזל צי װײסער. עקזיסםירעז
ײז-״  ען שדײבעריז באקאנםע די און ג
שריבעז ה^ם םעקן>רםיק ןן־רימר  י. j״ אין «

t® »יז לעז*m די םײסם״: ’VST ודעלעז 
 זיײדןאע, r» סירל דעם װעגען זזנכהיײדעז

ײי »*רמם r* מי ז v a rדעם גײז. וזעם ־ 
m>i7 .זןזר־■ יוני ,oyr ײ׳ר**ע.״־ נאגץ גײן«
W די *ם זײנען «י W W  ;ןרדיםגע• 1
 ײזילעז• די עחנ םינום׳ וזײכעד א זייז ז*גםע

שלעד — ע ײי מג רי ס ע רג מ  דעם אױף ז זוי
ז *נספערען. גים זיי*ם »עז מ

n סינזיאגיע ד׳י t ױר־ א זײעד ליו םי מ
 זדן וןרדים זײנעז *זדםײזגז צעגדליגער :נזע

 גײע. 9 איז יחןל־^דדענרע זײ וחןל־מםזי.
 װ^ס מם«עדימגם• געמדיעמןר 9 ם׳שיז
־ *ז ז7יסיי9« די כם9געס *ישס ודערם  מג
 *csfc די *ײנהוןלםען ר9« קעמפעז ײשס םעד.
שסארקעז *ז *ז םיע9דעס»הי־ *ז םדגג

ד. «ז ח ח ם אן ױ מ ס קי

 םאוועםי־ בעגעז כרזזח”רןזײדיגוגג9® זױרע
זגעפיג גרדםיע,9 ־מד  קזנגזינ־ א׳ץ דזי ז

 דע־ יז9 ימפוניסםען פרן ®ײער םרירסען
ען. ס ס לי גז

 ־NP9 נקרײך9ר6 ודילען קאםוניםםען די
 ־90 9 פיז יע9זי9י דער אױן• שלײד?ר?ז

 ל9י עם װעלכען איבער סעלים.90 װעםישען
״ז כזים לין9םם הערשען  >9ליםביור9■ ז

 ״שםארקע״ 9 שזןסעז ודיל דןךג^ל בשזנת
 ־9ם9דיקם געבעז »ים ל9ז ס9ײ רעגירוסג

 גד־ בײדע זײ r® »ײנער װען כם.9פ וײשע
 אידיש־ גען9ז םיר9(ל געד־גם ורןזלם דים

 םוף 9 געפײגם ם9ד לס9װ חלילהי^ לעך:
rt ס9וי פרײזזײם. *ץ ~סירעםס<*יב דעם 
די ודעלם דער ר98 גןוזען pk גקרײד9»־
n לע9 r•

 אופפעג־ מאנץ *בער איז ם9רעזולמ 9ז9
 רוים־9פ װאגעז םען סעג אײני ם9י לעך.

 לײכם זײעד ײני. םען17 דעם הי׳יבנ^ געז.9יז1
ר־ די ניס ז9 םרעםען׳ בער9 זיד ז9? ם  מנ
 ר-9« עקםםרעפע בײדע נים »רן רסיי?ז9■

 רױם9 לעז9י ליגקס r® r» רעכםס פון םײעז
 ו זײז ז9י װעם חשס לען.9ײ די בײ זיגער

 לם9ײ ל9« דעם ס9 »יז ז9 זיך. סזכם —
 כיא־ װיו בדירה נדעו־ע9 קײז געװעז גים
ז לען•9ײ נײע מ

 זיך דערען90 באמרקתגען *ײגיגע ד9נ
 עקאנאמישער אישנױגער דער װעגען 9י
 יע1זי9י לעד9נ9י19)דנםן»רנ יר9 *ץ גע9ל

ו גקרײך9«־ פוץ
םעד, ®ז רםײעז9« די  די בתוכם מג

סםען, טנױזישע9פר  זיינעז ס9װ ממיזלי
 *מ ליסיק9« דער ר9® רסלעד9נטײ9ר9פ

 pc רען9י לע9 די נד9ל פמ *דםיניםסיזמיזי
 פרעזענםי־ םלחםד- דער פיז םיזי דעם זינם
 גרדיסע םים םעז9וױילעד־ם די n זיך רען

א9פ יז9 דערגרײבתגען  ךײםער ײד9 רדיג
:סעד9ס די פרן ונוסריי דעם

ײם9 זױז ס9ײ נקרײד■9פר  דער םרן י
 *גע־9 ליםיש9« *ז םיש9נ9עק T9 מלחמה

 איי- די אריף ודידער זזײגם שגזײס שדחןכםע.
o* אױף Ofn אדן פ׳־ם גענע r געדואונעז נײ 

 9 פיז ■רעסםיזש דעם ארן כםונג9 פילע זײ
y 9* »יר גרײםמכס. x p ro rלדיג9װגע יז 

 די ריבער9 חײס שסײגם זי קסז-9ז«ר׳־םגעדד
ד י9ש ®ז «ע1?יר9■י ר9נ 09 םאזםד- דן

ז זייגעז קוילען :ציפעדן עםלעכע י ד י ע  ל
ען ו9<ר ר9י ם ס1י ר ?ו9ײ?ג י ^ 4 ר ל  ®י
מ9ה 9 פים ,790 םויזעגם 300  ז9ס 79מילי ל

ר ע ד u «193 זייז װי מ r. ענע־ עלעקםדישע 
 אינ־ דער איז מװןי־זװ רגוצם9פ איז גיע

 n לגבי ס•9ײ9היל ו9םילי U ז״סםדיע
 רשרים9פ גרעססער דער .1938 ין9 79סילי

 םון געבים אױ־פן רען9געװ דעדגרײכם יז9
ת9זױגדוססדי  זױ*ם פם.9נדװירםש9ל די ליזי

ז9ײ ם י מ ג שעד דעד »יז מ  נד־9ל *רןטױזי
»ין י*ס<9קס9םר םויזעגם 1» וױרספהמם

 םוי־ 30 בלות רען9געװ באנושם זײנעז 1938
זעגם.

ץ ױאלען די ע א םאלי אי
 איםאליע׳ אין לעז9ײ פראװינציאנעלע די

 די אין געורארעז דו׳רכגעפירם דמען װאס
 ױני׳ םעז10 אח בםעז םאי׳ םען27 םח םעג

 צד־ אלע פאר אנםוישתגעז געבראכם האבעז
ם:  פארביג־ זייזירע און קאמוניסםעז די די

 סאציאליסם־ פרא־קאםוניסםישע די דעםע.
 הא־ נםירונג.9 נעני׳ס פיעםרא אונםער םען׳
 סוני־ די את םאיאריםעם די פארלוירעז בען

 װיכםי־גסםע די פיז פארװאלםונגעז ציפאלע
 קריםםלעד־חגםא־ די שםעס. אינדזסםריעלע

 דער אונםער רעגירונגס־פארםיי. קחןםישע
 דע־גאס־ פרעמיער־םיניסםער פיז אנפיח־נג

 ־9שם צ»ל גרױםע א געװאדנען האם •ערי׳
 םארוזאלסונגעז. פראוױנציאנעלע אח םישע

 דעמאקראםי־ פארבינדעםע די סים צחאמען
 אנםירדנג דלר אונםער סאציאליםטען, שע
 םאר־ דער אבער סילאנע• און סאראגאם פה

 םאר־ האם בלאק דעמאקראטישער אייניגםער
 דערזעל־ אין שםימען. צאל גרויםע א לארעז

 דריםער א ארויםגעררקם זיך האס צײס בער
 פאר־ נעא־סאשיסםישע איסאליעגישע די צז־־,
 באדייםענדע א געוואונעז האם װאס םיי,

שםימען• צאל גרויסע
:װעלכע אם בערך זיינען רעזולםאםען די

 ־90 פרא־קאמוניסםישע אח םוניםסעז9ק די
 קאנםראל דעם םארלוירען האבען ציאליםםעז

 םרי־ םארװאלםונגעז. שםאםישע 230 איבער
 אין םאיאריםעט א געהאם זיי האבען ער

 זיי ייינעז איצט שםאם־פארוואלםונגען. 471
 אין בלױז מאיאריםעם א םים געבליבען

 אנסי־קאםו־ די שםאס־םארוואלטונגען. 511
 סא־ און קריסםלעד־דעסאקראסישע ניםםישע

 דעס געװאונען האם קאאליציע ציאליםםישע
 שטאם־פארװאל־ 623 נײע איבער קאנטראל

 מאיארי־ א געהאם זי האם פריער םונגען.
 איצם שםאם־פארוואלטונמז, 677 אין םעם
 ל9צ 9 •940 אין מאיאריםעם 9 זי ר׳אם

 אריבעדנעגאנ־ זיעען שםאס־פארודאלםונגעז
 אגםי־האמונים־ אגדערע פארשײדענע צו גען

 אפגעגעבעגע צאל דער אין פארםייען. םישע
 אט רעזולםאטעז די אבעל זיינען שםיפען
 אנםי־קא־ די איז קאםוניםסזין די :וועלכע

 בא־ האבעז רעגירונגם־קאאליציע מרניםםישע
 — שםימען צאל גלייכע די כמעם קוםעז

 אנםי־ די פראצענם. 36.9 קאמוניהםעז די
 פרןזצמם. 373 — קאאליציע קאמוניםטישע

 )1948 (אין װאלען פריערדיגע די לגבי
 6 כמעם געװאונעז קאסוניםםעז די האבען

 רעגירמגם־ די בשעת שםיפעז פראצענם
 פראצענם 17 העכער סארלוירעז האס פארםײ

שםיםען.
 זזאבען קאפוניסםען די װאס םאקסי דער

 די איגעד דװקא קאנםראל דעם פאדלוירען
 זיײ םים צענםערעז אינדוסםריעלע גרעסםע

 איז ארבעםער. םויזענםער הונדערם ערע
קאפי־ דעד פאר קלאפ שײערער א םאקע

 געוױנם &יײםער זײדר באװעגונג ניסםישער
 דער צו װארענונג 9 אבער איז שםיםען איז

 דע־ די צו נונג9ני 9 װעליי• דעםןמןראםישער
ח ■ארםייען םאקו־אסישע ד ם לי א ט  םפע־ אי

פארטייען. םאציאליסםישע די צו ציעל
לאקא־ בלויז געװעז זײנען איםאליע איז

 גע־ איז װאל־קאםף דעד בןיד9 לעז׳9ײ לע
 דער פון זונגלז9ל אונםןר געחשרען פירם

 גע־ איז דאם וועלם־סיסיאציע. געשפאנם^-
 איםאליצ, פון דען9ב אויםן שלאכם. 9 ווען
 דע־ די צװישען םלזזפה״ ״קאלםער דער איז

 סאווענױשע די און פלוכות םישע9קר9ם
 פון דריםצל א העכער אױב את הערשערס.

 ארויםגעזאגם זיד דאם לק9פ איםאליענישען
 באםראכט נים דאם קאז םוניםםעז,9ק די פאר

 דעםאקראםיע, דער פון זיג 9 ײי װערעז
 צאל גרױםע אזא װאס דערויף. געקוקם נים

 גע־ דעראבערט איז שםאם־פארױאלםונגען
 ־99? אנםי׳קאפוניסםישער דער פת װאדעז
־"ציע.
 ד׳אס ײאס םיםראציע. דער שאר סיבות די

 נים םען דארף איםאליע. אין געשאפען ײד
: לאנג מן  אר־ אינפלאציע׳ ארעםקײם, זו

 פארצוױיםאנג און עלענס בעםםלאזיגקײם,
 נאך אבער פאראן םאםען. ברייסע די פון
 צע־ םזן שװאכקײם די אררזאךו אנדערע אן

 אנםי־קאמוניפםישער דעד פון ריםעגקיים
 פאראײ־ א :אר באױעגוגג. סאציאליםםישער

 אים־ איז באװעגיגג םאציאליסםישע ניגםע
 דער םץ צוטרײ דןם געװינען צי שםאנד

 דעפאקראטיע. דצר פאר ארבצםצרשאפס
 סאציאליםםישצ די r* איםאליצ אין אבער

סאראייגיגם• גים לץ9 גאך באװעגונג
 האבען פארםייצן סאציאליםםישע בײדצ

 דער פון ?אאליציצ י<ר 79 אנגצשלאסצז זיד
 וױיםער װאלען. די בײ רעגירונגס־פארםיי

 צעריםצן זיד צװישצן די זיינצן — אבער
 האם רצגירונג דצ־גאםפצרי׳ם פריער• וױ

 איטאליצ, אין שם גוטען קימ גצוואונצז נים
 פארביטע־ און צארן ארויםגערופעז האם זי

 ריײנט ביז וױיל פויצרים׳ די צווישצן רוגג
 די פיןגאגדצרגעםיילט גים גאך םען האט
 האם זי גוס־באזיצער. גרויסצ די םון ערד

 שארפםמצ די רויםגצרו#צן9 אייד אבער
 באפעל־ ארבצטער דער אין :עגגצרשאפם

 בכלל. קרימצז ■ראגיצסיױצ אין און קערונג
 גרצס־ די פים זיך חבר׳ס דע־גאםפצרי רױיל

 אט םים קאאליציצ 9 אין רצאקציאנצרן• םע
 גע־ ניט םאציאליפםצן קצנצז צלעםצנםצז די

 ארבצםצר־םא־ די פון צוםרוי דעם ,ױאונען
«ז•0

 ציזאמצז סים־אציצ• אינערלעכצ די אס
 קא־ די ױאס גצלם־מיסלען, ריזיגע די פים

 רשית זייער אין גצהאס האבען מוניםםען
 דער־ האבצז וואל־פראפאגאנדע. דצר פאר

 צ־ םיאיז רצפילםאםען. דאזיגע די צו פירם
 סאציאליםםצז איםאליצױשצ די אז האפעז•

 האבעז עפצם מעלעז יוניאניסםען םרייד און
 װע־ א־ן ײאלצז איצטיגצ די פיז גצלערעגם

 צ• הינוצן ױעם עס ריעז גצדצגקצז־ עם י*צז
 א־- אין פארלאםמטײדאלצן אלגעפישע ײ

צ- אלי ט

ען p:9 סץ יױ״יזזנפ םרײד סרײע געג
< אץ רעזמים לאםמיםטישען מ נ

'9זי9 10 םון פצדצראציעס ױניאן םרײד
 אױ באסייליגם זיד האבצז לצנדצר טישע
״אינ־ דער פון רצגיאנא־׳־דאנפצרעגץ יצר

פרײצ פון יצצראצקאנפצי םצרנאציאנאלער
 גע־ לםען9«גצד׳9 את וואס ױניאנס׳׳. םרײד

 קאראקי- שםאט דער אין פאי סוף ־יארען
 קאנ־ צרשםצ זײ געײצז איז דאס פאקיםםאז•

 םיץ פארבאנד ױניאן םרייד דעם םון פצרענץ
 גצשאפצז איז וואם לצנדער׳ אזיאםישצ די

צר בײ געווארצז  קאג־ אינםצרנאציאגאלצר י
 די פון דעלעגאםצז די חוץ 9 פעדעראציצ■

 אנ־ 1אםיציצ־ שייז זיעעז יואס לענדצר׳ 10
 דינצז קאגםצדעראציע. דער אן געשלאםצז

ר צו צ  בא־ װי גצקוםצז׳ אויו קאנפצרצנץ י
 םיגגא־ בורםא- פת יעלצגאםעז אבאכםער.

 פאר־ דמצז װאם לעניצר, אנדציצ און פור
 קאנםצ־ דצר 79 7סצ9נגעשל9 גים נאד מצל

 יך7 םים קאנםצרצנץ די האם אזוי דעדאציצ■
 פוך וױלעגם־אויםדרוק דצס פארגצשםצלם

 7*־ ארבעםערשאפם ארגאניזירםער דער
 דצםאקראםיצ 7® 7זינ*< בצסםצן 7אי אזיצ■

םרייהײם• את
 דצר אויף דיטקוםיצם וױכטיגטסצ די

 ארים געײארעז :צפירם דיגצז כאנפצרענץ
 איבצריג ם׳איז קארעא. אין פלחפה דצר

 דאס היינם איז דאס 79 אונסעחנושסרײכצז׳
 ארבצ־ דער םאר פראבלעם ברצנצנדיגסםצ

 די קאגםינצגם• אזיאםישעז םיגם טצרשאפם
 7לםצ9װ די אז וױיםצן, אזיצ פיז ארבעפער

 אג־ די אויב פייצר. אויפן ערשםצ די 7געדוע
 אין כיגצ קאםוױסםישצר דצר פרן רצסיצ
 צוריק־ 7גיכםםע צום װי גים וואלם 9קארצ

 פון 7זצ צו ם׳איז װי געװארצ?. 7רפצ9גצוי
 איצם ביז 7יינע7 וואס באריכםצז■ קורצצ די

 אין דינצן ?אנפצרענץ. דעי־ שון גצקופעז
אקי שום קײן געררעז ניט פונקס דצם אט  חי

 לצנ־ לצ9 םין דעלצגאםצן די צװישען דעות
 7גצײצ נים אבצר איז פונדעססװעגען דער.
 גע־ איז צט רועז אײגשטימיגקייט. פולצ קײן

 רעזאלו־ די פון אפשםיםוגג דער צו 7קימצ
צ'צס.

 רצזאלוציע- 9 גצײארצז 7גגצנר«צ9 ם׳איז
 פו־ די אױסגצדריקם װערם עס ווצלכצר אין
 קאמוגים־ די 7גצגע שםיצצ םאראלישצ לצ

 םרייד פרייע די קאי־עא• 7אי אגרעסארם טישע
 אויפגע־ װצרען וועלם דצר איבער ױניאנט

 אויף כוחות אלע םים 7װיר?צ צו פאדערט
 אגצר־ ניט זאלצז די אז ,7רצגירונגצ ז־יצרצ
 כי:צ םון רעגירונג קאפוניםטישצ די קענען
 אז — גצשצז 7שוי איז דאס אויב — אדצר

אנצרקצגונג. זייער צוריקציצן זאלען זײ
 או־ײס־ איז רעזאל־ציצ דצר אס גצגען

 דצר מים אינדיצ ®־ז דצלצגאציצ די 7גצקוםצ
 ארי־ גײם זי װי אזוי אז סעגה, םארמעלצר

 קאנ־ יאסישצר79 דצר םון 7ראמע די בעו־
 7ליםישצ9װעלם־פ א ם.ץ 7אי את פערצנץ

 צי 7װער< פארגעלייגס י7 דארף אינהאלם.
 װאם קאנפצרענץ■ אינטערגאציאנאלער דער
 אס ב־י •79פיל 7אי יולי• אין 7פארקרסצ ־־צם
 דעיצ־ איגדישצ די איז שםאגדפונקם דעם

 א:־ איז רעזאליציע די און 7געבאבצ נאציע
 גצגצו שסיםצן אלצ םיט 7גצ*^־צ גצנוםען

יצלצגאציצ• איגדישצר דצר פון שטים דצר
־־a 7איצםיגצ דעם 7צינרײםצ צים ביז

 נאך 7זיינע דרוק צום ״גצרענםיגקייס״ מצר
 בא־ די 7װצגצ 7באריכםע קית 75געקומז נים

 גציוא־ דורכגצםירם זיינען וואם ,7ראםוגגצ
 םים שייכות אין קאנפערענץ דער א־יף רען

 אזיא־ דער פרן 7םראגצ עקאנאםישע רײ א
 7ויצגצ ספצציצל ארבעםצרשאפט, םישצר

פלאנטאציצ־ די פון לאגצ םרויצריגצר דער

ײמז װאם ארבצסער,  »»ר קאסןי *ום זיד גר
 ־rn כױר ארבצםס־באדינגומען. מצנשלעכצ

’1*t קוםצבז־יגצן איז באריכםצז דעם װעגען 
״גצרעכםיגקייס״. נוםער

ױ^ער ספ ױ״י אס ,■ ד ־ # ר ע ץ « ן א נ י כ

 אזיאםישע די *רן קאנפערדגץ דער אויף
 װעלכצר װעגען קאראקי, אין ױגיאגם םרייד

 איבערממכצז זײנעז אויבן. באריכםעז םיר
 קאפוגיםםישצז סיז אײנצעלהייםצז געדוארצן

 אױפמשסו־ האבען װאם כיגצ׳ אין םעראר
 — אלײז שאנכאי פרן יצלעגאםעז. די רצםם

 דעמר־ זײנ«ז — באריכם אײן דצחדילם
 ארבצ־ םויזענם 50 העכעד נע־יארען םירם
 םאודעם־ פח שקלאםעז־לאגצרצז די אין םצר

 פרלשסצנ־ זיך געפינם לאנד דאס ריסלאנד,
 םןפזעם־תסלאנד. פרן לאפעם די 7אי דיג

1VT לצצםעז יצם אױס פרצכס ױאס W 
ײניגמר דער *ץ בלום ארבעסצדשאפס. געי
םד־ צסישעןסאװ •ץ בילד שוידעדלעד א
 בא־ 9 פיז געשילדערס װצדם כיגצ אין ראר

 T« בולעםיז 7לצ9נ9צי9אי:םערנ את ריכם
 לײבטר יו9 פעדצרײשןה נזעריקעז9 דער
עי נױסי• ױניאן סרײד .פרי ר ד  מ

 רםלעמר9נםװ9ר9פ 9 איז פגעבצר9ריכס*
 זײז אייסנעשםצלם האם "אם ־םוצר,79ײני

 כי־ פון גרענעץ די גצשםוגצלם אח לצבזמ
מז9ב צו כדי צוריק׳ און 7אהי גצ, מ  ר9פ רי

 הינ־ פאר, רםן9ד קוםם עט וואס ווצלם, דצר
צס םצי־ ג9רי׳9פ אײזערגצם י ג

דערצײלם, עדות כאגלויכטער דצר אם
 װערזװ ארבצםער ױגגצ םויזצגםער פיל אז

 7רפםםצ9ש פון םיםלצן די םיט גצצװאונגצז
 7■י רםיי9 דצר 7אי 7ארײגצוםרעטצ ר9טעו־

 אײיגערו־ די קארצא. געגצן יליגצ״7״פרייד
 ם9געד׳ 7מ9ד׳ לאנד 7אי רםען״9״רצפ פצנע
י געװיגעז צו צ־וצק- איינצם דעם גאר  י־־9 י

 7לצ9ז ײ7 ז9 םאסצן׳ פויצרים און בעםצר
 םקװעד9ם דער 7פי ״ליניע״ דער אויף 7גײ

 ־7גראר*ר9 די ט9ד. באזוגדעדם דיקםאסור•
 ־9״ב 09ם׳ה ציל. דעם ם9 דערגרייכם פארם

 ם9ײ דצרסים׳ פויצרים 7נצ9םילי גליקט״
 ־r גד9אקצר־ל איין צו 7געגעבצ די פ׳האם

 קצ־ ערד יצר פון וױיניגער. גאך אדער 7דצ
 אױעק זײ םחען לצבצז- א מאכצז נים די נצן
 איג־ דער 7אי ארבעםער וײ שםעט, די 7אי

 איג־ שױן זײ דינעז דארם איז דוםםריצ,
 קאםוניסםישע די פון הצגם די אין 7גאנצצ

 די פאר ארים ײ7 7ג־צצ וואט קאםיםארצז-
סאודעם־רוסלאנד. פון צדיצקצז

 און ױגיאנם םרײד דצפאקראםישע די
 ץ,זײגצ סארנאניזאציע פרײע אנדצרצ אלצ

 גצװאדען׳ פארניכסעם תיכף זיך. םארשםייט
 די פארכאפט האבצז קאפוגיסםצז די גאר װי

 7איבצרגעגעמ װעדם באריכם 7אי פאכם.
 װאם ־םירצר.79ױגי םרייד 22 7פי אסס א

 קאסי־ 7פי 7גצװארצ היגגצריכםצם 7זיינ<
 7צpc 03 צײם דצר 7א' רעזשים 7ניסםישצ

 7ודערצ עס אפריל. 7םצ12 אום במ יאנואר
 די *ז נצגצז דיערע לע9 איבצו־גצגעמז

 םער־םסע די דערםארדד^ זײער פון דאסעם
 פארזיצערפ די דינען דצרפארדעסצ די פת
 ימיאנפנ פארשײדצנצ פיז 7סצקרצםארע אח

 צלצקםריציםעם־ םראנספארס, םצקססיל,
ױניאנס. אנדערצ אץ ארבצםער

 נאר 7איבצרגצגעבצ ײעדט באריכם אין
"9 צענדליג עטלעכצ פיז ליפס צוױיסע א  י

דעדדצלבצר איז זײנצן װאס בעםער־פירער,



uT■ צ״׳ס «nr מן זי י׳  ייז שםאכמז *ז ג
מ חיי״מו די כיג^ י

ז י « י י י ״י י ג ײני^ן • עגונ װ ■עדו אין מ
®ת «ן • prov מ זזעסוריס  אז װןג

ל*״  מידע־ יתי«ז םרײד דעד *יז גנסײי
are ך nrow ■װ ««ײ■ נן m acn שטיל־ 

מ none סןנד>9 אי ״ ליז ן  אויף רדי#ווז ו
aruyryp n»n ח םומרם וױססימ אלע* 

u זײמין oar*״ יי w i •ם׳האם געװעז 
י װלדיגם י n* מי y w tfw  i  r רעװאלו־ 

4TX מז ייי ס יי ל מ *  מש־ צום מוו«רעז מ
ד מ םיוו • era רויסמד זיד האם מדיכם*

ו וױזןן׳ ן זיי ן ן  זײ־ זײ און אוםשולדינ מ
m רגדײ8 «לע »י געװןא־ען. «נעןד

an די m m הא־ פירעדם ײגיאז םרײד
ה״ 1בי דייי nyn t משםעלם יי i .ארבעם 
 סעדערןן־ יוגיאן םרײד די ודאס אױוורוף׳ *ין

n p n רױסמשםעלם* ore נבןי, זירשםעז 
onyn ןןנגעודיחלז׳ ns ץ םיילעז ?לע אין® 

nan רי־ א ןמגעהױמז ױך ה*ם באװןגתג 
 קאנ־ און וױדזיד־אייפס־י^רבעם ר«װדימ

 יע1מי*«ראקל»נב? nyn אין .עיאצהליטא
 די ןך *ונםערגעשםרןזכען. באװגרערם ווןדט
 nyn צו באלא:גם באװעגונג יעיאז ■דייז־

nyx*p לאנד׳ פרן ארבעםעדשאשם ns זי 
 אײנצי־ איר און פארםיי שום קײז ניס דינם
 ‘איג עקאנאםישע די דינזנז n איז װעג ג*ד

ארבעטער. די pb טערעסען
זײ־ ױניאנס לאקאלע r® םועד צאל א

TO pn אוםזיגײ אוגםער אראססירם. *לץ 
 םעדע־ ײנקת םרייד די באשולד׳־:ונ:?ח• מ

 ארעסםירםע די ם׳זאל ns פאדעדם׳ ר**יע
 ם׳זאל ns האחית׳ לכל «דער באםרײעז תיכד

 סשפם, צום שסעלען גיכסםעז «ום וזי «ײ
 אדוים־ דכעו־ «יך װעם געדיכם בײם חיי׳ל

 ם׳װעם אדץ אי־פשולדיג זײמץ זײ ns ודײזוז׳
®רײשארעכען. םחען זיי

 גא־ געוזיםע ®זרבליבעז T* זײנמ׳ «ם
® ען גדעגמונג  די םון מעםיגקײם nyn מג

 שםעלם y’xnynyc ייניזז סרײד זיי יזגיאגם.
 באגרענע־ אלע די אז מדעזױנג. י׳י אדדיס
b u s אוז װערעז זאגןןשאסם תיכף ז*לעז 

Bjr פאר פרײהײם פולע ודערזנז געגעמן זאל 
 יז־ סרײד פדײזװ־ nyn pe אנםהיקלוגג ד*ד
מזזעגתס ניאן

nm<ר ®ריגסנסמער ^cnpwga זזלירען•*
*1היל מיד

 או־ pc שםאס הױוס מאגסעזל׳ידז» «יז
» רמײזי. מי  *רבע־ קזל א איאס זיך מ

 האבעז װזנלכך אדגזננםמע. «ז ם«ד־ייזד*ד
m— ייך m■ משיםסישער ■עדאנ׳ס «ז 

nufop^i• סאגםע־ ®ז הײםלאגד. זײעד »ין 
 אר־ די אז רוף א ארזים יי׳י ■יימז ודידקז
ד מ  קאםף איז הילף גאד אנועדיקע pa מ

ד ד ן  *רמםעו־שמסם ■תסיןחחדיקםעד י
ן מ דיקמןםדר. פאשיסםישער nan מ
«oyn ayn P אונםעדגעשרי־ איז 

ttP■ n s ײער אינםעדנאאיאםיל p® מרזס
 ns דעמײלם׳ װעדם גרפגןא־^ »דיח>9

nypyan■ ngpnrmt ת  *יגענםינע י
Vtva m f עךגדיה גאך »ץ תפיםות די ײז• 

ן ynras •*ד תן  .ירעװזננ־ pt אסדראב ו
מז  פאר־ אײעיגען דעם פאד *־ןסם״. סי

 אתםעזיגע־ נים זיך וױלען זיי ודאס םרזיכדז■
ז CTm די מ ym ns .װעלכע .ױגיאגם״ 
nan םאר גד*»»ען האם •עי־ן■ ד״קנמםסי

 K וױ דיגען אים ז«לעז זײ ns זײנעםװעמן.
שי^ pn use ע־דיוואדג רעז

 גןזנאע א ס^־אז זימען *י־גענםמע איז
ען רײ מ עז  דעם דיגען וואם דעקרעטען. p■ ג

 אונ־ ארבעםער די םארשקלאםעז אז גװעק
דיקםאםור. דער pc סויםם nyn םער

 אר־ ארגענםינער די pc וײף דעם איז
nyn’o nyoja וױכ־ די אויםגעת»:ענם זיינעז 

תו םיגםסע ת  א פאראן איז כל קודם גזי
 ארגא־ •רזסעםיאנעלער דער סאר ״דעקרעט
 pc קאסיע ינקםלעכע8 װאםאתא ניזאאיע״,
 דעם־ םים .ארבעטער־ארדעטנג״. םוםאלינים

W'nsn םארבאטען •שום ותירם יעקרעם 
 נאר װי ארגאניזאאיעם אגדערע שאםען צו

ע. ױן ם ם ^י  פון אנםירונג nyn אונםער פןי
 דער אונםער pא תיםnםש געםוײיע זיינע

 נאך איז דערצו יאליצײ. זיץ PC אויפזיכם
 pם שוץ צום ״געזעץ א געװארעז צוגעגעבען

nan װערט װאס זיכערהײם״, מלוכה׳שער 
 זיכערהײט פאר נאר םאקםיש אויסגענוצם

 אומ־ מאכט וואס און רעזשים ■עראנ׳ם pם
 טעטיג־ פאליטישע ם׳איז װעלכע א םעגלעד

 הוגדערם־פי־אצענםינ ניט איז זי אויב קײם.
פעראן. .םירער״ םיםן אימקלאגג אמ

 אנ־ וײי א פאראן נ»ר זײנעז דלם חוץ א
 צו אויםגענוצט װערעז װאם געזעצען. דערע

 אפילו גאװעגונג. ארבעטער די דערשטיקעז'
 שפיאנאזש, סיליטערישען געגעז געזעץ א

 PK לאנד יעדעז אק םאראז דאך איז ווא^
 דער צו נים שײכות שום קײז האם וואס

nycynns ,באנוצט אויך װןירם באװעגונג 
 אום־ Ty:y: ח־יפות אויף םאליצײ nyn pם

 רyאײגציג njrn װאם ז,yנשyם yשולדיג
מן ^ ב ר א  בוי־ נים זיך װילזגן זיי אז איז, פ

פאליציי. nyn פון פאכם nyn nyojns גען
nyn ם אױםתףn y r o :y ^  >n p אר־ 

o:’n:y nyn>c nyoya צו אפיל אן םים זיך 
yp’n ארמנהנר זײ y ^  pcז די אז ׳^ א  ז

nya?p’n ןyקnבאװי כוחות מים ^  n 
 nyn pc פאדעוײנג^ ,n לםובת תיגידונג

name באװזןגונג: ױגיאן םריט־ n אמyרי־ 
ny:?tp רyגיnג װאלם ונגyקyײ נם ײ  ^רגו

 אר־ nyn אויף ח־וק pריגןyהyג א םים כזין,
nyansjyi רy.ע רו  באסרײט זyזאל oy אז גי

 און םירן״רס ײגיאן yan'oeyn* די װעחנז
עז oy אז  Tynyp ®n'Dpycoyn זעסהאר ^ל
םמ זײ םאל מג  ,n װאס פרײהייםען. םמדזז

ny:'o:yanK דונג ײ- האמ מגי « ^ ^נ ט  אונ
מז בען, א  ר^גירונגןת ynynay זײ פים צוז

n ' nyn pc״nytr ארגאניזאצי^ נײשאגס

לייםײדאםערי־ T® כאריכטעז *זנדערע
ר ?ז«גער חן ענ ל

®r ־ ^y'vi זײנפז n״־ys nyn־.?Tyo 
 אינםןירנאציאנא־ nyn צו אלארם־ב*־יכםעו

nyn ^קאנםעחװ־אצ pc סרייד »י״זי זײ 
 אי־ yאליםישB yoiyn ז׳י נאד :ײניאגס

lapnjynypnya סרייהײם זײ זױז nyn pc 
n c׳T באדדזיגוגנ ױניאן Tynspya onyorya 
 בא־ pc o:yn'Tyn■ ny:״ nyn גזןפאר. איץ

^ yrnsonrasc האם ליזזיזי ײגונג  איז ny נ
 זײ pc ya^ די אנםיםעםים. ns אױך אגב

 nyor- .y:nypn® א זײזיר איז ארבעמר
 '*yyeo aycynn* באױנגתגזױ yoonyrw זײ
.onyr<־B זײ צל

:צידא־ ראקלאפירם6 איז קאלאמביע אין
ױניאנם זײ צושםאנד. באלאגצרונגם רעז

נערעכטינקײם ־̂י--------------
yooyu ,n ryiyaya^a שםnyונגyאין ז nyn 

ם.yבnא
 -y:«s איז מ־אזיל, אלעגר^ אדסוא5 אק

 באי־אםונג א פאי. םוף ז<ynװאyג האלם^
iy:yp אין קולטור־ארבעם no nyn״T יר־ 

 ynyn? באראםוע nyn אין jaaayanq ניאז
po p באםייליגם זיך ^ iy n y n אnגyנםי־

אורוג־ pא פאראגוואי םשיל^ בראזיל,
װאי.
לעודעד אײראיעאראע םארשײדענע סץ

 סאציאל^־ ,n ןyהאב עסםרייך אין —
ם^ א ג^־ואונןװ סאקי־אםען ג: גרוי ײ זי  ג

n, סר^דזלנםשאשט ^ iy װאם װאל m 
nורכגyסיnגדיוארעז ם iyo27 nyn איז פאי׳ 
 סאציאלים־ רyאלם nyn געווארען וױילםyג

 נטynזיyסר ׳nynyp טעאדאר nyn’c רyטיש
 האם ny ר^־בליק. רyײכישnםטy nyn פון

canya ־*ny:i קריםםלyך־ynמאקראםישyז 
 גםyאצne 4 nny אן מיט אטnיnז־קאגyגyג

^ yנyבyגyאפג ,n פון מ טי  (אינגאנצןמ ש
 םוײ 172 פים מיליאן 2 באקומ^ ny האט
oiyt .(^האבען װאלעז די בײ שםימ H 

yסטרײכישy פאשיםטyג ןyה האטyכy600 ר 
oiypw שטימען׳ n■> האבען קאמוניםנהמ 

^ נםyםויז 200 ארום זyבאקומ אויך ם מי ש
 -yi זyהאלםyגsא איז בעלגיע אין —
 nyn פון קאנוחננשאן yנאציאנאל ’n װאתמ
 pc iyo ,n אין פעדעראציע, ױניאן טרייד

ען1 ביז טען19 ט  ־yאנג איז אג^ צװ. מאי. י
:ayoa גyװארyםא װאם רעזאלוציע, א ןnynט 

םער.yארב פאר yנםיy־פnyעלט
װעח אין —  ןyװארyג ןyנומyאנג איז ט

 רyטyבnא פאי־ באשטימט װאס ,pyryi א
y 3 םון װאקאציע־צײט באצאלטע ^ i; א 

יאר•

 דארפען יארק נױ אין ארבעמער
 דיערע פון רעכענונג האלטען

םארדינסםען
n, םיםגליynפ רp אינםyרנyשאנyל

 אוםבא־ דארפעז יארק נױ אין לאקאלען
nהאלםען ינגם yn« ־ ^ ynyn pc 

^ ם ם נ ^י א  זאלען זײ כזײ וואך yny’ פ
 אז־בצםס־ pc cc’cyiyn זײ ayn’nnsc נים

n לוים נ,aרוyפארזיכ לאזזןן y n  nyn 
.pyryi אינשורענס נםyמפלאיםyאנ

nyn דןיפארםימנם ריםױרםש nyn pc 
 אויסמערקזאם סאכם לyשאנyרנyאינם

:דארף ארבעםער nyny’ אז
ayn ]yiyynrnsc a ן מ א אז־* און נ

 אין רyiyש אחור שאפ nyn pc רעס
:ארבעם ny yלכy־ו

2( cארצײכyנyן pc אג יוזןלכעז® 
 nyamsya האם ny םאג והילכזמ ביז און
שא■; prry’ איץ

3( Piyi Tyiyynn>tc מז זײ  םי
*■.nr יעיזנז את ni’nn*tc האם ny װאס

 תבית בזיל nyn איז pyryi oyn לוים
n צו םחויב y c y :^  nyn iynyi א yn- 

sp־«nyn pc n װאם ציים ny האס 
nynn*tyi אp װיפיל ny פארד׳ינם. האט 

 קוײ־ צו TyoyinKC צו נים ayi ]yn סא־ף
 םען װעז מאל cyny’ nקארyn אזא גןמ

.rט־פלאyבnא ayn בײם

לי, ------------------------------------------------------------------------------------4 ן95ן ױ

 סאנ־ בײם פארטראשעו ארבעטער באשלײד מיליאז א
פעדעראציע אינטערנאציאנאלער דער פון גרעם

n y i^ y n  nyn אויפשװאונג pc זײ 
nc׳־r אין ױגיאנס y o i^  ,n יאר, פאר 

 אפ־ זיך האט iruyn*□ nynyi^ זײ זינם
 קא־ nyn pc oyoiye זײ pc לםyשאקyג

 ־Knynyc לטy»װ רyשםnyםוניסםיש־באה
 עי־שםען בײם זעזyאנג בולט זיך האט ציד״,

nyn pc oynxw איגםyרנאציאנאלyר yc- 
pc y’x*nyn באקליח־ nyoyanx, איז װאם 

 אין ח^ש הײנםיגען זyװארyג ןyהאלטyאפג
nיםyלn,םארגר םיל די דײםשלאנז־. ארףy־ 

yenyo ױניאנם צאל pc ל פארשייז־ענעyנ־ 
nyn, װאם ayrn אנג איצטyשלאסyאן ן nyn 

sy^nynyc שםיםוגג זײ yn >n pcלyגא־ 
pro קאנגר צוםy,באריכט די סyזיי װאס ז 

: דער װעגען aycyiyinya^ האב^ ^y פון 
n, נאynארב לyטyאין ר yny’n לyנדyר 

 אריינגע־ דינען װאס ,oypr^Tyn ,n און
 אלץ — ג^־וארעו נומעןyאנג pא בראכם

 םון פאו־שרים גרויםען oyn ayratyi האם
nyn א םרײערnבyטyאין באװעגוגג ר nyn 

צײם. רyצםyל
oyni:«sp nyn אפג איזyהאלםעז :iy^

27 nyn pc pnביץ םעז ayn30 .מאי n’ זי־ 
 nyn אין ןyװארyג זyהאלםyג דינען צוגגןװ

 פױיטאג ופ^לאמענט). y-n'aya לא^טאג
pk ,25 שבת oynאון םזױ ayc26 ,איי־ מאי 

nyn זײ o y n ^p אנ־ זיך האב^ זיצונגען 
pyi^cyj, צענט וײ האטnאלy א^  פון בי

nyn םnynyאציy, באא קוטױו3עקמ זײ.nn 
 טyארבyאויםג pk םיםינג א pהאלםזyא■ג
nyn םאג irayn-ws קאנג פוןyn.װיים־ ם 

ם ^נ מי  םאו־םרע־ .nyVir’n? םשארלס פרז
 קאנ־ ביים לyשאנyאינםערנ אוגמר pc םער

:oyn, איז nynוזײלם wciiyi־nyx’^ c  ay 
nyn pc .בױרא ny שפ אויך איזyםyר nyn־ 

pװאyג ודיילם n אלם nBןpיynנט pc קאנ־ 
 לא־ י• און ענגלא^ pc פליזyל py גרעם.

yn ;y־nr pc זארסןין r’t aynyiרוױילם :y- 
prws:: בײ װייס־פרןה^ננמין. אלם n, זי־ 

nyn pc pf^ix א^ : אויך איז בי ^-y:a 
^ y״n א pnדואyג רזח־ט צי לו א װ  וואם ח

cn’n:y»»pyn p?m געװאynקאנ־ צום ז 
:pany::x^ oyn אזץ oy גרונם־ אויך זיינעז 

 ױיע גאנצע א געווארעז onnsipon לעד
^ אנ מאצי ־ yקאנאמישy pא ארבאנ ^  פ

n pc p?o^, נאynא טרייד לnבyסעn אי־ 
nyxys: nyn בער

 אינ־ nytr* ױאס ראל^ yx’DC’P זײ
 רנא־yאיגט nyn אין שפילם לyשאנyרנyם

 nyn און □*ווזיגונג nyoyan* רyציאנאל
nye'W ש םיז ם ^ nyn pc אם^ײקאנער 
 זיך האט בכלל, ::::yn*a יוניאן םזײיז־

װ ױיסאנך ^  pc yפיל .p?:::xn n בײ אגג
מ ,iyo*ay׳7yn זײ ל  ח־ענםrync לענעז ^

nny’nc y דזבינסקי m  pc:־«p?c:pp y אין 
s^ אים. אויף גאכגמ׳רעגט זיך האבעז y״

 אג־ זיד p.אבןn קאמרעס pc זיצונגןץ זײ
pnpny: .38 םאנסאג oynװײם־ מאי. טעז 

o:ymync קריn rלny, װי ,DayrtynB nyn 
o האם y n ^p  oyn o:ycynyn ל א םיםyנ־ 

:ynyn yny, װ איןyלכny y האם ^ ב  אי
:iycy:y זײ בקיצרר :y־^nyn pc ytD נא־ 

געשיל־ האם ny .y'xsnynyc nrno ז^ל

n•* anyn ײנג ױנ  oyn pc אגהויב אין ג
’s־־«nn< ;onyn::,n ציים אק אוננמוועאנג pc 

ny oynשסןp װyלם־קnיגi איnyn»p n־ 
 צװיי־ nyn pc פארניכםונג די און אויפבוי

nynyc nyo־ ^y אײסבת־ך ביים nyn pc 
 nyn*װי איר און ותילט־מלחמה צ-ױיםער

.1949 אין בונגyאויפל
nyVnr'n? האט nyn::t*c אונטyרשםרא־ 

oyn aye שנyלyאײנפלום את װאוקם ז pc 
nyn נײ־אויפגyלyבםny ^ אצי  ביים א^אניז

 אנ־ nyלnקרײנ האם — סynקאנג גרינזײנגם
 y’x*nynyc nyn a» זיד as^.n :עװיזען.

 מים־ א מים ױניאנם asx״n־r שלאסעזyאנג
 onynrn aye’t קנאפע pc רשאפטynגלי

o:yrio. דעם בײ pyroxnc זיײ קאנג^ם 
?:p שויa פאnטnאטעa נאציאנאלע נײנצען 

 י־nא מים ױניאנם yרנאציאנאלyאינט אדן
nyc א ^  ציל״, nyrrm״ .nעnמיטגלי aמיל̂י
 פאסדיני־ n ״איז זאגם,yג קוײי^לער האם
 ױ־ nyoycn* באקלייד פרייע אלע pc גונג

 שטיײ מיר ותילט. nyגאנצ nyn איבער ניאנם
av אלע זיי מיט a’K פאnבינnאמ ונג ayrn 

nyc’T, אז n'D די וועלזת :ay:’::y.״
oc’n*a nyn שטyאויף אפ זיך לט nyn 

pc y'»־ ױניאנס ,n pc האלטונג ^  ,n a 
 פאמןױי־ זײ אץ nyoycnx טוײיד לynנא די

 nyn op’nn yיקnyאמ asiy:: ר.yנדyל דענע
 אינגי־ nגא אז האפענוגג, ’n אויס באו־יכם

aye װעלעa אנד דיyny ■ארב באקלײזyםny 
y* ואמאלגאמײםע^ ױניאנם ^ n  aw oyn 

 ־yc nyn אז aעcאנשלי אייד זיד א•) א• ײ
nyn .yxanyn וױיזם באריכס <ai פאר־ אױף 

r״p:,narw y:yT׳־,n a’x ayo, אק ימיאנם 
 yn**i’VKo*m זײ a’K ans אפרילע pא yאזי

 נים a7W ױניאנם ar־nc קיץ װאו ד,ynנyל
עקזיםטירדז.
o די צװישען y x ^ y n, ואס* nyn קאנ־ 

:oyn האט : ^ayn::y, זיינען y ^ c  ,n־: 
דעז
 n^ וױ זיך שםעלט y’xanynyc די )1
ל yאל nפא asi’ny: צו ציל ^ א  םוײיז־־ נ

או־מםס־װאד. שעה׳דעע 40 א רyםyבnא
2( avo'n:*a די ans anr’emoDy זײי־ 

rשnyoyc^ y מים nxc pao’n :  oyn־ 
 אויפ־ a’K ooKny: a,אבעn זיי וואם שױט,
”y בויעז nc און ױניאנס n pnycycnasc, 

מלאכות. בעל זײ pc aינ:ונגעnrsב נםyבyל
 :־onyn p* סימפאםיע aריקעnאויס )3

n ayro, שפא:ישn a’K nyoycn* y־n r 
 פראנקא־זײקסאם^ nyn :עגעז סטyפראט

 :־ynonyreiK ’n a:עגע קאמף זישיר aאי pא
^yc באn.ינ:וג:עז

ײ־ nyn pפ לונ:nהאנ זײ שםיצדז )4 . 
 nyn ay:y: קאמױ איר את :יישאנס״ נײםעז־

קארעא• a'* y’oyn^ רyקאמוניםטיש
nyn עשלאסע זיך האם קאנגרעס:ans a 

 ayt30 Dyn מיםוזאך, שםיםו:: yכyרלyייc א
p^:yV מערסמע זײ מאי. yn קאנ:^ם, צום 

av^-n ^מ  nyn pפ איעלאדונג זײ אמעגו
 nyoyc^־ ny־r>>p pk קסםילyם זײיםזמױ״

 קאט־חןנ־ ny’n •pjiPKPKrra ,yראציyפעד
 aynװאy: aהאלטעy:Bא אויך איז װאם שא^
װאך. מלביגע ,n דיםעלדארף איז

ם ►------------------------------- r ד׳י r

 רעגויאציעס עלםעד־פענסיע
 בײםען װאס מיטגלידער שאר

מרײדס דיערע
 *ny’nc א ans באו־יכםעם גזװיעז איז oy וױ

o«p:,ocyny:p, nyou m ’nד״אם ״ y: n- 
^*ל  nyoins* אונזעי־ פרן עקזעקוםיװע :

 יערלזד לyםnעc לעצםזין ביים ל,yשאנyנ
 איינ־ זאל oy אז באשלאסעז םיםינג, aכע
y:שםyלם avnyn בשותפות׳ אnיגyאפמאך ר 

p?®’px װאס ױגיאנם זײ cyn a^^n״*ny 
 םיט־ a*S,3T’ א yלכyװ לוים פא^ם, מעגם

 נ־yר־פyלםy צו orocy»־sc pn זאל n:לי
ny â n yo ביים nr^  T’no oyn די 

 אזא ט.yארבyג האט ny װעלמר אין שםאם
 a'K װאם oyn מחמת נויטי:, איז אפמאך

nyn אינטyרנyשאגyפא^^ גים איז לa קייז 
o:yon«oyn nyonn^noiyx ^נא►־ פאנ 

 פאר־ nבאאר זײשאיגם ny־ns לאקאל יעדזיר
 PK n^c איעענעם דת איבער םyװאלם
 ,n סאר רע:ולאצ^ם, y:y:”K זיינע םאכם

nyo9y־ay::n*7yrx y’o:yc.
 םיט־ א״ װעלכע לוים הויפם־הנחות, זײ
^  ג־yר־פyלטy צו כטיגםyבאר a”i cyn :ל
 אתנד לאקאל טרייד, a״T בײם ny ayn םיע׳

 oy:yciny: אזוי nyn מיט הסכם אױ שםאם׳
1פאל:ם װי דינזת ״ר^פראםיםי״־אפמאך,

nyn ano n א )1 ^ :o ’D אי:םnyנyשןד 
o װאם לyנ n n y c o ^ o זיך a”« pc םוײיז־ 

pc nעnynאנ a(S צו ^  a צו שםאם איץ an 
 aא יאר, 5 םyארבy: a.אבעn מוז ר,ynynא:

 צו ynoon^־: nyn a’* :׳i«ynanyo»־:
 a»־ םnריyטראנםפ זיך האם ny װעלמא־

pc װyלכyר ony-oyn ny.
T אמ יאר פיגף זײ חוץ א )2 »  nyn 

 עלםער* פאר אפליקאנם nyn מח תסםריע
m ^  pwyp y’o:yc־ayr אז ny אח :tyny 

 נאך לyשאנyכנyאינם nyn pc םיטגליזי א
ז yrpsn ,n .1933 זי:ם יאר, 10  יאר מ

p?no זײז נים a«S אתםnyברyכונJ אויב 
ayny: p k  ny םגל^ א  אינ* nyn pc םי

 פאר ny קריגם ,1933 פאר לyשאגyנnyט
5 yny’ יאר איץ יאר o'nynp, װאס nאס 

n ayx:y:nyn pap’ ־*’ayx y o ^ n y u y c 
םיםגלידזירשאםם. יאר

םגל^ א אויב )3  :ןרארמם נים האם פי
 װעל־ צז אינזװססריע nyn אק יאר 5 כסח־
ר  ny איידער םראנספןץ־^ם זיך האם ny מ

־ סאר yליקאצי8א 1זײ אוים מאכם ר הי ^ 
y’ciye, ר מ  א־sמyם :עארבעם האם ny א

nyn, (צײםװייליג) פארשיי אמynנny■ y*יא 
ayn, אבyנים ר nya װי pns יאר a? a’K 
:?nyn a’K y’-ioDro^ nyn זyלבyשםאם, ר 

,o*r א האם Dyn׳־o:yonp ^פאנ oyn פונ־ 
pn ayiynooyn דלםזיר־ צו בארעכםמם 

y’oiys אויב ay:y? oyn ny אז נאכװיחזון 
ny איז :ayny צום באשעפםי:ט ,r:״־’:ajoo 

 TSn nyn a’* אמםערברעכוגנ אז יאר ח־ײ
nyj.n .אינײםםריע
 פא־ :ולאציעס37ר yא:םanyנדyאדיב זײ

pw 5נדעפארשיי זײ װאם תלם זײ במל ניס 
oyn״o:yony פאנדס p?^n פאר n׳yny 

nםיםגלי  .nyn רולס דאזי:ע a w ^ c וױ 
:ayny, נאר yo^nnyn:ya’w ’n רyולאצי:cy 
T״avi אינם אויף חל בלול־זyרנyשאנyמיט־ ל 

 טוײיד דיער a:עביטע האבעז ױאס .nyn:לי
שםא̂נ אדעד



ע י גערעבטינסײם .־►»ז י

■tn מ י מ ל מ ש * «יז ל  
»ינ שלײזשר ידזיען * 

ץ מד׳לדיף אץ וזססר  
מ די מ עםל«כזנ ל  p■ 

זיד ח*ם  u sryc  
מדויו שלןגק ■ *־יף !

ם נ יק*ג*םישן דן סו
ren «ן re .מר אן װעז םיםגלידןר ײ  זרב

שימ שדךיית ייז י מז׳ ײ g נ r t pr t p 
ױםהזלמז יקרזח.  צסלינע ■ון םליק • א

 אין פאל דןד־ «ײי*ז «דז «ם װי חדשים.
אי־ *יגדוםםריןס, דרזם זיח קל*ק דןד

^iSbjp די ויז בןחזױוס b rnroru *פאר 
מרס ױיסענויג ד^ם קלז ד זימ נן מ * 

מ םײמ לי ד  ה*ט «ר יחװ זייילי הכנסה׳ מ
מ די זױן לי ם  סעזןזן דעם p# זזדשים ן

מדדיגם. גוס טןגץ
*ojn P צושטאנד זשמנ^דמןל־״שלזכטען 
n איז *יגדוםסדיצ דשר *יז m *סןל 

מם ש מז מל מי פג  ג*ד *ח לײד«ז *י *יי
» צדד- » םי מ » ל  ייז ה*בעז װץלמ מ

 געג־ג אפג«שפארם ־nru *יינײח גוסן
ז נז יױף ג*לם י ג מז מ ל מ ם  די *י

מיז שלץבמ מז׳יי ײ מ *יז צ  מאר־ םאנ
ס ס  •אניש־שרצק א *יז ארימגעמלוו מ

 די ליקװ׳ידיחװ *ו □*שלאםעז השמז «ז
מל *רבײמר די זײג«ן ביזמם. מ  גע־ םיג
מז ת  *ויד ג*ר *רמםל*ז בלויז גים י

מז *ד אויםגזקונזעז »יז זײ »ץ «*■<*  זי
 די װען *ײס * »ין גר*ד דזשמןגפ׳ נײזן

זא־בײם. וױיניג גצחאס ה*ט *יגדדסםדין
 בלאו־ םקױרםס, ספ^רםוזעיר׳ ביי בלויז

ru*: ייץ זלס n מ ניח»ריג ײז ר מ  אר־ ג
 די את ארביים. ג«גוג ג«ױ«ן איז םיקלזח

מז באלנמלאמס  ניש־ גאגץ גלהאס ה*
ר גכלל םעתמען. קשח׳דיגע מ  האם א

 די זדן איגדוםםריז קלײדער *ײיזז די
ן‘־ ם  קורצע םיז געלינחױ י*ר. *ץײ מ

סלמ־מריאדען. לאגגע את ם?ז*ג«ז
מז לײם מי ס ק  קליײ פרויצז דןר ייז *

 אױםזיכמז פ*ר*ז זײגק *יגדוםסדין דצר
 זײז ודןם וױגםצר״םעזאן איצסיגער דעד אז

מר באדײמגד ע  צוריק. יאר א םים װי ב
מז זײ םי  «א?ט, דעם אויף כל קודם זין• מ
 .בײערם״ װ«ם ב*אוטעלוגג«ז עדעםע די *ז

 נױ• אין חודש פאריגעז געםאכם ה*כ«ן
 קלײדער• אגדזנרע אמ »יז מיקאגא יאר^

rמc זײנאן. סארקאסם xםיםע• דאר איז ל 
 גע־ םום^ און אלאוקם דרעםן^ לייז לעד
ד װען מ  *ײטוג- די יאר. *אריגען וױ גרל
 הא•* באױגדןרס ן ודןגלז בארינטעז געז

 ומן שמ־רוםם n אין אקסיוױםעם טיג«
ר די געווארדז מװיזען הײ־יאר איז עם » 

וזױנמר־םםײלם. מסע
 *pro הימםיגיױ דעם איז אוױיםעגם.

 סםאק. פארםיגער ודײניג זייאר פאדנליבזנז
 םאר־ דער װאם ■אניק־אגטאיי דעם !יליב
ן געתראגאז האם ק«ם מ מ פאברואר. ל
אין געסאז אלאז זיד האם עדלם דער ײעז

 בגדי^ אײגזיקײטעז ריםײל־ג««א»םעז די
 ■רײזען אז גןהאם ®ודא האם םען וױיל

מן ״ה^למיל־בײערם׳ «םײמז• װיליז א  ה
 םםאין־רוםס די «ץ *'יםגעקויסם דעפ^לם

גזנלאזזנז• זיך האס װאם אלץ
 אינדוםםריע קלאוק די ױאו נײ־יארק איז

 פאר־ געװעז םrא ביז זיעעז ױני«ן, די איז
מז ^ *ו *ארהאנדלועעז די םים גי אני  כ
ם, דץם מג רי מז אג עי  שע־ די אז שייז ו

ix nye בא־ ערשםע די אויף ארמםעז 
 גרויסע גאל א םעזאן. דעם איז שם«לוגג«ת

 טולען אין שוין ארבעםעז שעיער גרויםא
 ד*ר- ײלי טעז4 דעם גאך ביז איז שוואומ

ז װארם  ױעלען שע«ער םײםםע די אז מ
ארבעםעז• אנהיימװ

 ןים nryo גוםזןר א איז אלעפאל וױ
 די סיז גרויס דעם אז בלױז אאהעגגיג

 .רי׳־ארדזרם די אן נאר ארדערס ערשםע
p װאם n m סעזאן. איז שמםער געםאכם 

«r פאראוים־ שודעד אח םאמענם אישםיגעז 
 נײע די זימ װעלעז עם גרױם וױ !חאגעז

 איז דאס שאעםער. ונוגאב־באשםזנלונגזת
 לםשל. װי. אוטשםעגדעז רײ א אן אאהאנגיג

 ריםעיל־ די זײן װעלעז עס אוגאגגלעד װי
 •אטעג־ אאל גרדיסער דער פאר ■רײזען

r xאריםע־ דעם טון קוםען וראם קונים לע 
 נידע־ װי )ארבײםזנר און םיטעל־קלאס רזנז
 םעקס־ אויף ■ריתעז די pn װעלעז עם ריג

־ קיגסםלעד גים ױץם י1 )םיל־םחורות  גן
 םעקהםיל־ אויף דוחק א װערען שאפעז

עז די כדי שםאםען מראנ ל־ םי ם  זאלעז מק
 י1 אח •רייזעז די ארױסשרויםעז קעגאן
ת די װעליז  אן סםיםולירען םםיילם ני

ריטעיל־םרעיד. דעם אין אויפלעבוגג
 םעז קען גארסאל. זיץ זאל אלץ אויב

 דרעס דער אין אײםלעבונג אן דערװארםעז
 הײג־ דעם איגדוססריעט, םום און קלאוק
םעזאז• םיגעז

r----------------------ץ
 באאיד דזשאינט קלאוק

 גע־ ;אגרימעגט באגייט
^ארבעםערוננעז וױגט

v_______1________ /
 פארהאגדלוגגען. לאגגע גאד ןגדללד•

 *װײ ?גאפע געאויגען זיד האבעז װעלמ
 .סטא־ סאגיגען «וױי א גאד און חדשים

 אי:־ קלא'? יארקער נױ דער איז «*דזש״
 באארד חשאינם ?ןלאוק דער תאט דוסםריע׳

 אםאםי־ בתים בעלי די םים געאײניגם זיף
 האלעקםיװען דעם באנײעז װעגעז אײשאנם

 א געװאונען האם ױגיאן די אגריםענט.
 דער־ װעלען װעלכע פארבעםערונגען ריין

 פון פארדיגםטען די העכעדען או םעגלעכעז
 שעפער טאון אוו אום אין םלאבות בעל די

סםאנדארדם די נדש זױיסגלייכעז זיי אזץ

 די מאדקעס) קלײדער קא־קער נױ איז
 יושר־ םעד א קריגעז װעלעז םלאנות בעל

 •רא־ םום און קלאוק דער פח חלק דיגען
 מעםראיאלײ יארקער נױ דעם איז דיקאיע

 העלםה־ «ום העכערונג א דיםםריקם! םען
 װאק־ דינע דעקען העלפעז װעם וואם פאנד,

 םאר' אגדערע רײע א און הושאות םענדיגע
בעםערוגגען•

 סטע־ א פײ האם באארד חשאינם דזר
 אנגןגוםעז ױני םז13 דעם םיםינג ציעלעז

 װעלכער אגריפעגם. נייעם פת •ונקםעז די
 אוג־ אםיציעל שפעטער םעג אװײ םים איז

 צדדיס בײדע pc געװארעז םערגעשריבען
 בײ אינטערנעשאנעל׳ דער םת אפיס אין

 װעלכער אין *ערעמאניע. ספמיעלער א
ד האבען עס  פרעזידענם דער באםייליגם ד
 פייג־ ישראל און אינםערנעשאנעל דער פון

 סעגעדזשער געגעראל אלם האם וואם בערג.
 סים אגגעפירם באארד■ חשאינם דעם פ,ץ
 ישם אונםערשרײבעז בײ פארהאנדלוגנען. די

 אגװעזעגד געװעז אויך זיינעז אגריםענם
 קלאוק יארקער נױ די פון פעגעדזשערס אלע

 דע־ קלאוק םאת אוו אום דער איז יאקאלעז
פארםםענם.

 פארהאגד־ די איך הויפס־שםרײם דער
 דרײ ארום געווארען געפירט איז ל-גגען

 גא• האם ױניאז די װעלכע פאדערוגגען.
אי בײם פונקםעז קארדינאלע פאר טראכם  ג

 פיז פארשםײער די אגריםעגם. דעם ױיען
 געאיײ געהאם שױן זיד האבעז ױניאן דער
 די פח םארםרעטער די םים סינדלעך גיגם

 הויפם־פוגקםעז די אם ורעגען אסאסיאיישאנם
 געיטריבענעם א אויםגעארבעט האכען און

 צו אונםערצושרײבעז• אויף מעמאראנדום
 ױניאז־פארשםייער די פון דערשטוינונג דער

מז א  געקראגען חרםה בתים בעלי די ה
 גזניועז איז עם און םינום לעצשער דער אין

 כדי סטאאעדזש א דערקלעדען או גייםיג
 אם גאגצוגעבעז בתים בעלי די צװינגען צי
?' האם םםאפעדזש דער פאדןרונגען. די  ג

 װעלכא שון פארלויף אין םעג צװיי דויערם
געאייניגם. ענדגילםיק זיך האם *מען

 האט ייוניאן די װאס סארבעסערונגען די
זיינען: געױאונעז

i( די פאר שטיק־ארבעם אויף פרײזען 
 שעפער■ קאנטראקםיגג די אין םלאכות בעל
 םאין־ אי־ו אוט סײ איז יארק נױ אין סײ
 םעילאר• דעם לוים ארבעםען וואס די סײ

טן ארבעטען װאם די םײ און ט־סםעם  אי
 װערןן געסעטעלט זאלען סעקשאן־פיסטעם.

 זײ מאנ־פעקםשורער. אדער חשאבער כײם
 געםע־ די אז פאראנטווארםלעד זייז ויעלעז
 װערען אויסגעצאלם זאלען פרייזען טעלסע

 קאנםראהםארם. די פון מלאכות בעל די צו
 פאר־ די העכערען באדייטענדיג ױעם דאם

 סעקשאן• םאון אװ אום די םון דיגםםען
 קאנ־ די אפשוואבען העלםען און ארבעטער

יארקו נױ אין םלאכות בעל די מיט קירענץ

לי, --------------------------—»3 1951 װ

 אויםן ארבעטען װאס שעפעד די )2
 איבערגײן זאלעז ײאד פח םעקשאז־םיסםעם

 גע־ קענלן אויסנאפעז שםיק־ארבעם. צו
 דערלויבעניש דער מים נאר װערעז םאכם

pc פוגקםען ביידע דאזיגע די ױניאז. דער 
 םעפ־ ערשען דעם קראפם אין ארײז גייעז

היײיאר? םעםבער
 א געײארעז אויםגדארבעם איז עס )3

 אין מלאכות בעל די װעלכער לויט םארפולע
 בא־ עם בתים בעא װעפענם יארק, נױ

 זא־ קאנטראקםארם, שאוז אװ אוט שעפםיגען
:ארבעם חלק בארעפםיגטען א קריגעז לצן

 פאר םינימום־שכירות פאקטישע די )4
 זאלען אינדוסטריע דער אין קרעפםם אלד

 אגרימענט, דעם את ווערעך ארײנגעשריבען
 לויךהעכערונגען נז־נף די איעשליסענדיג

 געקראגען האבען מלאגוזת בעל די װאס
 אײנהאלםעז העלפען װעם דאס .1942 זינם
 קלאוק־ דעם אין שכירות־םםאנדארד דעם

 די האם פאדערונג דאזיגע די םארקעם.
 זי .1948 אין נאך ארױםגעשםעלם ױניאן

 אופפארםייאישען צום איבערגעגאנגען איז
 ארויס־ נים אבער האם װעלכער םשערמאן.

p געגעבען v װיכםיג װי אנמשיידוגג. שום 
 װען זען םען קען איז פונקם דאזיגער דער
 םינימום־ םיקםױוע די פארגלײכם םעז

 אל־ אין אח־ימעשריבעז זיינען װאם םקעילם
 םינימום־ פאקםישע די אח אגרימענט םען

 באנײ־ דעם אין ארײז וועלען װאס םקעילם,
 םי־ דער איז לפשל, אזוי. אגרימענם. םען

 דעם אין אפעלמטאר אן פאר גיםום־סקעיל
 וואך. א ל׳אלאר 55 געװען אגרימענם אלטעז
 דעד װעם אגרימ^נם נײעם דעם אין בשעת

ק םיניםום־םקעיל :וואר א דאלאר 87 ד
 א צאלעז װעלקן בתים בעלי די )5

 ענד העלםה צום פראצמם אײז PC צונאב
 עס װעם צוזאמען װאס םאנד, װאקײשאן

 דאם פראצענם. האלב א אמ 4 אויםמאכען
 הוצאות וואקסענדיגע די דעקעז העלפען װעם
pc העכערע די םחמת םאנד העלםה דעם 

:צאלען דארף ער װאם קראגקןיז־בעגעםיםם.
קע־ װעם םאנד רעםייערמעגם דער )6

 אפ־ די פון םראצענם צעז רעםייערעז נען
 דערגרייכען זיי װען יאר יעדעז ליקאנםעז

 ניט דינעז און יאר 60 םון עלםער דעם
 למשל, אויב. ארנעטען. צו איפשםאנד מער

 1951 יאר פארן רעםייערםענט־קוואטןי די
 רע־ קענען מען וועט הונדערם, אכם איז

 זיי וועז אפילי מיםגלידער אכציג םײערעז
 מוזען, אבער אלם יאר 65 ניט נאד זיינעז
 אויפהעדען צושםאנד. געזונם זייער מחמת

 דער־ האבען אבער םחען זיי ארבעםען. צו
יאו־: 60 פון עלםער דעם גרײכם

צא־ וועט םאנד רעטייערמעגט דער )7
 ױרשים די צו דאלאר המדערם פינף לען
 מיט־ רעטײערטען םארשטארבענעם א פמ

גליד.
 איבער־ זײנען פאדערונגען פאלגענדע די

טשערמאן: אומפארטייאישען צום בעגאנגען
 סעקשאז־ארבע־ םאר םינימוס־םקעילם )1

 װעם םשערמאן אומפארםייאישער דער םער.
 שםע־ נים ענטשיידעז דעם װעגען דארםעז

 סעפםעמבער. ערשםעז דעם ביז וױ םער
1951 2 i( פאר םינימום־סקעילס װעגען 
 אפןריי־ מאשין ספעשעל און העלפ פלאר

 םאר באצאלט קריגען װעגעז )3 םארם;
 עלעק־ םאג גאנצען א אמ .קאלאםבוס־דעי״

 אוי־ אינםםאלירען װעגן )4 שאז־דעי״;
פרעםינג־דד־ די פאר באילערם םאמאטישע

 אינדוסם־ אנדערע רײע א איז פארםמענםס
פאדערוגגעז. ריעל־םעכנישע

 געודארען באנײם איז אגריםענם דער
.1954 מאי םען31 דעם ביז יאר׳ דריי אויף

 אין אגריםענם דעם אונטערשרייבען נאכן
 פרעזידןינם האם אינםערנזישאנעל־אפים דעם

 דערקלע־ פאלגענדע די געמאכם דובינסקי
רונגו

 די פץ טאג־סםאפעדזש צוױי ,דער
 דעמאנםט• דראמאטיש האם קלאוקמאכער

 יארהונ־ פערםעל דער אז פאקם דעם רירם
 נים האם שלום אינדוסםריעלען פון דערט

 ױ־ די פון סםרייק־כוח דעם אפגןישוואכם
 די פון םארלויף אין אבער פיאנערען. ניאז

 םרידלעכע פון םיםםעם דער איז יאר 25
 איינ־ שטארק אזוי געווארען פארהאנדלומען

 אפילו אז 5אינדוסםרי דער אין :עורארצעלם
 לײכם אזוי זיי קענעז שםרײם־מאמענםען אין
 איז ארום אזוי װערען. געמאכט בםל נים

 פריד־ א געווארען דערגרײכם אמאל יײדער
אויםגלייך״. לעכער

 אגרימענם. ד<ם ״אונםערשרײבענדיג
 ניט האבען צדדים ביידע אז איך פארשטיי
 שםרייםיג־ די םון אז דערלויבען געװאלם

 קאנ־ ערנסםער אן ארויםקומעז זאל קײםעז
זיך האבען צדדים אז און פליקם
 פון רעקארד דעם אויפצוהאלםעז באםים

 אין באדינגונגען ראציאנאלע און פרידלעכע
 דעם האבעז םיר אינדוםםריע. קלאוק דער

 בא־ קאאפעראםױוע דאזיגע די אז צוםרוי
 דער אין אנהאלטען אויך ורעלעז ציאונגעז

צוקונפם״.

r-------------------------ץ
 װעלפעיר דרעםטאכער

 םםאבילי־ א אין פאנרעז '
צושםאנד דרטען

v  ____________________ ■>
 וױים־פרעזידענם םון באריכט א לוים

 םון גענעראל־מענעדזשער ־אכםאן. דזשולױם
 יארק, גױ אין באארד דזשאינם דרעם דעם

 ױניאן דער םון פאנדען ־ועלםעיר די האבען
 7 אריבער 1950 אין איינגעצאלם געקראגען

 באםיים, דאס דאלאר. םיליאן האלב א און
 סטאבילי־ בלײבען פאגדען וועלפעיר די אז

 אין םעזאנעז אומגינסםיגע די םראץ זירט
 םומע דאזיגע די דרעס־אינדוסטריע. דער
 די םון באזיס אויפן ארײנגעקומען איז

 בללי־בתים די וואם פראצענם האלב א און 4
״פעי־ראל״. דעם פון געצאלם האבען

 דער געווארען באנײט איז 1950 םדף
 בעלי־ די וועלכען לוים דרעס־אגרימענט

 צו־ פראצענט, 2 פון צוגאב א צאלען בתים
 פראצענט. האלב א און 6 עס הײסט זאמען
 צאלונגלן געהעכערטל די פון באזים אױפן
 וועלפעיר־פאנדלן די אז געשאצט ווערם

ען ג יאר. א דאלאר מיליאן ללף ארום ^י
 א האלטען צו ױך באמים ױניאן די

 אנ־ נים זיך זאלען עס אז אויג *יאכזאם
 זינם פאנדען. די צו חובות צוםיל זאמלעז

 גע־ עמאבלירט זײנען װעלפעיר־פאנדען די
 — פאגד וואקיישאן ענד העלט דער ווארען,

 אין רלטייערמענט־פאנד דער און 1944 אין
 פאנדען די פון הכנסה די באםרעפט ,1947

דאלאר. מיליאז 40 אריבער
דרעס־ דלד פרן פאנד רעםײערמענם דער

T9 דיפ --------------------------
 םענסיא• שוין הײ־יאר האם אינײםםריע

 דרעסמא־ עלםערע םומענם אריבזיד נירןז
 פיםגלידער. 985 די מים צתאפעז כער.

 די אץ 1949 אין רעםייערם האבןין ודעלכע
 רעםייערם האבעז װאס דרעספאכער, 550
 רעםייערסענם־ דער איצם .ידעם ,1950 אין

 אריבער צו עלםער־פענםיעם צאלען םאנד
 אזוי ארבעטער. הונדערם פינף םויזענם צוויי

 פים־ יעדעז פאר עלםער־פענסיע די וױ
 א דאלאר הונדןידם זעקם באםרעפם גליד
 רעםייערםענם דער אופן אזא אויף װעם יאר,

 דא־ םיליאן אנדערהאלבעז קנאפע אײםצאלעז
פענסיעס. עלםער אין יערלעך לאר

 דרעםפאכער פאר םשעקס וואקאציע די
 לרש־ די אין געווארען אויםגעצאלט זיינעז

 עס חודש• פאריגעז פון װאכען ציו׳יי טע
 םשעקס די װערען אויםגלצאלם נאך דארפען

 פארבוג־ גים זיינען וועלכל מיםגלידער, צו
 די משעקען דן־ם שאפ• שום קיץ מים דען

 םיס־ םױזעגם 85 די פון נעמעז את ליסםעם
 איז ײניאן. דרעסמאכער דער אין :לידער

 פונידעסם* ארבעם. שםיקעל שװער גאנץ א
 צוגעגאנגען אויםצאלונגעז די זיינען װעגעז

 אין געדוארלז געפאכט זײנןין און קארעקט
 די אז רעכענם. פען צײם. קורצער זייער א

 היײ געדוארען אוי^געצאלט איז וואס םוםע׳
 באםרע־ װעם װאקאציע־בענעפיםס, אין יאר
דאלאר. מיליאן דרײ ארום פען

 צו רעכפ געוױנט ו55 לאיאל
פירמע פא-־־ספרײקםע פיתעםען

 לאקאל פיז םעגעדזשער נעלהאן, לואים
 אז באריכםעם, ארבעכער, נים־גדדם ,155
 אי־ױסצו־ אפגעזאגם זיך האם געריכם דאם

 לאקאל דעם געגען אינחשאנקשאן אן געבעז
 גע• סירם ױניאן די ױאס םםרײק דעם אין
 שיר־ די אינק.״ ניםװעיר ״פאלאם דער געז
 דער םים אגרימענם אן געהאם האם מל

 אויסגעגאג־ איז אגריפענם דער װעז ױניאן.
 די זיך האבען ,1950 יולי םען15 דעם גען,

 די באנייען. צו אים אפגעזאגם בתים בעלי
 אמ סםרייק א דערקלערם דאן האם ױניאז

 האט פירמע די געפיקעט. ווערם שאפ דער
 אז אינדזשאנקשאן אן נאד גלװענדעם ױך

פיקעםען. דאס פארװערען זאל געריכם דאס
 םיפרים סטײט בײם פארהער א נאד
 גרינבערג, קלעי הענרי ריכםער, קאורם

 האם םעג, דריי געדויערם האם װעלכןיר
 םון פארלאגג דעם אפגעזאגם געריכם דאם
 אן ארויסגעגעבען האם און סירמע דער

ױניאן. דער לםובת ענםשיידונג

r ------------- ------------------------------- N
 און טאון אװ אום איםטערן
 דעפ. םאון אוו אוט קלאוק

יםענטער העלםה עפענען
v________________J

 גרױםען א םװ אנדועזענהיים דער׳ אין
 םיםגלידער, ױניאן םמ עולם ױם־םובדיגלן

 האם פארשםייער שםאםישע און בעאמםע
 פריימאג. געעפנם דובינםקי דוד »־לזידענם

 סענםער. העלםה נייעם דעס יוני, טען8 דעם
 לעצםענס האם אינטערנעשאנעל די וואם

 נײער דער דזש. j נוארי^ אין אויםגעבוים
 אינסםיםוציע זעכצעגםע די סענםער, העלםה

אויסגעבויס האם איגםערנעשאנעל די װאם



-----------------------4 20 דים
 װ*ק- *יר pe געזונם oyn lyovnxey אויף

 lyoyinye oyn םיםנלי^רשאםס■ םעגדימד
y מז *ג  אויף גזנבײדזנ nyn איז י9®ל ג

W O ח o וױל י a r איז סםדיס׳ nyoiyx 
ayar pe. אינםערנעש^געל די װעלצע Dip 

px oenpyiey זייבעדגעבדים w־T p n 
שעז  pnru »יז ײנקמס די pe דערמגי

px .וםגעגענם*
nyn מד־י־ װןס סענגזעד העלנזה גײער

 קלזוק־ םיםגלידעד. םויזעגם any 15 גען
nyayao ynn .nyayo ײו m מז רו  י

עז װעלמ .nyayany ד^דקלײ ר מ  די tx מ
 px pyo ny «ום קל«וק ayn «ץ לשמלצז
pyo nyאיסםעדז o iy j דעמרסםעגםם׳ oyn 

 חײס־ירןזידזננ־ די פון aya5ynnxe װןדען
.nynjyn הערי px רדבין גדליה םען

nyn םזדאר ®ayn oyoa r ברזיש y pe 
nyn pe םעדיזיגישער px y’oyeyne גױ 
 nyn pe nyaynonye אויך װי חשו׳יחי■

 זיך האבעז װעלכע אדפיגיפסי־אצי* ססײם
מן •ײעח־גג׳ nyn px מםי׳יליגס *  גן־ ה

 ביײ or* nye איגםץרנעש^נעל די לױבס
®o r צו nyn צמעגג־ סאמז איץ קאםײנינױ
מז y ny® ד1ל ײ ר ־ nyn pe םײל ג ל מ  מ

מג ר yr מ r m yo m e ג ג לו ד מנ  מ
סה שיגםעדמש^מל דןר  זיץ iyoQO מל

nyrxrm  nyn nx pnyu ח® ayn םיז px 
y n p  b p חשדידױ. גיו ססייס

vra  nyn־ ®y pe w ro  oyn oyoa P 
ר » ל מ »  מװעז ®נים ®קגל דעלעמ*ין ם

 איגםעמזױמגעל nyn pe aiynnyn® דעם
px זויבעדמגגעבן אים ayn שליםל nyn tx 

oyer. סדלמג ס*עציזלע א■® pe יסליצײ־ 
ojyoony®yn ס ןיױך ל ע ק מי מ  וױ .ayn מ

oom m w u i  n s  m i  ay■ די באגלײס 
ן אינםשרנעש^זל י ו פ ו ל ד tx מ  נײער ת
s ײגי^רמבי׳ידזג p ^ i  y סיס bpx art״ 

m » מיריסם pV *n װ ײ די  m זזנינסק
a r m s ה^ל סיםי דעם ®p מל■ די גדאו־ק׳ 

מ  Vriyx,: דדײ y םים ayn ayn ayev כי
n r זדיק* i n  a^yuvys ן^ידי׳ גאנזדן■ 

uyaonm n ען־שא® ®יז דינםם •ין•® 
ayn ■ v y ra m iB P ]®אנםלןזסעז זײג 

ת ayr ayn -x גײ דןר י rn ' w v ס*ל 
aayoyi גרעלאזע די iiruy'TDVjy גי Tysn 

t אץ ypi^ דער  y DBywiy*i'6 th״*ny 
-7אױ«אם yay4־

Tyj ד*ר *urjycynr ־r* •r3yoynyx 
T ד*ד r w 'i r x n ײזי •asy m r דד־ 

rm במםקי y» p y a n t m גדליה •ון 
outCPm 9 געדשזלםען רדגין. p yxTip* 
ון.  *ynya וװלם nyxxp nyr זיך ayn רן

apyay r«  aVya לןגסשמז■ 9 *י הזםדל 
n» ayn געװןרעז אדאגזמירש *r י  ים9 י
rn» ny ^ מיזנ י

^לכער ודאגדער. העדי וזיים״סרזוידןגס
n a n  Tyaynx ry״D9 tr y n  u גדליה 

ayr ia רונין,  ■ y a fT jy  T p xynyi 
ayn /ryasya M ap סאוססםייססער ןלס 

yeayrnan® n  aenaya ם ד*ד •pat מס
p m  ■law ודעלמ y p r  ay ג«זזען 

•y T iy n T y  ^yayaynyerat ŷ yt eyas 
iya ניי ®יו a aays 9 p p״ T a  Tyr 
iy- העלד■ י^לף9 מהרעז *ייד rat רמג * m 
rat ד ן pa n ו y ay y n איגםערגעשאנעל די 

pa tra® ײזל*יױד y העלםה די ודןולמ 
iyian* tynyn BTyaiyc־iyu‘-au•

 yennappytpy*? ®סרעי■ 4 וייק9ד9®ד
pa nyaya ל׳ ד9ד מ מ װזז מ ד שינ מ ל מ י

 רןןד־ געציילםע די *ץ אײגער געײעז איז
 זײן אק זיד ayn ז.9נםשע9ל ־דעם בײ גער

ם דעם אויף **נעשסעלם רעדז ק  oyn מ
מ9די9ם די ױ  די מזונדערס .y'oyoyra יג
 ־9י םים ®^גם ayn י״.09םײ90 ל9זײ?90,

m דריק® tytaypya נערען־ארבעם די^ 
nyi pa ל ^נן ^ רנ םע ען בײם איג ר אניזי ^ 

ya^i’rn פרײע y o םיםגלײ די פאר הילף 
irrynys oxat rat ■nyr ש זײער  םיכמםי

ה די tx גדסםיםם ם  די oyn םעגםערס׳ מל
aiycy a rm■ מז בײס ש ם  אגב, איז׳ ^נ

njn p® a^nnyra nya Tynya ״םעדיקעל 
 הערןןלד דר. דדזױדזי■ נױ rat סאסייעםי׳

ynyo,. ר9ײ מ ה ayn ל װזןריםע 9 לםעז9גן
מג־רעדז.6גרי9ב

nyrtyn n y u y זײגעז לןןנםשעאז בײ׳ם 
Tynyi: דזנר r® n ry a ^ ר  * לף9ר נון

ר םילזנר. * •ערםי ;װילאני מ ײ  םײ9ק ל
pn nyiya ײחין גיו ש מ ש. װינסעגם ז  ח

njn pe ,'®t ie פעדערײשזיז סםײס ny 
n אשעי־ דד. pa i י9לײב y a rrtn  m p r 

®a r t  p ״:ay הy.לםד p* nyasyo ^נוארי
mדובינםקי, ־ pc ciyrnyra איג־ דער 

Aiyjyvyrnya מד  לעג־ דער געװען איז װעל
 nya* דעם ד^רזדילס ayn .nyrtyr סזנר

p afryayt ^זװל rat nyaftyn באשםאנעז 
pa oxgoc^t לחמרגסיס »yaayya p ון® 

oapm אום  P98 ny- מ  oyp yrynr• װעל
 דר׳ײםיג y 8פי aynys ayn ײגקא די ®יז

9 *apיריק py גיארק. וײ שסעם אזעלכע 
pjpyn זײגעז ס םאנגסעקסשורער כדיססע די 

^ י*י ®יז םעז9ז»םל י נ  Tynyi Tym py ײ
tp זייערע עפענען tx עגםשלןןסעז  nyaya 

Bקם«לy ®רײ jyay? tx כדי r,או:־ ירעז 
n y a שיז pa די .ײ^יל9« דץד yj'Tna ר־* 
aaya־*nyo pya ny 0T9 nyr ayn ajyn 

aynyi ayn• קעס
 ידערשסאנדװ eiysnya ]ysyn 9 .םיר

pe סוירים9ד דעד? rxynypny םיר ידעז 
rw 9 האבען nnyuyערשסע די ניזירעז9רג 
 געזזוגם. ײביגסקי ayn םזיגםעדס׳׳. העלסה

ד נים py דאם אבעד  o’aya אײעיגער חנ
py ן מ ל מ סױר ^ P עזזי K jn y a ra  rynys 

a זײנעז פיר rry tx געװארעז• באקעםפם 
nyc Tyd^rayiamy ]y םיר ז9ײ ra על־ 

nyr9־ nyt ay'ajyaרמםסלאזע nya*׳־ 
9® Jjn y a9 י g w a תה ץ שכי ע  מז

yanyayn ySrxya ynru y  py.] נזיר ז9זײג 
Tynynjn asyrm p מלעו וױ py רארי

לי Tym amn jm מ tim זאכזװ אלע די 
prr מרקעריעדם py פרן געחנפעז די 

 y-; נג9ל 8ני ayn ay ty ^yn ־py לאנד.
 געזינם־ סןגיאנאלע y ײיד P* דדיערעז

 -yn ןונגעגיםעז ayn סראגראס ®ןרזימזײגג
מז יז9« רעז אנ ״... ג ד אנ ל

ד ד״לנען :וײזידז־גג ד*ר בײ ײ  *נ־ געײזװ י
w y n ®דעשסייאר pa לי די  בתים מ

 גרײסע pa Tyc'cjymy py אסאםישײשאנס
 ®ארקעס׳ pya ny זץם py 898®יד ד9קלײד

מ וזזנגדז ל ayaa py ayn דיביגםקי װז
י י9 באסערקנז מןכעז דארזעז ז9חדל י

ע ר  כדי פאנד arx קזלדגגזװ yny>urT ייז
tx קעגען ryoTncrcny אמסםי* נײע די 

.ar x ia
y חוץ ayn ל  אין ayn סענםער ד■8מ

a rm  n y i'a y a w a  nyr די זי׳ץ גןבײז־ע 
Tŷ? די pe cTyn סיסינג py ayeאסי p 

 ח־־עםםזז־ ayn pa .21 py 135 אל;ן?9י
ד ayn p® .144 *np*־ מ y סשילדיעז py

גערעכםיגקײמ ---------------
 םיםעלײ־ די py 220 לאקאל װאש־דרעםעם

222 און 166 לןוקאלעז ניאום
*m m
דירעק־ װאנדער׳ 'nyn ה״ש־סרעזידענם

 דע־ םןןון »װ «ום איםםערן דעס pc ם*ר
 דעפזןרט־ דער ry מןריכםעט, מרםםענם׳

 פיט y’xrryByyp גןןענםער אין ayn םעגם
 י*רק, גױ py באארד חשןןינם דרעם דעם

 דרייסיג ארום אין סםרײקס דער?לערם
 יארקער גײ nyc ארבעםעז ayn שעיער׳

 ayn ימיןװ די tktt אוםעםום פירםעם.
 װעל־ געגען פירםעם pc גארםענסם געפעעז

a דער כע ry a r t םםרייקס, םירם בן»רד 
רען.9געװ אפגעשםעלם *רבעם די איז

yx yד די װעלכע געגען חשןזבערס, ל  י
ryvp, פירט ניאן jyny  tx p’eayp y iy 

 *גריםענמם אונםערגעשריגען i'Ta ד&בען
ױניאן. דער םים

t ----------------------------------------------- \
 דעפ^רטמענם :ארד־איםם

 אינםערסםײט אפ האלם
קאנפערענץ

J_______________________________V■
 ®אר־ yrf?yn דעלעגאסען. 550 אריבער

lyaypa םיםגלידער די pe ױניאגס די py 
nyn* יזןרק. אמססײט־גױ פענסילװײניע,

 py אײלאנד tup ■aaynveyaya פאנט׳
■ py דזשױחי נװ pe םײלעז ^יר ^ל  ayn ז
rnyn קאנסראלירם pe דעם n r* איםם

a:yaany®rt, ױך דײנעז tx TyoTpyuyaynx 
ygi אינםערססײס *זייפעד yp,גפעיתנץ 
oyn דעיארםםעגט דער ayn נעהאלסלז®® 
.1946 זינס

מ קאנפעדדנץ, זײ ל  פארגדקימז איז ^
py .ריגגפילד•© aayaטזח26 דעס ״ py
 װײס־יו־ד־ pe פאו־זיץ אוגסערץ פאי. םעז27

ajynn לד■9גינג דײדױד pe nyapinn 
 שיםגעהעדם ayn דעמרטםעגס. איםט גארד

 yaayya py דעלעגאגהח זײ pe באריכסעז
py ר ת ז  ברײס־ pyn pe לא?אליפעס י

 שײנענ־ די pe ימיאז־ארבעס. פארשדוײגטער
e יעדער pe pray*ראבל או־סיגע ra jy sp־־ 

pe py rx y ritp גרדיסע די ryrגרײכינגעז־ 
oyn נעל9ערנעש8אינ די 'Tyayn a a rP 

 ססימזס. אױבענדערסאנםע די py געפאכס
 *יפגעהעדם אײך tyayn דעלעמסען די
 •רזױידענם pe רעדע באגײססערענדיגע א

t t זדבינס?י pjTjn נײםםיגען דעם py 
 ױניאז סרײד דער pe onyn עקאנאםישזוז

 געזןל־ דעס pit השיעה n'y py באװעגונג
לעבעז• פסלעכעז9ש

 יגע-9 זיעדז ayn באריכםזװ■ די לײט
ען געבען ^י עי  ר*9דיססרי?ס־ u די pe ג

 :עהילף־דירדקנזאר pe py גאניײחױעם
p y m אינסערנעשא־ ®אל די איז האליערד 

*r 9 סיסגלידעד נעל  rm Vpsay■ py*נ 
 עזװאיגע יעלס9רד9פ כמעפ םסי׳יםס דעדע

py דעמרםםעגס דער יאר. צ לעאסע די 
 םענ־ ימלסד■ ײניזזן פיר any axnt הזךיס

 lyaa'y ר.yבoילקעn באססאז• py סעד»:
py ל*ריחזר,9פ oyn די באזײגזװ ly a ry־ 

 פאר־ ארסיגע די אין םיסגלידער נעשאגעל
?עסס•

py 1946 ד־ױשעז י.9י פיר די py
ז״ pc הולשה־פאנדעז די האבעז .1950

-----------------------4 1951 ױלי,
 םסייסס אויבענדערמאנסע די אין ױניסנם

t^yxynany אריבער y מילי ד.אלבעןyדא־ ז 
 םיליאז פינף בענעפיט, קראגקען אין לאר

 נאענט און בעניפםם y’xypyn אין דאלאר
 די יפהאלםען1א פאר דאלאר םיליאן y צו
ynלnB .םענםערס

ם אויך py ק¥גפערענץ די ר סי ע  גע־ ^
pc prtyn לואידזשי רעזידעגטען8וױיס־ די 

װאנ־ רערי זיםערמאז, סשארלס אנטןזניני.
• • *קרייםער. 8סילי py דער

 ayn ססרײק סארביםערפעז דעם אין
 געגען סירט דעפארססענם איםם נארד דער
 אין ״’:yeayp בראזיר רעװיליישזזן דער

 איז עם וחילכעז jyayn ,.aaya קעמבריחש,
 גוםער םאריגען py בארינטעס געודעז שײז

 אפ־ זיך געריכס דאס ayn .גערעכםיגקייס״
 אינדזשאנקשאן, אן ארויםצוגעבעז געזאגם

 די ayn פיקעםען׳ םארװערען זאל װעלכער
 געבעז¥8רוי כײם פארלאגגם. oyn פירסע

 פעםסגע־ געריכם ayi oyn ענסשײדונג די
 די BTxynipB oyn פירסע די ry שומױים

פיקעט־ דער שיף אויםברוכען היסםערישע
* • •לייז״•
■ 1.500 ®רימר די ע ארממר כ ל  זיײ מ

ya. די py □ןשעפטיגס נען 'iy גיסינג 
 לאיןאל פון םיסגלידער זײנען py סילס״

no נרײ נייעם דעם ראסיפיצירם מבעץ« 
 די חעלכעז לויט פירםע. דער םיט םענס

 לוין עrלגעםיy אן ?וײגעז יעלזת ארמםעד
ג מג ע שעד- y סענס זעקס pe מנ

r----------------------------------ץ
 און שיהאגן;} אין

וועסם םיטעל
 דירעק־ ביאליפ• פארים װײס*^רעױדענס

pe nya םיטעל דער py aayn םעגעדזשעד 
pe דעד ip y p 'a  py n rm .באריכסעם ry 

 ־8בעל דעס py ארגאניזיו־־־קאםש־ץ דער
pe ayr ט .באלאח־ דער ל ̂ ynyj ענד מ

אני׳. סי  דערפאלג־ r*y שיקאג^ py קאסי
 oyn ײניזװ די גדװארען. ®ארענדיגם רײד

שרימן  דעד סיס אגריעעגס אן אמסערגע
מז לױ־ס פירסע, הנל  ־rn םלאס־ת בעל די ו

ג לױץ אלגעםיעע אן קריגעז לען נ ז ד מ  מ
pe סעגס ®ינף y ^ײם באצאלסע דחיי שעז 

 העלםה־ y py ayxypyn באצאלסע םדכ׳־̂נ
£אנד.

T'y ayn ערשםער דער py eya דער 
 ײניא־ איז ayn .y'noerrpy בעלס 8לײדי

 דערוס^יט Ty'm די py Typyny: :יזירם
אויסשפרײ־ קענען קאמפית איר oyn זי אז

* * * אינדיססריע. גאנצער דער py םעז
ayn y' די p r אג־ דעם םזנײט אייד 

yeayr a שעלבי דעוי מים ר־יםעגם y n*: 
py .די װעלכען לײט אינדיאנא׳ שעלבױױל 

 pe ncow y קריגזך ייעלעז םלאמית בעל
 נאך pc aipTx א מים nya y aiya סיגף
מ באצאלסען אית  העכערע אדיך וזי םוב. י

רחןקאציעס. nye צאלו־נגען
* ~ *

py .אינדיאנא. אינײאנאפןןליס oyn די 
"y VT2נגyקלyגo האזשירי םילק ״ריעל די 

רע־ לײבאר 4נעשאנל דעם tx תאםפאני״

 געגען לאקאוס דעם פאר באארד ליישאנס
 בא־ ayn פירמע די ודען ארבעמער, אירע

 ארי־ און שאפ איר ליקװידירען צו שלאסען
אנדערש ערגעץ פראדוקציע אין בערפירען

.Tim

r  n

 דער־ קלרולאנד איז יוניאן
קלאור־םעזאן גוטען װארט

j______________________________v
j ,דעם פ־ן דירעקםאר קורצמאן y” ny־ 

pyaijp, די אז באריכםעט, ארטכענם,6דע 
 אהייא, קליװלאנד. אין אינדוסטריע קלאוק

 זיץ הײ־יאר װעט סעזאו דער אז דערװארם
 ד.אבען שעפער םײסםע די :זםער. גאגץ א

pTa אויף פריתען די ארבעםען. אנגעהויבען 
 געטע־ אוםעסום שוין דינען שסיק־ארבעם

 זיך וחזלעז פאראױפזאגונגעז די אויב טעלם.
 דעם אין ayn ריכסיג׳ דץ צו ארױסוױמען

 םער באדייטענד דץ קלאוק־טעזאן איצטיגן
ציריק. יאר א מים וױ ארבעט

 רייע y אױך ayn דןפארםמענש דער
 םירםעס צאל א םיםואציעס. אוםאנגעגעמע

 דרעס דער אין ספעציעל קלױולאנד. אין
 ליקווידירעז צו זיך גרייסען אינדוטםריע,

 שלעכטער דער אז םשמעות, שעפער. זייערע
 פינקם yn פירםעס דרעס צאל א oyn סעזאן

 אריינ־ סארקעםס, דרעש אנדערע אין וײ
פאניק. פון שםימונג א איז געװארפען

 אינסארמירם oyn אי:ק.״ .טערבין די
n n- פלאנען זיי אז ײניאן tx ליקוױדירען 

פלארידע. p’p זיך אריבערציען אמ שאפ זייעד
 ליק־ האט קאםפאני• דרעס .פעימאש די

a in n r גליקלעכעחזיש שאפ. איר isayn 
 ayn פענשען, צװײ אפגעקויפם שאפ דעם

 ד־עד םים פארבונדעז געווען פריער זימען
 דע־ דערחדארם מען ״.,:yeoy? nncoy״:

 -yn םלאס־ת בעל פריערדיגע די אז ריבער
 נייער דער בײ װערען באשעפסיגם אלע לען

 מא־ הארלעפ די שאפ, ציױיטער א פירפע.
 .אלײעגס. םון קאמפאני״■ גופעקםשורינג

ר אהייא.  איז ליקוױדירס, זיך האם מלכע
 ״גאם־ דער דירך געװארעז איבערגענוסען

 ירע־ ארבעשער די אז אזדי קאמפאגי״, פריד
דעם אין ארבעםעז פארבלײבעז וױיטער לעז

eya.
 די oyn אהײא. פילאדעלםיע, נײ אין

 ח^לכע קאפפאני״■ פראדוהםס .קארדינאל
ayn םאר־ גןךועלםיס, פלעםםיק פראדדצירט 

 ראלער םיםקין דער צו שאפ איר קויפס
 פין םלאכית בעל די קאמפאני״. בערינג

 אר־ אן דערוױיל זײ:ען ־סאפ דאזיגען דעם
* * *בצס•

 גיט־גודס py ספארטסװע־ר די אין
 בעפער. אביסעל לאגע די איז אינדופטריעפ

 פאר־ אקארשס סען oyn ספארטפייעיר בײ
 ar-xypyn, די נאד אמ סעזאז דעם ענדיגס

,oyn סעזאז. נייער דער אנײיבען זיך py 
 ארײנגעקו־ איז אינדדםםריע נים־גודס דעד
 py באשפעלדנגען פיליםערישע 1־yx א פען
ײן זיך גרייס פעז ב כזיזאן. נייעם דעם אנ-י

־י *
nyn ײ• דעפארממענם אזזײא־קענםאקי גר

 ארגאניײר פארצױײגטער א פאר פלענעד צי
קאפפאניצ■

ם ־•&------------------------------------ י 21 ד

 טאראנטא אין ױניאן קלאו^
 עלםער־ ערשטע אוים צאלט

טשעקס פענסיע
J______________________________v

 סאראנם^ py ױניאן ק־^אוקמאמר די
p קאנאדזי ra oyn ערשסע די לס9אױסגעצ 

 רעםײ־ צאל y tx םשעקס עלםער־פענסיע
 סעםיעל באריכםעס םיםגלידער■ ערםע

 אױף װניאן. דער pc םענעדזשער ?רייזםאן.
 py oyn ®ייערוגג. אײנדײקספרלער ?ן

 קיגג איז ײני םען19 דעם םארגעקוםען
 םים־ ivayn 29 םאראנםא• האמעל, עדוארד
 pe ױניאז■ קלןמ־קפאכער דער pc גלידער
n 9 עלםםםער דער חזילכע r  78 px.לס .p 

 םשעקס ערשםע די אויםגעצאלם געקראגען
pc ען זײ ח־עלכע חולאר, םופציג ל  קרי־ ^
ר. לעבענס זײער םאר חרדש יעדען גען ז ח

 אנװע־ געזזען זיינען פײערוגג דער בײ
pe n זענד r'aanyc סון גג.1רעגיר דער 
 קאנאדע py דעפארססענם לײבאר דעם

pe px ארבײ־ אלגעםײנער ארסיגער דער 
nynya jpuyn*□ nyo־ m .]nya-׳a־-yne 

x nyn pe aiyn’iינםyayrryנyל px אד*לף 
Pryn.־ pe nyopyn'i די ryםy:רyשyנyל 

n’ye5yn־Tyoynonye prayn .iynTye די 
פײעײנס y־nyn בײ לyנyשyרנyoאינ

oyn nyn״njye ojyany, ר מ ל  px מ
px lynyiry: an^ayoy 1948 ײלי tx px 

ז מ ל לי די ^ ױ Tvsyx בתים מ  ־tpa ד
ayn pe a :y i .פצי־ר^ל X oyny: oyn 

m מתנגצז  ־yn nya’nyiy? nyn nxo שי
תגג, o ני jp x ^ y n  ynynrtrya oyn ayn 

eyn ya'TaynByaiy nye״prays oiyony 
irx n  nyn iyn am y .a m o o n rx  px 

pk נצלמגצז oy ryinmrxa tx שסערוג־ זײ 
 די pPnpeanx pnnnyuy jya oyn :ןן,

n ^ y־nyoany nyn tx ay '0TyB גײפע 
 orxyrtnayn זײ לױס .nyayany ynyעלם

nx oayn y Tynne piayn njyc ayn pc 
oyn״iyn Tynr זײ y oyn Tya'nnynלםyר 

iyn — nyiya px ny’ 60 pc זײנען זײ
65 ’ny .אלם

 yoany זײ אױססיילען בײם yinr>e זײ
y’cijB־o?yao. נױס ynלכnya n yiyo y 

 x געפאכם oyn .on’cyiay ayn קוײתמאן
T’ay? nyn px px yoyne nyn px aarn*

ניםי•
■px oyn .’?araTn oTynnyn סיס y 
מז oynyr ny’nc טאג ױ ל ס ע  אײ־ קײז ^ג

 tx ל• •c .x nyn pe oyrynyn אלס yex־־
nyn pe ayn:ay? oyn צ ל א ^ מי ד מ נ  צי

pc y»xynynysiyp זײ n’yno p n t ױ־ 
yc ’n o?’a:־ y rx  ayn .aayלגyנyn בא־ 
;yoynT^yo*UTa’n :

ry iyt tx nyaray px ay. קלאוק זײ 
yaiynyo px m ao rn rx גאד פאיגם ayn 

 px oaypnys'jny^ ynynjx pe כ״ישפיל
”nye naye~oiyany עםאבליתװ ayn y די 

פיםגלידער*.
 סים־ oiypro 250 זײנעז טאג tx -ודמם

nytiry pc narn^T ל ^ו ש ע ^ סע ד צינ  ס
n tx o i’oayn׳־ -yn ayn pe lyo’eyrya 

oiyany” o .נײע פאנד tysya ocypnyn 
nnoa אן oyn ayn״oiyonr־njyc .פלאן 

n o n r’C n’x״e r ־יפםיוײנג זײ* nyn pe 
a rn o n n i’x פליכגחװ yn*x tx .אר־בײםעי־ 

שדד n«t ש׳־דק די אנד אדפז־ימדהײס מאנ

v



ג a מ «---------------------------------
m לםידי *י* u r r נ*ך פ*דפאלגם

■ י wו י » i מד מ סי r* *י r r m  v

.am ayyao n יס ײײנם גיילס »יד* 
ן סיפבןלעז זיימן ר ןז ■רימי■ ד#ם •  ן

ו סיימד ג ל ן ן ו ן ױי מ  7TW דןם n ו
»cy g y w *  f ס<ד<ל1 די ייז r r

on ייימז inT tp■  in to fi. בעםערע 
r גידמד o o ts  n t .ײגיא־םיםגלידזנד׳
מז .םיד n ןיגזעד am יי t-

Jw i r p מ n יזזל t ײז  T• « מז
u יי« *יײ »ין ננד r w n p מן׳  מגי
n t ד גןזוןן אסאל זױד<ד point דוז־כצד־ 

m * •ידנז atur o n ח *«י*לעו ד י  מ
סמורם*. גאםישעז
ין v *ן1 !רןסליר יו s n  tie ויײזי
דעורגרײס־נגקי. גרדיסע

ץ ד ע מ ^י ט ר ^ ן א י נ ד ם י צ  6 ד
םורםע אין װאבען

 *רגאנײזעדין אן ר«תר.«מעסװד גרזױם
מד דעם אין  איז דמארםםעגם, o^re א

r פאריגעז m גןװיזרעו באםדיים K nap 
n זי װי t 6 אפגזױעסעז warn מ ר םו ז י  י
n t וױרחשמחו *D u ru vp  n t n am 

tn געױארעזי ifiu v  u t < iju n t אנטי־ליײ 
 רדפעז «ןר ודירדזשמי* »יז גזדצץ באר

t( ן ״םקעב״ טםרי׳יק״ברעבער  ססדײק דעם ז
 דצר געגעז משידם האם ידניאן די ודאם

 דזײ1 סיס קאםסאני״, גארפע^ם .ראמוק
t ויײקי*

 ״nt art געגעז אפעלירם האם ײניאו די
n ביז גסריכם דעם פדן םײל t ot אגגעקגםעז 
 האם וועלכעוי קאורס• סוסריס םסײם צום
ז דיץ פםק דעם מ  ־P זרמנײחנריז דןד מ

עזזז *נםי־איבאד דעד שנחמי־גם. »יז ג
n נאד נים agrograva װידדזשיגיא■ t רצ־ 

ײ דע. r זיייד ג t r פארם *r מ־ ד  ײניז
קיודיםי•

׳/ ץ
 דע^רםםענם װעסם ס#ופ

 העכערונגען לױן געוױנם
םיםי סענזעס אין

v ______________________________J
 ד׳י־ מרלשםײן, גדיער ודייס-פרעזידזןגם

 דעפאדםםעגם, װעסם םאוס דעם פון רעקםאד
 n געקומעז איז יתיאן די אז באריכםעט.

 םסארםסװעיר זעקס םים ®ןרשםעגדיקתג א
 װעגעז מיזורי. םיםי. קעגזעם אין םירםעם

 לױם פלאכחס בעל די פאר העכןירוגג לוין א
 װאכעך די דארפעז םארשםעגדינוגג דער

מרונג א קריגעז ארבעסער ײדהן  פון ל
 עלף — קאסערם די שעד״ א סענם זזהם
 ודעלעז שםייק־אדבדםער די און שעה א סענם

 װעכעגםלעבע זײערע וװ גוגערעכגם קריגען
an■ 5 מיד מרדינםסעז n r לי די  מ

עז סריעד• וױ וזעלען. בחים  א *ה *ײז מל
on ושןלב  o i n r t וזוײ םענםער. העלםה 

*on  o it tr חײ1 פאנד. רעםײערםעגם 
ע װ»מז ם ל מ  ביר סינף איז װאימתיעם מ
סיבים. יום מלטע
 בא־ װעגען אישם שארהאנדעלם ייניאז די
 ״ליבערםי דעד םים *גריםענםס די גײעז

 »מ ימיפארם״ דזש. םרענםים פראקם״.
■ראדזקםס״. נמקסםיל סיםי ,קענזעס

ר י׳י מ מ  גארפענם ״אנשײז־ דעד סון *ו
STOP,״ n t ^דינען קענזעס׳ •יםסבור 

 r׳t ארויםגדםראםעז יתי ®עדםדו דעם
מ די װץן סםדײ׳ן ר  ןאגעזאגם זיד האם סי

n ז מ  די העכערונס לוין ןזנשםעגזײגע w מ
ה די נעםלזװ־ וזאס פירםע מי Ttw ו pnn 

ב א *מ ירײ T* העמדמג » ל  א םענם מ
 קאםפעגסאגיע מניגענדיגע א זןלם שעה
ר  לעבענס־ אויף קאססעז געהןכערםע די מ

• * •סיםלעס
 מן־ .ײשדאװעבײל דער םים «םיד דעד

n מוםסאני״ נימעקםמחריע t אנסא־ סאז 
 «*ר העמרמג לוין א װעגען םעקסעס- 4גי
י n *דבעםער. י t געײירעז זױבערגעממז 

no* רביםרײש*ו* n .עינסעד, עס• ם. דד• 
n *יניװעדױנמס דער «ז •רעזידענם t 

סזיקסעם.
 1 בעקדז»מז ה*ס דמןרםםענם דער

 די פאר שעה א םעגם 6 פיז העבערדנג לייז
 םאנופעק* .םידװעםםעת דעד פיז :ןרבעםער
אני״ םשודיע n מםי t * מלי מ מ  פי־ םי
געסאםא•

r  n

 אין יוניאן דרעםםאכער
 באנײם אנדזשעלעס לאס

אגרימענם
J______________________________v

n בןארד דזשאינם דרעםגמכער דער t 
 אגרי־ דעם באנײס האם אנחשעלעם לאם

 םסארםסװעיר *ון דדעם דער םים סעגם
 עם װעלכע אן יאר. א גאך אױף אםאםיאײשאן

 לאנ־ ד. הײנסןן באריכםעם עגדןרוגגען. זױז
n דירעקםאר- קאוסם מםיפיק גער. t פעני 

 םארװאלםעדין. באארד דזשאינם בןזראקפ׳
 גמנדיגם זיד האם אגריםענם זזלסער דער
* * •יוני. םען30 דעם

 דעם פרן םענעדזשער םםענזער. איזידןר
 די אז באריכםעם, באאדד׳ דדזאינם קלאוק
 דער אין זיג א אאגעהאלםען האם ױניאן

n װאס .ױניאן־שא•׳׳, א םאר אאשםיםוגג t 
 אונ־ געװארען׳ דודכגעםירם ידני םען6 דעם
 ליי■ נעשאנעל דעם פח אויפזיכם דער םעד
 .פאגםא־ דער בײ באארד, נסארעלייש באר
 קזן־ פארק- פסמטארעי אין קעזשועלם״ רעי

 געשםיםם האבען אדבעםער no ליפארגיע.
 גל־ האבעז 32 בלות אח ייניאז דעד פאר

געגאן. שםיםס
 אנגעםירם האם באארד דזשאינם דער

 האם וואס סטרײק. א פירםע דעו־ געגעז
 יאנואר לעצםען וואכען. זעקם געדױערם

 איבערגענו־ האם װאס חשאבער. דער האם
 אן אונםערגעשריבעז ענדלעך־ שאא, דעם מזת

 צאל א אבער יוגיאן. דער םים אגריםמם
 שאפ אין געבליבעז זײנעז םםרייק״ברעכעד

 אן דורך װעלעז ארבעםער די ביז ארבעםען
 שא&. ױניאן דעם לעגאליזירען אסשסיםונג

 סםרײק־ברעכער, דאזיגע די װעלעז איצם
 בעל דעם געםריי אזוי געװעז זײנזװ ודעלכע

 אנצו- אפגעזאגם זיד האבעז זיי אז הבית
 ױגיאן די וואס העכערונג לוין די נעמען

ל די םאר געװאונעז האם  מחען םלאכות, מ
 אדער ױניאיז דער אין ארײגםרעםעז אדער

3שא דעם זעןארלאפ

גערעכםיגהײם '־<------------
 פארװי־ הלאוקמאכער יאנדאנער

 אױסערנעוױיגלעבען אין ר,עלם
סבסוך

)7 זייס פון (שלוס
 ווזנם נים אויב אז געװארענס ארן ביםריישאן

 צד דעם פאראנםװארםליך מאכען ײניאז די
 גלייכעד צו םאר׳עקשנם. בלייבען וועם װאם
 אויפגע־ אםאל װידזיר ױניאז די האם ציים

 זיך םיניםםעדױם ארבײסס דעם םאדערם
 םיניםסערױם דער אבעד ארײנצוםישען.

 אז גע׳פשם׳לם יזדידיש אלץ גאן־ ז׳־ך האם
oi'B־oT־nD« קײן נים איז דאם onאון ׳ 

 בײדע םיידען ארײנםישען נים זיך קעז זי
 דאם װילען פר׳ייען דיער םים װעלען צדדים

פארלאעעס
 ארביײ אנגןפאנגעז דאן האם ױניאן די
 די צחאפענבריינגעז כלים אלזי אויף םעז

 הא־ מאגוםעקםשורעם די און צדדינס צוזײ
 די םים טרעםעז צו זיך צןגעשםימם בען

 זא־ םייסםערס די אז בתנאי נאר םייסםערם
 די אבער גאםישעס׳ די צוריקציהען לען

 םאן. צו עם ענםזאגם ייד האבעז סײסםערם
 פעלדדע םםרײק די געהאלםעז האבעז זײ

 צו כדי ײניאו דער געגען בײםש א אלם
ך זאל יוניאז די אז צװיגגען  צו גויגען ד

 שםיצע. ״םאראלער״ םים כאםש צד זײעד
 בײ געהאלםען אבער זיך האמ יוגיאן די

 בלײז האם ארן שםעלונג נײםראלער אייר
 םעם־ זאלען צדדים צװײ די אז געםאדעדם

ד צװישען םכםיד דעם לעז פלחםד- א אהן זי
 יו־ די װאם ראליע זאנדערבארע די אם
n נואכער שלום אלם געשפילם האם גיאן t 

 פוז לאגעוץ קעםפעגדע צװײ פרן םכםוך־ א
י ל  גגואל־ א ארויסגערופעז האם בחינס מ

 דער צײםוגגען. די אק אינםעדעם דיגען
n םכםיד t אינדוסםריע קלאוק דער n t 

 װען אז .פראנם־פעיחש־נױם״. גןןװארען
 קײז נים את סענשען א בים א גים היגם א

^ ײ  א בים א גים מענש א װען אבעד נ
 זיינען םסרײקם נײגס.. איז דאם — הונם
n נים נײס קיין מער שיױ t .די ענגלאנד 

 אויס שית זוכעד כאוױיריס קאםוניםםישע
רד׳ דער אונםער םח םסרײקם  פאנ־ אלע ן

 טוי• אן גרײםען װאס דאנערשםא,ג rat םאג
 םון םםרײק א אבער ארבייםער. זעגםער

 צװײ אגדעדע די געגען אײנע בתים בעלי
 שלום די זײן דארף ױניאן די װעלכע שען

 די און נײם׳ געװעז איז דאס — פאכער
 צושארײם• עם האבען צייסונגןין

• • •
 »דיך איז דדדק, ױניאגם דעד ד^גק

 סכםוך דער אם װאס ״פאבליסיםי״ די צוליב
 דער האט פרעסע, דער אין געקראגען האט

 אריינגע־ ענדליר זיך םיגיסטער ארבײםם
םעו4 דעם דאנערשטאג, און םישם,  םאי, י

 נא• סטרייק די בעפאר שםונדעז עםליכע
 םי־ דער האם אױםגעגאנגען, זייגען טיםעם

 ם׳איו און צדדים. בײדע פאררוםען ניםטעד
 צװישען םכסוך דער אז געזוארעז באשלאסען

 ענט־ םאר וועדען אריבערגעשיקט זאל זײ
o שײדז־נג n .די ארביםרײשאן־םריבונאל 

 צוריק געװעז געצװאונגען זיינעז פייםטערם
 האם דעם אוז־אוזוץ נאםיסעס, די ציהען צו

 געװירקם אױך ארבײםם־מיניםםער דער
 אונטער־ זיד זאלעז זײ אז צדדים. די אױף

 די פאר אז אגריםענט. אן אויף שרײבען
 וואס סכםוכים אלע זאלעז יאר פינף נעקםםע

אר* צו גייען זיי צדוישעז אנםשםיק ודעלען

23 דיש ►ן , י ל 1 מ 9 6 ן◄ 1

לוד מאיס
ר חיינםײצז האם שו*ש ן

1 םון ארױסגעריםעז חרדש R | UR איעעם רײעז אונזערע
re א'בעדגעגע::שםע די 

1פי־ האם י*אס לעםםער ■
אײפ־ צום בי־געםדאגעז

ײניאן, אונזער פיז ®ארפעססיגוגג און בדי
 35 איבער געדינם געסרײ האם עד װעלמד

ליודײ. למים — ־אר
n ליוױי t דז׳ד צוזײםצז ידם *ז גיײעז 

•fln tsr אויף א':דעי:עשןמעל, אונזער «יז 
 איבער־ אויפגעפאלעז איז עם גודל ייצפעם

 דע־ איז ודאם םעסםינג, ידניאנם די צדמסען
 גענעראל די דורך געװארען ראמדם
 גע־ אלע שלאגעזnריקn .1910 אין פםדײקם

 אויםער־ און אינצדלןכע פמ אםאקעס נאן
מ ז  םארמאם־ זיך האמן װאם שונאים, י

 פירעז ודײסער זי ארן פארניבטעז, n זי טאן
 און פאי־שםארקוטנ אויפבוי, פת װ«ג אײ«ן

פארמםארוגס
שליםמדיג זיד  איע־ קלארק דער אן אנ

 האם ,1915 איז 1 לאקאל ירניאן רײםארם
 פאר־ דעם אין באםײליגם אקםיװ זיך ליזױי

ת םז מד עז סםרייק :י  פיז לאק־איס דזןם גןג
י לי קלאוק י  יע־ איו את 1916 אין בתים מ
ך  געצױאו:־ איז ידגיאן די ודאם שלאכם, י
 שפאםעדדיגע די איז אנצופירדז ג«װ«ז גזװ

n n r מזכ־ אזױ געוואי־עז איז ײניאז זײ ביז 
מז ארבעםס־געבער די *ז סיג א  נים מעד ה

ס ם׳ חלו באזיגעז. זי קענעז n נן׳
 פאר אמ ױניאז דןר פאר קאםף דעם איז

 געבראכם ליװיי לואיס האם ארמםער די
m m ײ  אוים־ אז רײ קרבנית• גלעכע1«

 קעמפער, עקשנוש׳דיגער ארן :צהאלטעגער
 םראדיציעם פרייהײםלעמ די אין ־דרצױגיז

 ער איז גאװעגונג. אנארכיםםישער דץר פרן
m r  n געװצז שלאבם in פאדערשםע די 

 פייאיגקײט זײן אימדגעבעגהײט, זײן רײען.
 אװעק־ אץ ארויסגעהײבעז שנעל אים חאמן

 אין פאזיציעם. סירענדיג* אויף :צשםעלם
1916 n t דעם אין גגווארעו דןרוױילם ער 

אין איינס: יאי־אל פמ באארד זקזמוםיװ

 קענען נים זיד ױעלען זײ אױב ביםדײשאן
 נים זאל צד קײז אז און אײנפארשםיץ.

 אפשםע־ םיט צױײסען דעם םםראשען קענען
 װעם םכסוך דער בעפאר ארבײם די -ען
ארביםריישאן. בײ װארען באהאגדעלם גים

 דעם פיז זיץ צט” אויםגאנג דער װאס
 װעש עם ווער און םריבונאל׳ ביים דיספױם
 אײן אבער זעהן. צו בלײבם דאם געוױנען,

 די אז איז, דאם און זיכער שוין איז זאך
אן עי  מארא־ גרויסען א געהאט שוץ האט י

 אין אויד איז מאכעריד שלוס אלם זיג ־דז
 װעם יאר פינף נעקסטזן די פאר וואס דעם
 קלאוק איז שםילשטאנדי ״ײאפעז א ײין

 געהאט האט ײגיאן די לאגדאן. פון טרייד
 דעם אט ד*רך ױייל געװינם גרױםעז א נאד

 די האט בתים בעלי די אװישען דיספיוט
 דערװאוסט ײד עפענטלעכקײט ברײסע

 אין הערשט וואם דיםקרות די צוליב אז
 װע־ קען אײנער יעדער װאו םרייד, קלאוק

 קלא־קמאכער די זײנען מײסםער, א רעז
 לאנד אין ארבײטער אײנציגע די כמעם

 און שקלאפען׳ צו שקלאפען דינען וואם
... װערען געמאן עפעס װעט אםשר צו ר ע ד

ןעספןר אוסתרשראוענער אן -

 מןי־ אלס געווארעז דערדױילם ער איז 1923
 אגגעהאלםען האם את לאקאל פיז :עדזשער

 קאמו־ די םים קאמף דעם צו ביז אמם דעם
 געדואונען ציים א פאר האבעז ױאט ניםטעז,

 לא• יארקער נױ צאל א איז אויבערהאנם די
 אינ־ די םארניכםעם שיעור האבעז אח קאלם

 האםוניםםעז די װי נאכדעם :טלרנעשאנעל
 אין עד איז געווארען, שארםריבען זײנען
 םע־ אלם :עווארעז דערווײלם רױדער 1930

 אםם דעם האם איז H7 לאקאל פון נעדזשער
 צײס די — צייס יאר 9 פאר אנגעזזאלםען

 ריקאנםםרוקציע) אמ אויפבײ ױידער סת
 אלם געווארזת דערדוײלם ער איז 1932 אין

r ־ײים־םרעזידענש e אינםערגעשאגד־ דער 
 מיםגליד א געווען צײם יאר אכצען איז אץ
באארד. עקזעקוםיװ געגעראל דעם פון

 אונםערגעבראכען אײ געזונש זית ײעז
 אים דיבינםקי פרעזידענם האם געווארעז,
 םארםרע־ אינםערנעשאנעל אייט באשםימט

 קלי• דער ויאו קאוסם, פאםיפיק ביים םער
 איז אבער דארטען גיגטםיגער. איז םאם
 דורכצומאכען געווען באשעדם ױידער אים

 האבען וואם קאמוגיםטען. די סים קאםף א
עי אין אײננעפעסםיגם צײם א פאר זיך  ד

 ױ־ קלאוקםאכער דער פרן אדמיניםםראציע
 בי* זייער געװען דארט איז קאםף דער ױאן.
 לעצ־ זיינע אונםערגעבראכעז האם און טער

 האט ױני, םען2 דעם שבת, און כוחות, טע
 אויסגע* קעמפער ארבעטער מוםיגער דער

אםעם. לעצםען ײץ ה־יכם
 גרייס ארויםגערוםען האם ם״ט ליוױי׳ם

 רא־ דער אין און ױניאן אינזער אין טרײער
 דער וואו באױעגונג. ארבעםער דיקאלער

 אכ־ די אקטיװ. געױען איז פארשםארבענער
 געסםען צום איז פארשטארבענעפ צום ט*נג

 דו־ פרעזידעגם פון גערוארעז אויםגעדריקט
 טעלעגראמע, מיטגעפיל דער אין בינםקי

 יע־ אלמנה, דער צו געשיקט האם ער װאס
זאגם: ער לירױי. טע

 טיף האם מאן א־יער פון טויט ״דער
 םים־ און פרײנם פילע די אויםגעםרײםעלמ

 םאר געקענם אים האבעז דועלכע ארבעטער.
די םאר קעכיפעד ס־םיגען א דױ יארען פיל־ל

 זעלםעז געודאדעז זײנעז ויאס פריײהײסצז■
 צעדיםען. אינערלעך איז װאם ודזילם, א א׳ץ

 איבעדגעבענע אן געיוצז איז ליװײ לואים
 פרי־ יײז איז האם ױצלכער םענש׳ א נשםד-

 ענערגיצ■ :אנצזי זײן געשםעלם ױגענם סםע
 קודאזש איז אידעאליזם איבעדנעבעגהײם,

 דדרך ײניאן, גרדיםעד דער םמ דינסם איז
םיםסענשעז. זײנע געדינם האם עד װעלבעד
איז יינקװ, אתזעד פיז גצשיכםע דער .

ן װעס  אײנענס װי געדענקעז לאנג אים מ
 אויפגא־ שודעדע די אױסגזנקלימן האם װאס
 בא־ צד עז קייפ פאראנםווארםלעכ די — בען

 װען ױניאן, דער פמ צקזיסםענץ די שיצען
n זי t װאס כ־חוו^ פמ גזױדארצז געדראעם 

 בא־ צדדײ r» צוצעברעכען. ג«זוכם זי האבען
 םעריםאריעײ. אין ארן פעריאדעז זינדזנרצ

 אנדע־ די פרן אײנע וױיס םיילזנז םויזעגםער
 זעלבי־ דעם געגען געיקעםפס ער האם רע,
 זײנע ריקזיכם אן זײענדיג םקריב שוטס גען

 כא־ צו כרזזות. גײסםיגע און קערפערלצכע
ם דיגען j דן e n פארשױארעז זיך האם װאס 

 ליאיט ״אם םרײהייהלז, די פארניכםען צו
 אין האבען צד ליב גצלערענם זיד האם 'ײדײ

מ זײן ם רי ײגענם. פ
נרײפעז־ אײער ®ץ מאםענס דעם ,א׳ץ

 דער און »ייב זון *ייער אײך, איך שיק צער
 פמ פיטגעפיל. דארציגםםעז דעם םשפהד-

 פון איז באארד עקזעקוםיװ גענעדאל דעם
 דער אז האםענוכג. דער אין פעתעגלעך, םיד

מגדעד  אי־ טאנ׳ם אי־ער ®ץ רעקארד גלעג
 דער םרן אינםערעםעז די n מרגצבענהײס

 זײן אײד ודעם באודעגונג ארבעםעי־ פרײער
m םרײםס א  n tשעד- םײיעריגעד ־

דיביגטקי דדד (אונםערגעשריבעס
פרעזידעגט־■.

ס דיגטםאג, פארגעקרםעז איז לדױה די צ  י
 אוידיםאריום עםבאםי דעם פון ױני. צםעז

 אפגע־ איז ארבעם די אנדזשעלעם. לאס אין
 קליידער פרוילז אלע אין געווארען שםעלם
 דזשע• וױיס־פרעזידענם שםאם. אין עעפער

 פרעזידעגם פארםראםעז האם מיעטהיעס גי
 עקזעקומיױ גענעראל דעם און דובינםקי

 75־ar־j: געהאלכעז דינען הםפדים נאארד.
 הענרי ״פארװערםט״; פרן לאנ;, הערי פון

סעםױל ייינג: ארבעםער פרן רובינסטימ■
 םאנאםארײם; אנדזשעלעט לאם פון :אלםער.

 ארבעםער־ אידישעז ם.ץ וױיגםרויב, מײער
 קא־:* קאםױניםי םון ריםש, אהרן קאםיטעם!

 פון סעקרעטאר באםעם, דזש. װ. אץ סיל
 לאנגער, הײמאן לאונסיל. ײבאר םענםרא׳ל

 אי:־ דער פון דירעקטאר איצםיגער דער
 גע־ איז ײארסם פאפיפיק בײם טערנעשאנעל

םשערמאן. ־וען
 אױ חברים פרימם, א״צ פיז געפילצז די

 הײפאן אײםגעדריקם האם מ־םארגעםער
געזאגט.• חאם צך װעז יאגגער,

ר פי  דידד פאר׳יתוא־ט ײד פילעז אלע ,
 לעצםעז האם ער נאטש םויט• ליורײ׳ס

 ױ־ דער אין אמם פון רעזיגנירט הערבםם
 זימ אויפגעגעבעז ניט אבער ער האט ניאן,

 ארבעםעד דער פאר דינםם לעבענם־לאנגע
 םע* זייז פארםגעזעצט האט אח באװעגוגג׳

 ארגאנשא־ ארבעסער אלע די אין טיגקײם
באלאנגט. האם ער וואו ציעם,

אנדעגק!״ זיץ כבוי
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אױפן^דרעםםאכעו^פראנט
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p מ ן ז מ ר י צ י ל מ  מ
 אוגוןרער ודי םרייד

 זיך בײזזען שםאילם ודש
ה סזגגלעד ו י ר ת » 

 איז ררעםעט פדן קױף
r» r u g g םרזיען 

 װןיסזגר ®ת מ<ריזען.
* «ן זיך מםעלם באדינגונגען, ביזנעס ירן

 *ז םעמז »״יז *װישעז חםץ בי־םעל הי•®
jp 9 עם r* *נז־עדעו דעם  n t ר מ ע  אז ג
רז נים עס ז*ל םעו אויב פעזז ארדי  ײם1 ן

 פארפעםםעט ביםלעבחײז לוסם די ם9ײ
מז־זז n* גינױײנין* r* י rקזנן װ»ס 9*דק*י 

מן רז רנ ס מ מגןן ארבצםס ד׳י זיג דינג  אין מ
ר די םו־ײד. מ ע  *יץ גרױם בןךתדערם »יז ג
 זיך םאדערט עס וױיל אינדוםסריע. אוגזלד

ד מ־ ן ווערען צו קאפיםאל וױ׳עיג זיין  דה
ר בעד רן n ן p ^ p o ap* געזױםע *יז *ז 

מז מ דיגג  גיש־ זזי ®ירםעם דדעם ודאקשעז סן
.19291 9 ג*ד שיוןאזעז נױגע

 װשם דעמרםםעגם׳ ארגאניױישאן דעד
ם דער סים אפ זיד גים מ ר  ײני«• שח ז

 92לאנ א ®ןר איז שעפעד. סען9 די ניזידען
 עם wrn 190191 אוםםעטיג געדדץז צײט
 םרײד. אין או־בעש קײן בעװען גים איז
 הןמז דעמרםםעגם דער אז נים םײנם ד*ם

u צײם דער דדרך p נים w asi■ האם םעז 
 צו־ מיםיגע 9ל9 געםאכם ײם1 דזנר דידןי

 ;שעשער די אונםערזוכם ם׳האס גרײסונגעז.
 איגסארפאציע. געזאנזעלש *ץ אריםגעםןורשס

 ארגאניהןציע םןן אדן םסרײקם רושען אבער
 עם ביז װןןרםעז געםחס מען האס ארבעם

wm איז עם װען שלפער. די איז *רבעם זייז 
 עס און דרױםען איץ ווןרןם געװןןרעז ןןבער
מם פער ביסעל א געדויזען זיך האם  אר
 םשןןרלם ברדדער האם לאיגם, ביליגע די ייץ

 די אױשזיכם װעפעגם אונםער זיםערםאן.
t«און *נגעפירם װעו־ם ארבעש רמני״ןמיע 

 פארחזזלםער דעד בלושםײז. םעקם ברודעד
 םיכםי־ c ןמגעהױבען דעמרםםעגם *ץ
ת. געז ע םי « מ

 זיר־ זײגען מאי םען24 דעם מיםהזיד
 הײזער, 30 םםרייק איז געװ^רעז קלעדם
מז ח־זלכע  סזזלגעג־ די אין געשתען זיך ה*

253 עװענײ) םעsoi 7 :געבײדעס דדייי דע
 סם. םע35 ורעסט 240 זיח סם. םע35 װעסם

r האבעז עם t די אין מװיזעז אםאל מים 
 און סײנם םים ■יקעםם מסיםעס׳ גזזםען

דיג געויזרען איז זןלגעםײז אין מ  אין אנ
 םםדייקענדע די ®ון עםלעכע פזץיקענ^

 גע®־־ גרזד האם םען װעלמ דדזזןבערס
 װעמעס *רן וחזרעם לאסס גרױםע םים נןן
עז איז געלדגגעז איז יע1קדו««ר  ־W5 מנז

 אויף געסעטעלם. גלײך ה$בעז אושםעלעז•
װ ד װיכםימ עםלעמ ג*ך זײגזמ םזימ ש  ח

ת «םים »יז בעקוסעז בעדס  זנגע־ ושןבעז י
ען  וזאס ]ןרדם אזײ לזן.דג«דו1»מס?ר «נג

עיז דער ױך םי  ביז ®ןטןנדערגעװיקעלם מ
ל די  אריבער שװת גרײכם סעםעלםעגםס מ
ר *ה י נ«ד גײי אדבעם די .40  קאםף מ

ז בת ידזרעז ®ןרענדיגם ניס ומס װעם מ

רןן ■*זד מ ז ®ח ו מ מ K ןמעז ל t נמד־
_____ _____ ימ׳ם•

^ן דעם ®ח ®רמס די ע אגייי רג • ן  דן
 זי שדועחג *םגעהײער אן זדז מרםםעגם

tutpo שען דעם גים םי מ רז  כ*ר*קסער ד
ײם זײ &»ל. » פיז  דע־ גאםען גרויםע נוון ז

 פא־ שויץ איז אסעז■לאק פים ם^נםםהןשיזנם
ר. מ  געשילדער. און םוםעל דער פעלם זלס רי

מןן דעד ח מניזי ר ם ז םעג o איז דמזרם n 
j j b u ip שער ) נױם ם םארם •רןקםי מ  «ר

מ ל ז  אױס־ »ת געדולד סך א פ^דערס וו
ר׳ ױן o ד c rv ס»ס קלײמנ קײן נים »ת 

 «*ר־ ױניןןן דעדמרעגעם <גן גדסען c ®רן
נױםלעד.

ס די מ ד r ן t ,ןסס ב*נץ אי״יל שװעד 
 ססרייקעד »ן סםרײקם םירען » «ױס קוסס

 דץ־ דןם לםשל. שעפעד. n$ #ירםעס אח
 ימר S ןמנהמזעלןן מלינגם מרםםעגם

 JC35 דער איז ערגדז דע«*־םםעגם םינג
o גלײך טןס• u ts ן ךך ױמו־ םדדה ן ן  א

עז מינ  JS2BB& װערם »רבעם זײן װ» ג
מ שעפער ®לע כםדם זײנען אנתזל ײ  *ין מ

^ ם  » גױ וױינימו־ נים ד« זײמן הײנם ש
ם די־ װאו סםײסס ד;ר;נזובא מ ־ קען *־  מ

ם עס װען דוערען. נמבם ע  מך־ rt *דיז מלי
 ני׳ר »יז שאי *יז ארבעם סקעב די פינעז

 •עגםילזוײגיץ, *ין גוױיםען א *ון דזרירזי
װ םרזק בדוינזער c בײנןכם ןזז קוםס • 
מז «װעק ארבעם די פירם ד  ערד דץד »יז ע
 װידןד ייד הדיבם עס *ז דעק אױשן

T ארן *׳כען ®ח געשיכםע ? שן W m p 
נירמ•
ם ר ן מן ס די איז דזד מ ד  דעם שץ ון

 שיחיר. זמוי דעפזזרםםעגם ןא־טזניזײקואן
ד מ « r t װאױננס איז דעם  שויזדעדםםעףמ

געווא־ עםאבלירם צדועק דעם פאר איז עם
שער זן רעז  !דוי־ קןירעספאגדעבץ םיססעמםי
 דיסםריק־ אלע r* דעמזרםמענם דעם שען
 לןןימלען םךדנדערזנ »ץ ברזגנםשעם םעז׳
 *ײ־ יעז־דו םםײםס. ®*דשײךעגנ די »יז

 עדקלעדעמ־יב בר׳יװ, א ארױס גײם םשרגלז
 די פון נעםזװ זײ ן,הײס«לע1גיי« *לע םים

מער מ געגען ש על  אנגעפירם ודערם עם װ
 ארן לןקזילם די סון דןלסערזאו־ש די סםד׳ײקס.

 גינגאלדס כרידער r* װאנדעדם ברידעד
 אונםעד־ איז כסדר העל»ןין דיםסריקםען,

 *זדי שעיער זײערע רעװידירען אדן זוכען
n« די *ז «ןרד*כם םינדעםםזיז דעם א־יף 

ו * גז באלאטנם ארבעם ז מי די ז  חשזןבער. נ
 *־ז *■געשסעלם גלייך ארבעם די װערם

ױ־יןדקעד איז װיםעז גלײך לןחם םען  ןזסיס. ג
מ אײף ע־ זןרבזןס די װעדם ארפז ז מדד  ק
 סיסםעם די ®*רדזןנקעז «ד נמקע איז נירם

ע «ז «י רז ע »י ו ק  אלע און ןמיסעס אלע מ
^ן. דער פון אםיםעדס  אר־ זײ ד־ך האם ײנ

זזוי זיץ צי ?דויסגעודיזעז סזזל, דאס בעם.
־דערמלגרײך.

 א װאו ®אל א »נגעבעז לאםיר »ם
 »י• םאר געװארען »גגעםירם אח םםרײק

דזשאבער. היגעז א געגען *ײס װשד א בעד

ן  די איז שעוהיד נ אפגעשסעלם האם מ
 ןןבעד ברוקלין, אין איינעם ג*ך און בראגקס

 םםרייקעגדער דער געהןלסען. נים הןזס עס
 שאי א װאו ערגעץ געהאם האם דזשאבער
ארבעם. זיץ גוגעשםדלם אים האם װעלכער

שא■ געװיםעז א אוץ« חשד א פאלם עס
 שםעלם גלײך •ענםילזױיניע. העריסבוד^ אין
מז זיך עד ם  יענעם סים םארבעײגג אין זי

 ש«עםעד שםונדע 1 איז איז אםים דיסםריקם
ד פאשינען הוס־ערם םים שאפ דעד איז אגז  ן

 אין דערקלעדם ארבעםער די און שטעלם
®- שא■ העריםבורגעד דעם ײרץ־ ססר׳ײ^  ד

 ׳■,דעו־בײא א איז שא■ א ®יז זיד םיד װיםען
 גלײןי װעדם שא• יענער אױך שםעטעל. גען

שא־ דעד איז םארג?ין אויף ןןאגעשםעלנ^  ח
ר ן מ  רשד איז אשיס ױםעדםאנים ברודער •י

4בעםעםעלנ ודערס םטרייק
jv*ns) מ׳עלמ דזשאבערם די rm. oy 

 איאםי־ דעם איז *רמניזירען וז מילונגעז
 זײ־ ודעלכע ענזלעכע דא זײנען רו״יידו, גען
ט געודעז נען מנ ח ר  אי׳י־ די װדישעזו פןן
192*9299 ^o ? P 9 W P M.* דךל־ ®ירםעס  י

 כל׳עדליי םיס טארביגדדנגןװ ן9ה«ב 9כ
 אגמװענדעט האם ידביאן די עלעםעגגזעז•

מ־ זײ ברעגנען אד םיםלדז ענערשייד;!א  ו
^ן םעדז  שס איז ענדלעך בת ק*נםר*ל• ימ

ל*גמ>9ג
S ofi 091 ס״ס v ייד *ןדשסי״ס עם
 איז קןנםראקכ^ 9 אתשלד שרײבם טידםע

 ארבןס די ^רמניזידם. נים נױים באך זי
t t יוניןמ 9 שאא דעם &אכען m v אײנאו־ 

מריT 9 92* לעס9 ארדענעז  4TW ן92י
 י9*9ש וײ «ץ דס 9 .79 דרשס דזי גגססא

 ביו־ די ווןדענד ארבעם סעקשאן ארבזללחין
ד עז2זעלבי דעם שרן שעאער ד9ר?9י ז  ח

ס שכױי^ פון ארבעםעז בןיד  זיד םאדערס ן
מז די געדולד און ימז1 א  4לײבע2אויםגו ז

 ארבע־ די םים האבען פדן םדז דולד92 איז
 נאך וז׳ײל בזיל־הבי^ דעם פים זאן םער

 פאראינםערעסירם דאך םיר זײנעז אלעםזװ
 די און ביזנעס איז שםײז זאל סירפע די אז

לעבען• 9 פאכעז לעז9ז ארבעםזמ״
סאקם. זיך םאדערם דערגרײכען אז דאס

ן  ודןם און פארשסענדיגוסנ זיך פאדערם י
ך סאדערם דא םער  סר־ דא איז עדנואלג• ד
 נױס היןס געז9ז מיר איז קזגעז. םיר זען

 ברו• אמ nt !ופרידענהיים, גרעםםער דער
 חשןזינם דער האם דםערמאן םאשא דער

 דער פאר מענשעז מסענדען דעם באארד
ארבעם. װיכםיגע אויםערגןידױמלעך

 מלנש 9 נאסור דער pc איז זינןןרפאז
 ער דיגאםישקיים. סך א באזיזם װעלכער
 באגײס־ קמען pc מעלה די אויד בזןוישם
 דעריבער אים. ארום מענשען אלע די םערען
 געניםע א ווי אפאראם אנ*ער2 דער ארבעס

 איז דאס ןד באזוגדער, יעדער םיםםאניע.
 ן9רגאנידיש9 דעם pc קאסיםע־מאז דעד

 לאקאלעד דער איז דאס י1 דעפארםמענם.
ײ אויהער אדער יארק גיו אין אפיםער  נ

 װערם ארבעם די און ארבעם pn םום ר̂<9י
אקםײדיטעס גאנצער דע׳ר איץ ארײגגעסאםס

/
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pc .גע־ ק*ץ נים אויך פארפעיש ער דריױו 
 % פארדינמען זיץ ילדען געבעז צו ייעגענהײם

 ער םארפעלם ביישפיל. צים אזוי, קרעדים.
 וױים־ צו אנערקענתג פילע געבען צו ניט

 גע־ האם װעלכער גינגאלד, דוד פרעזידענש
 צום דעפארטמענש גאנצען דץ שםעלם
 איצ־ דעם אין באארד דזשאינש pc דינסט
 גאלדענ־ מאקס ברודןר צו דרייח־; שיגען
 לאקאל קאשערס ד?ם pc סעקרעטאר ב;זרג.

 באהילפיג שםארק זײער איז װעלכער .10
ק דורך  קאשערם, די מיש באקאנטשאפט ד
 מיט געארבעט, האנען עס װעמען pc סיל
 ניט־ײניאן פאר סה לאקאל pc װיםען דעם

 pc גע־ילםס־מענעדזשער דער אויך :הײזער
 דזשאן ברודער .89 לאקאל איםאליענישען

 ארבעם די אז זאגען צו איבעריג דזשעלא.
pc םענעד־ דער בלושטיץ, מאקס ברודער 

 און דעפארםרןנם. ארגאניזיישאז pc זשער
 םשארלי ברודער מענשעז׳ גןיהילסס זיינע

 געגוג איז סקוױסשאריני, מייק און שישלער
 אײגענע דאד זיינעז זיי אבער אנגעלײגט.

 מען דערײארט אײגענע פון pא מענשעז
םך. א גאר קריגט מען און

ױז שאך דזן־• א אנדענ ט דע־■ פון י, ם״  ס
שיןן ריי עדן פ

 סטײם דער pc קאנווענשאן דער בײ
 האם באפאלא אין לעיבאר אוו פעדעריישאן

 :אומרערווארמעםע דאס פאםירם מאל דאס
 גאגצע זיץ את סםײם pc גאװערנאר דער

 אויס־ געקראגען ממש האט אדםיניםשראציע
 רעזול־ אלס pא אויםגעסײפט און געפאסשם

 פעדעריישאז די אז מעגלעך דיער איז םאש,
 פאלישישע א אננעםעז אן איצט סון זאל

 צו גאענםער שך א זײן זאל װעלכע פאליסי
 געגענזאץ אין פונקט און פארטײ לײבאר א

איצנ^ ביז געווען איז זי והאש דעם צו
 צו אז קדםונינ^ םיםים זיך סירט עם

 סעדע־ די לאדעם צוזאםענקונפשעז יערלעכע
 װער־92 דעם ד-ײםס־גאסם אלס אית רייזממ

 px שעקרעטער לייבאר דעם סשייט, pc נאר
 און קאםישיאנערם pc סוױסע אנצע2 זײן

 גא־ די םיט געװעז איז אזוי נאךשלעפערם.
 ביז און לעהמאז סםינג אלםרעד װערנארס

 דאם דױאי. גאװץרגאר םיט אויך היי־יאר
 גא־ גיש נעװארען אײנגעלאדען ניש איז יאר

 זײנע pc קיעער ניס און דױאי װערגאר
 אלץ. ניש נאך איז דאס און קאםישיאגערם.

 אפ־ יערלעד װערם עס װאם דעם אנשטאש
P929S באריכש גע«ריבענטר קורצער א 

pc האם קאםיםעש לזידזשיסלאשיװען דער 
 נאכםי־ אנצען2 א קאגווענשאן די מאל דאם
 pא באריכש א צי געװידמעם זיצדנג םאג

 ללדזשיםלזן־ גאגצען זײן איבער דיםקוםירם
פראגראם. םיװעז

 ששונדע האלבע א םים צוױי איבער פאר
 שעקרעטער־ דער הענאװער. העראלד האם

 אדיך אמ פעדעריישאן דער pc טרעזשירער
 אר־ לעחשישלאםיװער זײן pc םשעדמאן

 וואס פראגראם דעם װעגעז באריכםעט בעט׳
 דעד ביי פארנעשלאגעז האס פעדעריישאן די

 װאם און אסעםבלי דער pc סעסיע לעצםער
 איך גארגים. — געודארען איר סון איז עס

 אגאליזי־ געלזגגעגזזײט צווײםער א בײ ודעל
 איך װיל דא פראנראם. גאנצעז דעם רען

 אין מאל ערשסעץ צום אז אנדײםען, בלומ
 קאנ־ פלדעדיישאן די האם געשיכם־ע, איר

 נאפען, גאװערנארס דעם דערמאנש װענשאן
ps ץ ודאם שאל יעדעס דער־ איז :אבלן ד

 דעם ארויסגערופען עס האט געױארען מאגם
 דעלעגאסלן, די פון צארען px *־אםעסם

 םררי־ דעם צו באצוג אין שםעלונג זיץ פאר
 ארבעםסייאזעז הױס־בריז בארימםען עריג

 גע־ דױאי גאווערנאר האם ביל, אינשורענס
 הענאװער פארציע. פארדינםע זיץ קראגען

 px שםיקלעך אויף צענרמען ביל דעם האם
 ני־ גאנצע די באװיזען ־אם px ברעקלעך

 וױ px נעזעץ דעם pc דערטרעכםיגקײס
 pc קארפאריישאנס גרויסע די ארום אזוי

 קא״ עדיםאן קאנםלאידייםעד די װי םםייט,
 דזשענע־ די קא״ טעלעפאן די קא.. עםכא די

 םך א נאך און גאד px קא״ םאטארם ראל
 פראפיםירען צו שםיילן קאמפאנים אנדערע

pc אים px צרות א פאר ױאס px געלם 
 פון ארבלסער די לרויארםלן עס פארלוסםען

סטיים.
 דעלעגאםען די זיינען אויפגערעגם אזוי

 ד.אם רעדע זײן pc שלוס צים אז ;עודארען.
 מא־ ליידעגשאפםלעכזװ א אין דעלענאם א

 קאנווענ־ די אז פארשלאג א געמאכם מענט
 און גאווערנאר דעם פארדאמען זאל שאן
p*i .גע־ זיך האבען עם אדמיניםטראציע 

 ױי זאל איבערן קלאנגעז אזעלכע ד.ערם
 די ־ו9 אום הים ״םראו הים״, ״אימפיםש

 איז וױים אזוי אז זיך פארשםייט עם אפים״.
 הא־ דעלעגאםעז אנדערע געגאנגען. נים דאם
 דער איז דאס אז אויםגעדריקם זיך בען

 לאע .צו לעבעז. זייער איז םאג גליקלעכער
 װעלכע האנם די בייםען געלאזם םיר האבען
 דעלע־ p׳־x האם פאליםישענם״ די שפייזם

 צו געיועז איז שםיםונג די אויסגעשריען. גאם
 זי אױב נאר זיך ווענדעם עס באודאונדערען.

װערען. אויסגענוצם ריכםיג װעם
 דורך געקוםען איז איבערקערעניש די

 אז דענקעגדיג גאװערגאר, דער װאס דעם
 האס קעשענע, אין פעדלריישאן די האם ער
 אירע םים גערעכענם נים גאגצען px זיך

 זאגען׳ מען מעג אמת דעם px פארלאנגען.
 א יאר יעדען אויס םיילם גאווערנאר דער

 עם־ צושארענדיג px אפאינםםענםס ביםעל
 גע־ ער האט דארםען. px דא חשאבם לעכע
 םיליאן צום פליכם pn אפ םום ער אז פימם

 ער האט דא אבןיר ארבעםער. האלב א און
 בעל דעם אז חשב.ץ דעם געמאכש אוודאי
 ער־ צום :אורזאד אן נאר דא איז עם הבית.
 דעלעגאציע, י. װ. .ג ל. א. די איז מאל שםעז

 צאל באדייםענדיגער x pc באשטאנד אין
 באסאלא דער צו אמעקומעז מיםגלידער-
 אייגע־ אן מיט px ארגאניזירט קאנװענשאן

 פרא־ פון םייל א איז אש פראגראם. נעם
:גראם

I( ײ דעם אםענדירען צו פארלאנגעז ד , 
 װערם ױעלכער געזעץ״ בענעפים סאביליםי

 pc אויםשליפלעך כמעש סינאנסירט איצט
 געפא־ װערש הויפםזעכלעך ארבעשער. די

 pc בענעפיש דעם פארלעעערעז צו דערש
s וואכעז 26 אויף װאכען 13

 ארבעטסלא־ הױז־בריז דעם פארדאמען )2
 צו םאכש װעלכער געזעץ׳ אינשירענם זען

 פאר־ ארבעםםלאזעז pc פרינציפ דעם נישט
 קאר־ גרײשע די אוםקערען דודך זיכערונג

 בא־ דודך px דאלארס מיליאנען פאריישאנש
 pc ארבעטער שויזענשעד ער2צעגדלי רײבעז
;בענעפיט אויף רעכם געזעצלעכע זײערע

 ורערען צו ארבעשער די אויף סאדעדש )3
 לײבאר .סטײט דער דורך אקםױו פאליםײט

 םו־ דורך px עקשאן״ פאליטיקעל שאר ליג
פעסמרס 9לP 9* רעקארד דעם בליקירען
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pc זאל װאוםער יעדער אז אזוי אסלםב־יי 
 גיעםק ם*ר שםיפען גײס ער װען יײסען

ששיסש; ער
רלפאד־ נוישיגע pc רײע x סאדערם )4
 גױ־יארק פון פראצעדרר דער אין פען

 פון םעםאדע די שארף פארדאמט אסעמבלי.
 ;בילש 92וױכםי םיש .ראש״ םינוט לעצםעז

 אפענע קײז האלםעז ניט פון מעםאדע די
 גױ פארשלאגען, וױכטיגע אויף פארהערען

װ.ז 4? א• פאדערט געזעץ דער
 ענ־ צד גאװערנאר דעם אויף פאדערט )5

 די בט־צע םםיים פון געזעצען די פארםען
 שם א האפ נױ־יארק ארבעטס־באדינגונגעז•

 זײ־ געזעצען די סםייס. פראגרעםיװען א פאר
 דע• לײבאר סטײט דעד ניט אבער דא, נען

 דינעז גאווערנאר דער ניט px פארפםענט
אדיפצופירעז: זיי פאראינטערעםירם

 יױידדש־ מיניסוס א רעקאמעגדירפ )6
 שעגט פופאיג פיס דאלאר איץ pc געזעץ

px שםונדע א פאר
 ארבעטס* דעם pc אויסבעסערונגען )7
 בא־ זאל וועלכער געזעץ- אינשורענפ לאזען

 װע־ דאלאר 36 פון מאקפימום א װיליגען
 קיג־ פאר באוױליגינג עקספרע כעגםלעך;

װ. אז. זג עלםערען אן דער
 אינםער־ דער pc פראגראם גאנצער דער

 דער pc געודארען אנגעגומעז איז :עשאנעל
 פאר־ צו עס פארבלײבם איצם קאנווענשאן.
װירקלעכען.

 דןיר pc קאגיוענשאן די האם געזאגם וױ
 די געשיכטע. געמאבם פעדעריישאן םםייט

 ןי־ די באזוכם האבען וועלכע דעלעגאםעז
געדענקעז• 2לאנ זײ וועי׳ען צונגען

 צאלט £אגד מױםען־בענעפימ
״קלעימס״ הונדערט ו8 אויס

 דזים pc מדנעחשער בלאק, גודפאן פר.
 באריכםעם. דעפארסמענם. םויםען־בענעפים

 דעפארש* דער האם pc 1950 פארלויף אין אז
 שײםען־בענעפים דעש אויסגעצאלם םענם

 פאר־ pc ױרשיס הונדלרם 18 אריבער צו
 פאלען פייסםע px מיםגלידער. שםארבענע

 . שום קי? געהאם נים דעפארםפעגש דער האם
 ײרש דעם באשםיםעז בײם שוועריגקײםעז

 פארשפארבע־ דעם pc בענעפישערי אדער
 פונ־ געװען זײנען עס אבער םיםגליד. נעם

 פאלען, קאפפליצירםע צאל א דעסטוועגען
 נים האם מיםגליד דער וואש דעם םזזמת

 האש אדער קרוב נאענמען קײן איבערגעלאזש
געהאם. חתונה װידער און ם2גע׳ זיך

 דער װעז בעםער איז פאלעץ אזעלכע אין
 זײן אין אויםגעשריבען געהאם האש מיםגליד

 אין פארמולאר, ספעציעלען דעם לאקאל
 בענע־ נייער א באשםימט װערם עס װעלכען
 אזעלכע בענעפים. םויםען דעם פאר פישזירי

 אויםשרײבעז אויך דארפען פארםולארען
 פון זיד םראנםפערירעז זײ װעץ מיםגלידער

 איי־ װען אדער אנדערעז אן אין לאקאל אײז
 ער און פישגליד אלש ׳ארויס פאלם נער

 זעלבען דעם אן אז שפעשער זיך שליסש
 גײעם א קריגם ער װעלכזיז בעת לאקאל.

 איינסרים נייעם x px נוסעד לעדזשעד
דאםונ^

 דער װעס ױלי, ערשטען pc אגהויבענדיג
 עקששרא דעם צאלען םאנד טויסעז־בעבעפים

 דער דאייאר. הונדערס פיגף pc בענעפים
 םיליאן פיד pc רעזערוז 9 איצם האט פאנד

דאלאר•
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קלאוקמאכער די 'םיים שםועם א
 װיל כל ודם

ג דני  מ
מי־ כוײדער מ ^ א  ?ל

n ז מ ח מ «ד • מ *

צז *יימדמגינמגקײס
tthkײ ־^  האס ליסזט^לאי דאױמ די ג

ד אלןםאל » ל u< מג  w g ו*אלו םי־ר 
מז די f מו x עז ע רו מ מ ר ז ®) י אמזאר י

p i ם׳־ם םײלןן זיך *יך וױל איצם 
־ םיר ױאם דדושארוגגעז׳ tm די •ײד  מ

ר־ למםזנ אוגזערזנ *יז גצהאם צז7<  מ
מן דיוג ײבתים די םים מנ  *ו אױף מל

מז *מחװ־ באנײזח ײ ם מ ל  *גרימגם. מי
 ארויםגצ־ ײניאן די האם װײםם •יר וױ

ל א שםעלם p מ ru rm ic. מ ל מ  יױך ו
 פארײ םײן *יז באוזאנדזלם בדײםער ה*ג
 .גןרעגםיגקײם׳. דץר m ״שםדןנױ ג«ן

r m tt מז זײגדן פאדערוגגצז אלן  גןז
מז «ח׳ײ ק י ױג י ם מ ל מ  p■ האבןין י

פרנדא&צנסאל. זײער ®>ר םראכם
 װיכ־ די צרעזלדזרק אײך מיר לאזם
מ די pc םיגיזײם אזי ■וגקםען: *וויי ד
מד דזר ש ר מז איז ױגקם ע עו וחנ־ ג

מ געז ליי ײלוגג ג ם  אין ארב<ם. pc מ
שםאגןןן אלעפאל איז אגריפענם אונמר  מד

ם די אז ג«די*רעז מ ר  װע־ פארםײלם דארף א
 שע־ אלן אין ארבעטער די צוײשעז גלײך רעז
ם ו«ר ג מ מ מןן ל  אױםגעװןמ־ אבער זי
 ארבעםןיז װאם שציער׳ צאל גרויםע א םען

ר אױף ז קלאוקם לאיז ביליגעד דז י  םוםם. י
מז שעיזיר די אם רבע  • אונםער םײםםענם א

 אין םײל דעם םיז םעקשאן־םיםסעם• דצם
ר מז אינדוםסריע אונזן א  בץל־ אונזערע ה

 א זייעו־ באקוםזנז נײ־יאדק אין גזלאס־ת
 ■ראדדקציןי. דער pc •רןמענם קלײנןם

 איז געגוג. שלעכם געײעז שוין איז דאס
 די אז געפאר. גײע א ענםשםאנען ג*ך

 אויםן גײז אייד זאל ארבעם לאין םיםעלע
מז עלבי  געפײגט דאז װאלם עם איז װעג ז

 נײ־יארק איז הלאוקםאכער אוגזערע אז
מז  געװא־ אויםגעשלאסעז •ראקםיש װאל

pc p n םץגלעכקײט דער a■ א םאכען 
\ לץביז•
אן זײ עי ־ א געםאכט דעדםאר האם י  גן

 אויפצו• אמאל נאד אנשםרעגגוגג ױאלדיגע
 !עםײלונג גלײכער פון םראגע די הויבעז

pc אינדוסםריע. גאנצער דער אין ארבעם 
p i םארגעשלא־ האבען םיר אזוי װי אם 
רעז ג«ן  ־ *עםײלוגג גלײכע די דורמופי
 אז בעלי־בתים די n געזאגט האבעז םיר
 געארבעט האבען װאם האנםראקםארם 1אל

p נױ־יארק איז סיי זײ טאר i מחוץ סײ 
p בלײבעז נױ־יארק t וױי• און או הײנם 

 א prn פאזיאיע. זעלביגער דער אויף *םער
 דארף מאנופעקםשורער אדער דזשאבער

 אר־ נאד און קאנםראקטארם נאד האבעז
 דעם לוים קריגזמ זיי ער ׳קעז בזטער

 האס דזשאבער א אויב אושן: םאלגענדען
 באשעם־ געהאם פריער אדער 1940 אין

 בלל־ הונדערם אננעםעז■ לאמיר טיגם.
ג װעלכע pc מלאכות מי  געווען זייגעז א

p נױ־יארק אין i נױ־ אויםער !יואנאיג 
o יארק rx  p i חשא־ זעלביגער דער האס

אל פין ר ש ג י ר ע ב ײנ  פ
באארד חשאינם קלאוק זן9 נמפעחסאנד נאג

ר ג בלויז מ עי א  ניו־ איז ארבעםעד !יו
r « r נײ־קאיק םײוץ אכשױג את pk ער 
מן דארף א  גע־ עד פח יראדומיע■ נאר ה

ז  ארמסער אה קאגםראקםארס <1זײ מ
ץ  גדדיק־ װעס ער װאגעם בח גיריארק •

מר דער u קוםאן  פון פאזיציע זעלבי
 ער בת הײםם דאס פריעד. אדאר 1940
מז וױדאר ידןם א ג זײגע ה מי  ארבןםער א
ױאעיג P9 גײ־יארק איץ  גױ־ *־יםער א
T•רק

ר װןן ױעם. דזשאבעד זעלביגער דן
 דער־ האבען שײז װעם אר וױ דאם נאך־

 ער און פאזיאיע פו־יערדיגע זי׳ץ גרײ׳כס
 װעס ארבעםער. נאך האבעז דארפ«ן ודץם

 םון ארבעםער «װײ געפען דארפען ער
 ער װאס ארבעםער יעדעז םאר נױ־יארק

מ וױל םיגז מפ  נאר יארק. גױ אויםער סד
 אז געזאגם פריער האב איד וחח זאד־ א

 בלײ־ קאנםראקטארם בײ ארבןםזמ־ אל1 די
ז ף מ  מײנען פאזיציע, זעלביגער חנד »י
 קאנ־ א וואם םאשינען «אל די נים םיר

 ער־ אל1 די גענוי גאר האס׳ םראקםאר
 אויב איאם. באשעפםיגם ער וואס בעםןר

 הוג־ האם גיױיארק מחוץ קאנםראקםאר א
 אפע־ 60 באשעפםיגם און מאשינען דערם

 בא־ נים קען ער אז עס םײנם רײםארם
 בעל־מלאכות. 60 די וױ םער שעםםיגעז

 װעלכער מאטיםעקםשורער א וױדער אױב
 שום קיץ באשעפםיגט גים אישם במ האם

p ניױיארק אויסער ארבעםער i װיל ער 
 םאר ער מת ארבעם ארױסשיקזמ איצם
 באשעשטי־ װיל ער וואס אפערייםאר יעדעז

 צינעםען פריער נױ־יארק- אויםער גען
נױ־יארק. אין אפערייםארס אוױי

 ױעט דערקלערוגג דער םון אז האף איך
 געוואל־ װי םארשםיץ קלאוקמאכער. איר,
 אוגזער סאר געווען איז עס וױכטיג דיג

 פרינ־ דאזיגען דעם עטאבלירען u ױניאן
 בעל־ ניױיארקער די פאר נאר נים יפ,1

אי מלאבות׳  ארבעשער די םאר *ייך ג
ניױיאדק. אױםער
 סאדערונג םונדאמענטאלע צוױיםע די

 די פאר פריתען ־ אז ערשטנס, געווען איז
 װערען געםעטעלט זאלען קאנטראקטארם

 דא מאנופעקטשורער אדער חשאבער ביים
 שעפער די אז צוױיטענס, pא נױ־יארק אין

 זא־ סעקשאן־םיםםעם אויםן ארבעטען וואם
i םמ ארבעםען םארען נים לען nםײדען ׳ 
דערלויבען. עס װעם ײניאן די

 םארװאס דערקלערעו אײך מיר לאזם
ױיכטיג• אזוי איז םאדערוגג דאזינע די

 זיך האם יאר עטלעכע לעצטע די אין
 פגו סעקשאךסיםטעם דער ענםוױקעלט
 אורזאכע אייז םאר קלאוק^ ■ראדמירעז

 איז עס וועלכע אויף אנדערער. אז אדער
 האט אפצושטעלען, זיד װיכטיג ניט איצם

 דאזי־ דעם אנערקענט נים ױניאן אוגזער
:pi .אנערקעגענ־ נים פראדוקציע־םיםםעם 

 ױניאז די האט סעקשאךםיםםעם דעם דיג
 געהער עם װי קאנםראלירעז געקענט ניס
n םעקשאן־ זײ אין סםאנדארדס די זיץ

 עם אז געװען את רעזולםאם דער שעפער.
מז זיך האם הוי  *דױ־ קאנקורענץ א אנגע
p כדקשאן־שעפער די שען i ר די מ ז  ז
 םיס־ אי*םעז אױפן געארבעם האבען יראס
 אױף רעאגירזנדיג נים זאן*: א נאד סזןם•
ר איז טעקשאן־םיםסעם דעם  וראמן־ דז
 דץם n קאנקררזזם א געײארען שאפ

^י הגם שסיק־שאפ. מז בי א  פראדתירס ה
 םץקשאז־ דד־יביגעז דעם לױם רןייאוקם
םיטםעם.
 מאנופעקםשירןר אדער דזשאבער דער

 קאנ־ זעם םים פריח דעם געםעםעלם האם
p םראקםאר i דץד פלעגם געודײגםלעד וױ 
מן מינע םרוסע א םים דזשאבער ע  אנ־ ג
 ד*ם פאר באצאלעז קען ער אז ציהערזמ
p םיל אזוי גארםענם i מער• נים p i אויב 

 אנגןסזח•. נים עם קען קאנםראקטאר דער
 קאגםראק־ אנדערע דרײ קריגעז ער קען

 שפעםער, מאכןין. עס װעלען וואם םארם
o םעםלעז געקוםען איז ױניאן די ױען r t 

 קאג־ דער םלעגם ארבעםער די םאר פרײז
 און אזא קריגם ער אז םענה׳ען טראקםאר

p גארםענם פאר׳ן פרית אזא i מר־  ארוג
מז ער קלן פרןמענם זית רעכענדיג ע  די ג
p םיל אזיי ארבעםער i דאס םער. גים 

p םארקלענערונג א געמײנם האם i ךי 
p ארבעםער־שכירית i *האלז־שגײדןנדיג 

 םאנופןק־ לעניטיםע די םים קאגקורענץ
p טשורערס i .דזשאבערם

ע די בײ דערפאר האט ױגיאן די ס מ  ל
 עקזיס־ די אנערקענענדיג םארהאנדלונגען.

 פארלאנגט כעקשאז־םיםםעם. דעם pc םענץ
 דעם pc בענעפיםען די אז ערשסענם,

־ נים זאלזיז פראדוקציע־סיסטעם נייעם  גן
 צוױי• :בעלײבתים די אויסשליםלעך הערען
 ארוגםער־ גים זאל םיםםעם דער אז םענם,

 די pc ארבעם־באדיגגוגגעז די דריקען
 םעקשאן־ אז דריטענם. אץ בעל־מלאכות

 קאנ־ װילדע די שאפעז ניט זאל םיםםעם
 זיך זאלעז םשיזלערם וועלכע מיט קורענץ
איניחמ צו אויף באנוצעז קענען  דעם רו

 םיר אינדוםםריע. דער אין גלײכגעװיכט
 ערשםעגס, אז געפאדערט דעריבער האבען
 פאר גארסענםס די אויף פריתען די זאלען

 ביי װערען געסעטעלט םעקשאז־שעפער די
p דזשאבערם די i םאס א געסינען זאל עם 

 בא* זאלןן ארבעם־פריתען די ױעלכעז לוים
 די מים הםכם אין מער װערען שםימם

 אינ־ דער אין םטאנדארדם עםאבלירטע
 קאנםראקסאר דער אז צוױיטענס, דוםםריע:

 זאל װעלכער בעל־הבית, דער זיץ נים זאל
 ארבעםער אן װאס פרימ דעם באשםימען

 סעקשאז־ אז דריםעגם, און קריגען דארף
שםיק. pc ארבעםןין אלע מוזען שעפער
ױסןן, זאלט איר אז נויטיג איז עס ו

 יו־ די זיך האם םונקטען די אם ארום אז
 די בעלי־גתים די מים געראנגעלם ניאן

 װזיז םארהאנדלונגען. די pc צײם גאנצע
 אויף געווען מםכים האבען בקלי־בתים די
 האבען px אונזערע הויפם־פרינציפעז די

 דאגק א איז געקראגען חרםה שפעםער
 דער געװארען געמאכם האנדלונג זייער

איגדוםםריע. דער אין סמאפעדזש
 דערקלערען צו נויםיג געװען װאלם עם

 װעלכע סאדערוגגעז אנדערע די ברײטער
ר״ אבער. גזנװאונען. ד״אם ױניאן די ^ לי

f ״ •

9 לאהאל ידניזןו פינישערפ דער *ץ

H i

rc ס אי ל אן, ל מ ײ םענעדזשער ה

 פיר האבעז נג1ל אכעז
 דיבעלי פים קאנםזפ־־ירם

p בר\פ, i האבען עם 
 3ונדערז1 עןפאלה<ע נים

ארגורעגםעז, י־אגישע
 ויף1 סעגור״ גערעכמע

געענט־ זײ יאבען 7«ל
ת — :פערס ?• און י נית י נ  םיר ביז :י
 צום זיך געמען צו געווען געצײזיוגגען דינען

שםארק־ די פיםעל, !ויסםרובירסען אלםען

םבעפעדממן אנדערע די םים צחזמזעז  !וי
 בא־ אגריםענם ױיעם דעם געוויס פיר קאנען

װינ^ וױכםיגעז א פאר םראכםעז גע
ס זאל פעז אז אבער, ײילזנז פיר  ®ןר־ ני
 קריגען צד ײכםער‘' אםס ה׳איז אז געפען,

 לץ,1 דורכצופירען וױ אגריפענם גוםעז א
אגריפעגם. דעם אין ז*ך געפינס עס ײאה

 נע־ סאקע זיך ד.אם ״טסאפעדזש״ דער
 איג־ םזזקע האבען בתים בעלי די ענדיגס,

דאפ אבער אגריםענם- דעם םערגעשריבעז
 — האבעז ארגעםער די ױאס װאפעז- סםע
 פא־ אין האבען םיר דואם דאס. םםרײק. דעם

 באוױחען, געקאנם נים קאנפערירען גאםען
 .סםא־ םעג r 2» קלאיקפאכער די האבעז

 דער םון רוף דער אויפצוםאן. באװיזעז פען״
 גע־ געענםפערם איפן אזא אויף איז ײניאן

 קלאוקםאכער, זײ. צי ד״אם עם אז ,״ארען.
 אלעםען, pפ רעסשעקם דעם ארױסגעדופען

 עולם. אלגעפיינעם pc סײ ארבעםער׳ pם סײ
 זײ• ױי אז באװיזען. האבען קלאוקמאכער די

 *ן קעםפער אויםפרובירםע אםת׳ע די נען
 נדג־ם. יעדער צו שלאכם־פעאיג דעען

קלאוקםאכעו*. בראװא•
 י :עייאונעז פעז ד,אם װאס

a ארבעם שח צעם״ילוע :ערעכםע א 
«2 — p. גאר־ אלע פאר פרייזזןן םעםלען 

 אונ־ *ץ םאכעז נים זײ זאל םען װאו פענםם,
p םיסםעם. װעלכען םער i וראל־ םיר אויב 
 געװאוגען. פאדערונגען 2 די אם בלױז םען

 פאר באםראכםען געקאגם עם םיר יואלםעז
a א n גע־ האבען פיר אז נאך, בשרס 

 א װי אויסבעםערוגגען, צאל א נאך ,ידאוגען
p העכערוגג i  p t און העלם צום פראצעגם 
 םאר פאליםי דאלאר 500 א פאנז־; וואקיישאן

 םקעילם, םיגיםום די אז און ריםייערםע,
 און םינישערס פאר דאלאר 78 פון לםשל

אגריםענם. ין1 ארימ זאלעז תייסער, אזוי

ך װעל קליק. צו פלאץ דעו־ שוין יז1  !י
 ײשד־ הארציגען א אויםדתקען דעריבער

 יו־ אונזער pc פירערשאםט דער צו כוזז
p קאנסערענץ־קאמיםע דער צו ניאז׳ i צו 

p פרײגד *־נזער i שלע־ עםיל ברוהןר 
 ון1 םאקם !ויםדױער. דעם פאר זיעער

 די דערפירם האבען זײ װעלכען מים שכל
 מ־ דער פאר גצהון א צו פארהאגדלונגען

 דער pc נאמען ין1 ױך1 װיל יך1 ניאן.
 הארציגען א !ויסדריקען דזשאינם־באארד

 דובינסקי, דוד פרעזידענט !ונזער דאנק
 פארעגדיגען געהאלפען אונז האם װעלכער

דערפאלג םים סארהאגדלונגען די
 די וים1 דריק איך אז זיכער בין יך1

 דעם פים ױניאן !ונזער פון צוםרידענהײם
הא־ בתים בעלי די pc פארשםײער די וואם
 P’? פון פארסירען געלאזם נים זיך בעז
p אילחיעם שום i רעקארד, אונזער אז 
pc א אויף סכסוכים אונזערע שליכםןין 

יאר, 25 לעצםע די פאר אופן סריינדלעכןיז
 װאויל־ דער געווארען. געבראכען נים איז

pc p 't געזי־ זית קעז אינדוסםריע דער 
 בעלי־ די צדדים, עTבי װעז בלויז כזידם
p בתים i פרא־ די פארשטײעז ױניאן, די 

 צו צײם pc ארויס קומען װאס בלעמען
 רא־ א אויף לײזען צו זיי זוכען און צײם

שםייגער. ציאנעלמ

 נים רױיםער װעלען די אז ניס. נאד מיינם
 ערגעץ באנדעלס די אױעהצ-שיקען זיכעז

 ודענ־ זיך װעם עם חושך. הרי די תינםער
 װע־ פונקםען די אז זען, צו אונז אז דעז
 גע־ זאל ארבעם pc צעםיילונג גלייכע געז

 םריײ די אז און װערען דודכגעפירם העריג
 עם אז װערען. געשםעלם אזוי זאלען זזת
p זי? נים זאל v אונםערשײד גרויםער צו 
איץ פון ארבעםם־געלס pc קאססעז די אין

p שאפ i צװייםעז. א
 לייכםער ידמ זיץ נים געװים װעס דאס

 זיץ צו גויםיגען זיך װעט עס ,דזשאב״.
 שםאר־ א איינפירען װאו דער אויף שםענדיג

 א טאג־םעגלעך אנפירען און קאנםראל קעז
 בעזײ1בי פוגקםען די גאך קאגען אנים קאפף.

 באפו־ .ארנאםענםען״, שיינע וױ םער נים
אגריםענם. דעם אין צונגען
 אונזער pc קאמיםע עדױקעישאנעל די

 צװײ דורכגעפירם לעצםעגס האם לאקאל
 פאר־ צו װעדט ױינןת װאס אונטערגעמוגגען.

 די געװען איז אונםערנעמוע איץ צייכענען.
 פי־ גרופע דער pc גראדואירונג פייערלעכע

 קורס דעם פארענדיגם האם װאס נישערם,
p ״סטרוקםור i םרעיד דער פון פוקציעם 

 צוױײ די אמעריקע״. אין באוועגונג ױניאן
 םימפאזױם א געווען איז אונטערנעמונג םע

 קליײ פרײעז דער פון פראבלעמען די װעגען
 אונםערנע־ צװיי די מים אינדוסםריע. דער

 קאםיםע, עדיוקעישאנעל די האם מונגען
 עקזעקײ אוגזער פון אנפירוע דער אוגםער

 פארענ־ מענדעלםאן, ם. םיװ־םעקרעטאר,
 pc םעזאן דערפאלגרייכעז זײער א דיגם

לאקאל. אונזןיד אין ארבעם קולםור
 געםראגען ד״אם םוב ױם גראדואיר דער

דוכט, מיר כאראקםער. אײגעגארםיגןיז אן
 אידי־ ערשטער דער געװען זײנלן םיר אז

 צוריק יאר א םים האם ױאס לאקאל, שער
 אויסצובילדען אזוי וױ פלאן א סארםראכם

 ארבעם ױניאן אקםױוער אין אריינציען את
 דער נאך זיינען וואם מענשען, ױנגע די

 הים־ פון אמעריקע קימ געקומען מלחמה
לאגערען. קאנצענטראציע לער׳ם

די האם קורם דעם pc פארלויף אין
 אינםעלי־ ױעע pc גרופע אויםגעקליבענע

 דעם באזוכט סיסטעמאטיש פיגישערם גענםע
 PD געווארעז אנגעפידם איז װעלכער קורס,

 גיז־ געוועזענער אונזער וױים, שמואל בר.
 געהילף־רעדאק־ איצטיגער און נעם־אגענט

 אי־ נייע די ״גערעכטיגקײם״• דער pc טאר
 געלעגעגהײם א געהאם האבען פיגראנםען

 סא־ װיבםיגסםע די םים באקענען צו זיך
 היגער דער פון געשיכםע דער אין מעגטען

אונ־ םים און בכלל באװעגוגג םרעיד־ױניאן
םים *־יך נױ בפר^ איגםצרנעשאנעל זער

ly פסדוקסזד דער ir*  pc .ארבאניזזסדע 
 אנגץיךי־ ודײם בײדער האס ריכסיג זײעד

 םיס ידם גראדואיר אויפן רעדע יי׳ז *יז זעז
ת או  איפיגראנמען איזײשע עלםערע די מ

 בדיענ־ ידניאן. דעד םיס באקענם זיך האכעז
p פרנדאפענם דעם דיג i בנין דעם pc ארג־ 
 איפי־ נײע די דארמז ארנאניזאציע. זער

מן עדשס גראגמז ד  באקענען צד •p* לן
ד ס זי  P* דורוקססס צדסאליצירסקא דעד פי

P ײניאו אונדער pc פתקציזס i ר־ אידע  מ
 א׳־ן נאר ניס איסײיידנמז. שײדעבארסינע

p נײ i r מדן נאר לאנד. גאנצען אי
ד םוב. ידם גראדדאיר צים מ ל ע  איז װ

 אינ־ ימיאן׳ דער «־ן אסיס א־ץ םארגעקומעז
 לא־ pc פענעדזשער pc פארזיץ דעם םעי־
 אקםיודע pc עולם אן געקוםען איז קאל,

p ארגאניזאציע דעד pc פיםגלידער i ׳עס 
 שײנענ־ די זען צו פארגעניגען א געװען איז
 ביים םםודעגםעז אדנזערע pc פניפ׳ער דע

 פעבדעלסעל, ד- דיפלאפעס. זייערע קריג«ן
 אנגע־ האם עקזעקוםיװ־סעקרעםאר אונזעד
 טיםױענדיג־ באזונדערער דער אזיף װיזען
 יו• דער אין קולםור־ארמם סירען צו קיים
 דינען ױניאגם די װאס דעם. פזזפה גיאן׳

 אר־ עקאגאמיש^ בלויז נים צײםען הימםיגע
 גרעסע־ אלץ ארום נעםצז נאר גאניזאציעס,

 געזעלשאפסלעכען אונזער pc געביםען רע
לעבעז.

 מענע־ גענעראל דער פײגבערג. ישראל
 באארד, דזשאינם קלאוק דער pc דזשעד

 פאר־ געווען װאך יענע גראד איז וועלכער
 נײעם א פאר פארהאנדלונגען די םים נוםען

p אגריפעגם i האם אינדוסםריע. קלאוק דער 
 קו־ צו אנשםרעגגונג באזונדערע א געפאכט

 דיפ* די אויםםײלענדיג םוב. ױם צום מען
 פיינבערג האס סםודענםעז, די צו לאפעם

 װיכםי־ אײגעגארטיג דער אויף אגגעװיזען
 ארגאניזאציע ױניאן די װאס פאזיציע. גער

 איז זי אז לעבען, אונזער אין פארגעמם
 לע־ pא דענקען ארם אדנזער אויף םשפיע

טיג וױ pk כענס־שטײגער  pn צו איז עם נוי
 ארבעם. איר pc סאזע יעדער םים באקענם

 דער pc בילדוע־דירעקםאר םםאר, פארק
 גאמען אין באגריםם האם אינםערנעשאגעל,

pc קולטור־דעפארם־ אינםערנעשאנעל דעם 
j אין פענם i םארזיצער האלפערן׳ pc *לא
 באגריםם האם קאפיםע, עדױקעישאז 9 קאל
 אזוי האם וואס קאםיטע. דער pc נאמען אין

 קולםור־אר- איר דורכגעפירם דערפאלגרייך
בעם.

פראב־ די װעגען םימפאזױם דעם אין
 אינדוםטרי קלייחור סרויעז דער pc לעמען

 רע־ םעפער. לאזאר דר. באםייליגט זיך האט
אינםערנעשא־ דער pc סוירםש־דירעקםאר

 pc שרײבער דער און פיעבערג ישראל געל:
שורור^ די

 pc גראדואירם האבלז פאלגענדע די
בראנד, יעםא :קורם ױניאן םרעיד דעם

 פון גאמעז אין באגריסם אגב האם װעלכע
געלעגענ־ דער םאר דאנקענדיג קלאס, דעם

 צו זיך געגעבען האם ױגיאן די װאס היים,
p װיסען מער דערװערבען i סארשםענדעגיש 

 ארא־ שלםה באוועגונג; ארבעטער דער פאר
נאדיר, געגיע פיגקעלשטיץ, םעקס נאװיםש,

 מארװין ®אלםאראק- הענרי איױענבאך, סעם
חינסקי,  און פאקס אלפרןיד שאכגער. לעאן רי

 א איצם איז וועלכער בערעגשםי׳ץ. םיפאר
 איגסםיםום ױגיאן םרײד דעם אין שילער

pc אינםערנןישאנצל. דער
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לניאן וער אץ אח sst? אױ פרעסערפ ?לאויז ד פיפ
־ ײי rx נדלעד " ״ *גרי־ דער rx נדלעך

אונםערגעשריבען. םעגם
דער־ עגדלעך זאגען פיר

 דער איז נאד חײל סאר.
ר ײני פן •גערעבםיג־ נו

מז קײם׳* א גע־ סיר ה
בעלײבתים׳ די װאר־עגם

װ זײ אז  א איז ארײגרעדען זילײז זיד מגז
 זײ *ײדזגר םםאפעדזש. א אדער םםיײק
ען אוגזערע נאכגעמז ײעלעז  און מזזרוגג

 ןיס איז ;אגדימעגם דעם *ז צלשםיםצז
 אזוײ האבען זײ פאסירם. זוזדי םאקע האם
 קאנ־ די בײ געםוםעלם אדן מדעדם פיל

 םאג »ײז r» אז מדדײס, און שערעגזעז
 צוױיםעז דעם p» צימשםיםס זײ דאמז

 ביז גע׳ןראגען חרםה װידער זײ וזאבעז םאג
 גע־ אוגזער געפלאצם האס עם עגדלעך.

 האבעז ײניאו דער px אלע בח דזלד.
קיץ געסזװ נים װעם מעז ביז *ז זיײגגעזעד.
 קײן צד קונלעז נים םען װעם .עקשאד״.

•^ תיי ־

*p אלעפעז ה*ם ײגיאו אונזעד וחױ 
 פלא־ אונזער סים *אינקלאנג »ין גמדדערם.

ן :סןן נ  האס װאוירק״. נ» — אגרימגם .
ם םאקע ד*ס דזו מן רי מ פ ױ  בלאםער. *

 די האבעז םםאמדזש םעג צזזײ אתזערן
 חלום זײעד «ז אױפגעװעקם מלי־בחים

px ז זײ מ ^ מ ז מ י י  האבעז *ץ שכל צום י
מ א  נאך יוניזו. דעד םים אפגעסעטע^ט ם

ו איגםערעםאנםער.  ״אם םען ײי סןר ז
 קלאדקם ין8 •ראדדקזיע יײ !■מאממלם

m p לי די  רע־ צו אנגעהײמז בחים מ
 געדדארען י״י ייזנעז •לוזים אגדערש. דןן

yaftfg ודי״כע *P זיד iB g a g רדאס. 
 אסשר אװעקזזמז זיך לןמיד ז זזיר ודילס
ן װ«ם מז « קו ס י או מז ״ מ עדי ם םגו  סי
 *וזיי לזצםע די ®ןר האבזח סיד װאם דאפ

flyrxxpi ארדים־ «ץ זיי םים פאויהאגדץלס 
o זיד ג*רים«ן p ■ג דשןרץ ױ נ ן  םאג מו

ח מלם ביז יײ האם נאנס י  גע־ גארגים דע
^ ר ס ן י האבען אסת דן שןםס זיד ז  צו גז

ײנם האמז זײ 1» זאגאן. זיד *יז מם
ײי האם ײנייו *nrrrn אז ס■אראדגאימ
■געוזזפיגם «ויז ײמז *ץ ! םד מען *יז ם
ם מ ם י ז גי מ o זײ מ n e ארבים• די !!■!דשםעלעז

, םין װ א ל ס ע ״ וױיס־פרעזידענם ב

 קופען װעלכע בא־ערס די כדי םםאסען.
האבען רחמגות זאיען טאג יענעם ארייז
קלזדקס׳*. מער אײגקויפעז און כתים כעלי די אויף

 גאנצעז דעם םים אר־ם. אץ ארום
 טאקע מען האם — רײד פון סאראראם
 דער־ בעייײבתים די האבען — געפםאפם

סיג םאר געפינעז םאר  א טאכען גי נוי
 און פראסם געיועז איז עס אז טםײסכענס,

 זיי. מיט מיפסארשםעגדעניש א — פשיס
 דעם אונםערגעשריבען םאקע האבען זײ

 געהאםי זײ האבען ברירזז א :אגריפענס
 זאגעז. בלות קענעז זיים ארגזער פון פיר.

 האבען פאר ױניאז די גראםרלירען םיר אז
ו סום דעם  האם װאס שרים. דעם נעמען ז

 בעלי־ די פדן אפעסים דעם אפגעשםעלט
 1אכלאי נאד און שפעםער אײף אויך בתים

 מען םאנגם יוניאן דער טים אז געייערענם-
 קלאוק• די גראסולירעז סיר אן. גים זיך

 מים און זיג• זדן געװינס זייעד־ םים מאכער
 האם װאס — כ.יח איבערשײגסעז זייער

 עםענ* אמעריטאגער דער באוויזעז נאכאםאל
 א און גום א מײנס עס וואס םלעכקײם.

 ױניאן• ק״אוקםאכער ארגאניזירטזל שסארקע
 אונזערע גראסולירען אפילו יײלען םיר

 כאפעז גי חוש דעם האבעז פאר בעלי־בתים
 .םעות׳־ א געפאכם האבען זײ אז שנעי. זיך

*p אויםאו־ פארמידען האבעז זײ װאס 
 געהענם האם וואס םיער׳ דאס שפרײסען
 אי:־ קלאוק דזיר קאגטעקױעגצען ברעסנעז
 הא־ איצם לאפיר גאגצע. א אלפ דוסםריע

 סעזאן גוםעז א האבען יועלען פיר אז פען.
אלעמעז• פאר גוםס ברענגעז װעם עס איז

אן אונזער װאם פאקם דעד גע־ האס ^י
ם  פיגוס דרײ וױ ודימיגער איז מג
 שאפ־םשער־ דעם דדדך זײגער אױפן

 קלאוק גאגאע די אפפםעלעז םיםיגג מאז
 חרכ־ איז באשלוס דער איז — יעקארואפר

מז איז געגאנגעז רוי ^ א וױ זאל ג ל  ב
 »ן געד-ײבעז זיד האבעז העגם אלז ארן

 פאכען געםוזם האס םום׳ צוגזנגעמז אמז
 די אײד אפילד אײגדדדק ריכםיגען דעם

^ ת ב ײ ל  אונז בײ אז אםו^ *ייד איז 6« מ
ג געײצז זײגען אל״ך ױי־ םפאדיק מנו  ו
ר «ד^ א ד  פירחז, זײן געפאכם זיך האס ז

n יײ n rהןד װאס םי א געװאלנ^ האס ״ 
ז ם מ מי ם  געגלדיבם. נים ?לײז האמן מ

 אײנ־ זיד האבעז זייינימנ םםאיאן. זײ אז
 .םאנעדדרע• אזא בלױז איז עס אז גערעדט׳

 אנ־ בעלי־בחים- די פים יתיאן דאר פון
r t r .גןך נאד האם םען .אז — גאר 
ײבחים די םובה א םאן װאלס צד מל

ײז א ד רי אי פי עי ס תז םןןריסלען א
 מאריט אוגזער םיר ביינעז פארים׳על

 י־אנג־יארינער דער איז װעלכער קאװלער,
 און קלאוק אונזער םון אפיט־םארוואלםער

 םיר 35 לאקאל ײגיאן■ פרעסערם םקוירם
 פיר. וױיל דערםאר. ‘פאריפ׳עי אים רוםען

 ער װי היינם. נאד אים זעעז לאקאל. אין
 ױגגער א גאר אלפ ,1917 יאר איז איז

 יעם איו ארבעםעז אנגעקיפען איגגעל
 ,35 לאקאל פת קאאפעראטיװ ־ גראםערי
ד געהאם דעפאלם האבען פיר װעלכען  אי

פעפבערם. אונזערע םאר געשםעלם
 אויף גע־ועז דעפאלט איז אשיפ אונזער

 עם און םםרים טע14 און עווענױ פעקאנד
 גע־ דעםאלם איז םלחפה־צײם, געיוען איז
 איז עס איז צוקער אויף פאנגעל א װען

 איינגעפאלען איפיצען איז םפח. םאר געװען
 םאר געװען את עם װי אזוי אז געדאנק. א

 אוג־ אין צוקער, אנשםאס פען זאל פסז^
 פארקויפעז גראפערי קאאפעראםײוער זער

 סארשםײם פצוו^ צד און פסח. אויף פצות
 באי־ א האבעז באדארפם פען האס איר,

 פאר־ דעם ביי ארײםהעלפעז זאל ער טשיי^
 דאפאלםדיגער דער קעיזין. האם קױשעז.

 ױנגען. א געבדאכם לאקאל פמ פעקרעםאר
 װעל־ ״ני־פענסס״. אין נאד איעעל, שיימעס

םים ױגיאן דעד ארויפהעלפעז זאל כער

 גע־ מארים־על איז אזוי און גדאםערי. איר
 ער ױגיאז• אונזער פאר ארבעטען בליבען

 נאך קלױרק. א געווארען שפעםער איז
 ער את אזוי און בוק־קיפער א שפעםער

דורכגע־ צ־זאםעז און געוואקםעז אוגז םים
יו־ דער םון ליידעז איז פריידעז די כאבט
 מיר האבען אונז םאר ארבעסענדיג ניאן.

 דערנאך חתונד״ זיין אויף געפרײט זיך
 זיך פיר האבען קינדער, געקופעז זישען

 םיםגע־ און קינדער זיינע םים געםרײס
פער* גאנצען דזןם אם. אים םים גאנגעז

 םיםאפאל אנופעלםעז, דא, לעבען. פיז יאד
 םאכטער זײן אז — זיך פיר דערוױסען
 דעם פים האבען חתוגה גײם בארבארא

 דער את אטפאז1' אייבראהאם פאן יונגען
 פיליםער־דינםם אקםיװעז איז איז חתן
 פא־ קײן פאכעז נים מ<ז ?עז דערפאר און

חתונד- ראדנע
 םעז האם ױניאן דער אין אונז בײ װען

 פאכעז חתוגה גיימ םאריפ׳על אז געהערם,
 -סורפוײמד״, געודען זיי זײנען םאכםער, א

 דעם וױ נאך אויך אים געדזנקען אלע װײ׳ל
 און ״גראכערי׳ דער אין ארײפהעי־פער

 שוין איז עם אז נים, זיך גלויבם קײנער
 יענעם זינם יאד 35 מדיד אפגעייאסעז

צוזא־ אים מיס אלע םיר אז אח עפאאד
 געװארעז• עייםער ביפעל א זײנעז םען

 םים־ אונזערע האבעז פונדעפםװעגעז אבער
 פילע פאר איז ער וועמעז פים גלידער,

 אויםצו־ באשלאסעז אויפגעבונדעז יארעז
 אים פאכזח און געסילזװ אונזערע דריקעז

 הא־ םיר און .סורפרײז־םארםײ שםיקעל א
 איגםיפעז שימעם׳ א אויף געםאן עם בעז

יפארנארס׳ אים האבען פיר שסייגער.
 זיץ צו דארםעז און האסעל אססאר אין

 היפשע א אנגעסראםעז ער האם .סורפרײד*
 גןי־ שיעע ביי ױניאן אונזער pc געםם צאל

 און פאכלים גוסע פיס םישען. דעקםע
 אסנעװינם־ אים האבען פיר געםראנקעז.

 גע• נאר אים אין האס עפ װיפיל שעװעם
 pc געקופעז איז אלעם אמ ארײז קענם
 34 איבער די אין וױיל הארצען. םיפעז

 אונזער פים פארבונדען איז ער װאס יאר.
 סך א ערװארבעז ײד ער האם ױניאן

 ליב אויםריכםיג אים האבעז אלע פרײנד.
 קיץ נים אינגאנצעז באפת ד,אם ער pא

 ודןן רירעגד, געװעז באםת איז עס שונאים.
 גאגריםם, אים האבעז אלדםאיפערם, אלע

 אח אלימ ױך געזען אים דורך זײ האבען
 ודעלכע יארעז pc אסשנים גאנצעז דעם

 דאס pk אלעמעז. סאר פארלאםען זיינעז
 איז יעדער װאכ װארעפע דאס און קאלפע

 קאװדער מאדים פאר וױיל דורכגעגאנגען.
ס זײנען  אונזער אין םרדות קייז געװען ני

 זיײ אלעמעז םים באציאונגען זײנע ױניאן.
 בעססע. אח פרישדלעכםםע די געדוען נעז
ז װאס םענש. םארם אזא איז ער  גליק• מ

אײפקיפעז. אלעמעז פים לעכערוױיזע.
אםיציעל, כאסש אז באסאנעז■ װיל איך

 הויפם־בוכהאלטער, אונזער בלױז ער איז
 סך K ער איז װירקלעכקימפ דער אין אבזץ־
 .35 לאקאל אין םיר ודײל — דאם װי פעױ
ס םיעז  זייץ װעגעז איז אים אן זאך קײן ני

 צו לאיאלקײם זית און איבערגעגעבעגקײם
אז פיר■ דענקעז — ארגאנתאציע אונזער
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 35 קארגע די באוױש א גענ־ג איז עם
 יאקאל פאר געםרײ זארגם ער װאם יאר,

ירניאן. אונזער םון םעםבערפ די און 35

iftanpr? js; ישדאל כאזוכען סארמ
 צו־ לאנג נים דא ה*פ לאקאל אונזער

 טשערפאן זייער שיקען צו באשלאסען ריק
 ישראל. קיץ באזיד א אויף קוםערםאן פ.

 געשיכםע די שוין זיך צים אײגעגםלעך
םלעמ  עפ האם אגגעפאגגען צײם. יאר ע

 פעפ־ א װען צוריק, יאר פאר א מים זיך
 אנ־ האט יאקאל אוגזער פון בער־םיםינג

 דעם פרעזענםירען צו באשלוס א גענופען
 איט םתנד״ א פים לאקאל, פח םשערפאן

 אק־ לאנג־יאריגע זײנע פאר אנערקענוגג
ײיפםונגעז. את םיװיטעסען

pc ײניאז דעד אין פיר האבען אנפאע 
 צו־ ,פראבעי ביפעל א גןהאט גים שיער

 גע־ א איינער, ווייל באשלוס. דעם ליב
 באיד פארגעש-אגען ד.אש םיםגליד. םרײער

 אנדע־ש, גים אז פיטיצג, בײם דעם. גאך
 פע־ דעם און פשערפאן דעם זאי• םען :אר

 א פים יעדען פרעזזןגפירען אויך. נעדזשער
 האט יעגער און — קעיילאק־אײםאפאבי'־

 — א נאר אז — אמםערגעשםראכעז
 פעפבער־ יענעם בײ פעז האם ״קעדילאק״.

 קען פראגעז אזעיכע אז גערולם, פיםינג
סינג׳ א ג^אם היי באשליסען נים פזװ מי . 
px פארלאנג א pc איבער־ פח פארם אזא 
 אן פאר באארד עקזעקיפיוד דעד צו גי׳ז

 כע, און צייס א אװעק איז ״ענםשישונג״.
 אינצי־ דעם אין פארגעסעז דערױייל האם

ענער׳ אז דענם.  אז געזעז ־אם ברודער .י
 איז עפ און װאכעז ^םי׳עכע אוועק איז עס

 איז פארשי׳אג. זיק pc געווארעז נים גאר
 דערשי־ איז אין «יל. גים גאר געװעז ער
 אײפצר־ עקזעקוסיױ־באארד. דער פאר נען

 אים פעז האס ענין. דעפ װעגען געפינען
 .גע־ גאנצע די אז געענפפערם, דעפאלמ
 א פאױ פאפיג גים ביפעל א איז שיכסע־•

 בײ אז צעזדאגט אים האם פען px ױניאז
 עק־ די װעם געלעפעגהײם געכפסער דער

 נעםען װידער פראגע די זעקוםיװ־באארד
 גע־ דעפאלם םיר האבען אגבאםראכם. אין

 פאר־ אים פים שוין זיינעז פיר אז םיינם,
 םעםבער־םי־ נעקפםעז בײם ערשס םיג,

 פאר־ זיץ מים דא װידער איז ער םיגג,
 װידער אים האם פען וױ אזוי אדן שלאג.

 אויפנעפען נים קען םען אז ערקלערם,
 גאכקוםעז נים העז רען אמ פארשייאג זיץ
 אנם־ דעם ארום זיך האם םארלאנג, ז״ץ

 ארדיסנע־ איז עפ »ץ דעבאםע א ױיקעלם
 םער* די pc געדאנק דער געװארען זאגם
 פאר פאסיג נים איז עם אז רעדנער, פםע

 םתנה א אנצונעפען םרײד־ימיאן־םוער א
 גע־ פעםבערם די האבען .קעדילאק״. א

 לאקאל דער אז יעכש. שאר אבער האלםען
 פאר־ פארם, אבער זיך האם סשערםאן

 האס עם און פדןװענם שײנעם א דינם
ם זיך ק די מנ  האם פען וואס יעם. םים ג

 םאםיגער דער בײ או באשלאםצז, ערנםם
 עקזעקוםיװ־באארד די װעם גןלעגענהײם

האנדלען. דעם רלעגען
 אונדער האם צ־דיק ציינפ לאנגער א םים
 נאס־ א בויען צו באשייאפען ײגיאז ייאקאל
 :אס די אנרופן אץ ישראל אין הײזער

 און — 35 לאקאל pc גאסען דעם אריף
 די איבערגעגעבעז לאגג שו׳ין האבעז םיר

ם שאר םוסע גאנצע  הער pc אריסברי דן
הײזער די pc פאגידשג יענער זינם גאפ״

או אדכזער ץ ױני ל א ^ ר ס ג ען מ ם דנו א ס פ  מי

ו מ מ נ ה מ מ ם ױ נ *
pc שעהן בערנא«~ד .•ײיפ־םרזױידענם

די* פאנםרעאל אין אונז ײ
 שםארק איצט םיר געז

אגרי־ םים פארנומען
פארהאנדאגגען. ־ םענם

פאנופעקםשו־ קלאוק די
 האם אסאפיאיישאז רערפ

 צוריקגעװיזזח אינגאנצען
 אג־ נייעם דעם בנונע פארייאנגען אונזערע
 פארהאנד־ אן םיר הויבען איצם און ריפענפ

 וועגצן דרעס־מאנופעקםשורערס די םים ען1׳
 שםעלען םיר וועלכע פאדער־נגעז, רײע א

 אג־ דער אגריפזיגם. נייעם דעם פאר ארויפ
 פוף זיך ענדיגם םרעיד הלאוק אין רירענט

 דרעם־אגריםענם דער px חודש הײנםיגען
שפעםער. חודש א אײסגײז רועם

 האב חודש פאריגעז pc באריכם פית אין
 וועייכע פארלאנגעז. די אויפגערעכענם איך
י צ.י געשםעי׳ט האבעז םיל  קלאוק־םאגו־ י

 םא^יפעקסשו־ דרעס די צ־ פ^סשירערה.
 פזןלגענדע ארויטנדטפעלם פיר האבעז רעט

:פאדער־נגען
 פיםסעם םשעק־אף דעם אײנשםעייען

 צאלען זאלען בתים בעלי די :דייט פאר
 א פאר ,פעי־רא־ פון פראצענם דריי :זןך

 ;פאנד רעסייערפענם און פענםער הע־^טה
 דאא!ר 2 נאך צאי׳עז זאל פא:ד ה־ידיסה דער

 דא^אר 500 די פאר םיםגי׳יד פער יאר א
 דרײ נאך ;בענעפיס םויםעז הופלעפענפןרי

 װא־ א זרששםעייען ;םוכים ױם באצאיטע
ד פאנד לאציע  בעלי די pc אפצאל אן דיי
פראצענט פערסעל א און 2 נאך pc בתיס

 געגופעז 'אהאל אין אינז בײ זיך האפ
 אז דערפאר. םענטיפענם א טארשפרײםען׳

 ױעלעז אויפגעשםעלם רועם .גאס״ די ררען
 קו־ פ. סשערםאן. דעם שיקען ריר זא~עז

 הנוכח־הבית דעם בישואיואוינען פערמאן,
pc ץ ה*יזער. די

 פיר :_אז עפעפ, גאך פאםירט אבער האם
 ג^ווארען אויסגעװיילם ױינען פעי־זעניעך.

 צױ־ אלגעפימעם צום דעיעגאפעז זיץ צ־
 וועלבער ישראל, אין קאגגרעפ ניפפישען

 עק־ אונזער אײגוםם. אין פארקומעז וועם
 פא־ די געפיגצז דעריבער האם זעקוםיװע

 אז באשלאםעז- px געלעגענהײם פיגפםע
 אפפארען אונזער pc צײם ןעיבער דער צ־

r v ,םשערפאז אוגזער אויך זאל ישראל 
 אלע דורכפירען px ישראל באזוכעז פארעז

 אונ־ פאר צערעםאניעס אםיציעלע נויםיגע
 אידישע די זען צר px גאס־הײזער זער

 די גרוס א איבערגעבעז px — פדינה
 פון ארבעםער די פ.ץ ארבעםער ישראל
ױניאז• אונזער

 גע־ שדין זײנעז אראנזשמענםם אלע
 ־םען21 דעם אפ פארם ער געױארען. פאכם

 px קלאוק אונזער פון גאמעז אין px ױלי
 װינ־ .35 לאקאל ייגיאן. םדעפעדם פקוירם

 גליקלעכע א פרױ זימ px אים פיר שען
 װינשעז צד דאם אים פאנדאם דעם ריתע.

 פזיפבערס. אונזערע נעגעבעז אונז האבעז
 גזװעגענם אים פיס ײד האבעז זײ װען
 עפמפלעכעז אז בײ ײני, ־פעז28 דעם

פעםבער־פיםיג^

pc ;בע־ קראנקעז דעם העכעדעז פעי־ראל 
 אופ־ פערפאנענםעז א אנשםעלצן נעםים;

ם ױניאז םשערםאן; פארטייאישעז ל מ עי  ל
 גארםענםם אלע אין װערען אנגעדים זאייעז

px גע־ די ערזעצעז צי העכערונג לײן א 
'׳עבענפ־פיםי׳צן. אויף קאםםעז העכערםע

מי אמזע־• א עז ? ?נ 5ר.~ע ״איסםע־ץ :
* *0•*

װעל* רעג״. דרעט ״איסםערן פירפע די
 באשלא־ האס ארבעפער. 75 באשעפסיגט כע

 אי:־ אדנזער גענעז קאפף א פירעז צו סען
 אר־ האבעז פיר דױ נאכדעם .,םןרנצשאנע־

* דער פון ארבעטער פערפסע די נאניזירם  
 דער צד געשענדעס זיך האבען און פירפע

 טערםי־ א פאר באארד" רילײשאנפ ״לײבאי־
 ״בארגעי* די אלט אנערקענען צו פיקאם

 pc ארבעסעד די פאר איידזשזינפי״ :יגנ
 געודי* א איז פידפצ זײ האם דאזיגען^שאפ.

 שאפ pc טירעז די פארפאכם פרײפאג פען
px גײט זי אז ארבעסער. די װיטען געלאזם 

 איז יואס קאפפאגי־ישיאז- א ארבאנמירען
םען נים ?אנאדע. אין מרבא

 פארהער א אז םאר^אנגט פיר האבעז
 ריליײ ,לײבאר דער פאר פארקוסען זאל

ר .”באארד שאנפ  דער באשולדיגם האבזװ פי
 אז נאדאװ־, ב<ז צד געהקדס חעלכע פירפע.

 צו אינםיפידאציע־פיםלעז אז ודענדעם זי
מן ארבעםער די צוײנגען שלי צי  אן זיך אנ

עחעען האבעז םיור ידניאן. קאפפאני איר  ג
 זקד לעצסע די עדוו^ פאר ארבעםעד צאל א

 גע• זײ האם פעז אז פעםסגעשםעלם. בזװ
ם ,שעלעז זײ אז געודארענם, האם  האנעז ני

 װעלען זײ אויב חשאבפ. זײערע אנהאלםען
קאנלפאני־ידביאן. דער אין ארישגית נים

 י־זדזירס דדײ געבראכם האם פירפע די
 פארהעד. בײם פארםײדיגען איר זאלעז די

 גופ־באדואוסםער דער איז זײ pc אײנער
ת שעלכעד פ״ פאנעס. נוםסאװ לאיער  א

r אײד אײגפלוםרײד x .רעגירדבנם־קרײזען 
 דדדך פארםראםעז געװען איז צד אונזעד
ש. ^איער  האם פארהןר דער ספעקםאר. ח

 םיר װארםזח־ איצם ם<:. דדײ געדויערם
 רי־ ״לײבאר דער pc אנםשײדינג אז אויף

באארד״. ײשאנם1־
ד  ײארןאציע אדיפ צאלען בי

ד צד כן ז ז פ ק ד א ד ק
ײמז האבען פיר עה  היע• אויטצאלעז אננ

 קלאוק• די צו װאקאציע־םשעקס װאך םיגע
 אנהײבען ױך װעלזװ װאקאציעס די מאכער.

 דא־ דעד rx ױני. םעזpc 29 ײאך דעד אין
ן*עײװ װאך זיגער  זײן ־ישרקט־שעפעד אי׳ע ;

:עשלאסעז^
**c אמססיפױש ״.דיקדןנד״ רעי

שי דנ ילני]?ז א
 םעןpx 3 פעז2 דעם זונםאג. px שבת

 האסעל פראכספוי׳ען אין פיר האבעז ײני,
 פאפזן אין אגאסדל■ םס. px ״װערפאנס״.

 זדיעעאר* בעד:. לארדענשעז די ®ז הארץ
 זײנעז עס שעלכעז בײ אינססיםדס. אן דענם

 אין דדײ ן,פערו? 4 געידארען דודכגעפירס
ד ענגליש, איז אײנע px פראנצויזיש מ אי



« דיס

I  ארבעםסלאזע גייעם דעם וועגען אינפארםאציע
םםיים יאר? גױ אין געזעץ איגשורענם

, ה. פיז אן ס ל ע ד ג ע ם
̂ל8ל סעקרעםאר פקזןעוםױו כ ?*

W \ w/ קלאוקפאכער צאל גרױםע 
־ ױכער שױן זײגעז ^ מ

י ■ ענ־ געדױסע מיס זאנם ■
אר־ דעם איז דערדנגעז

 איגש״רענכ בעטכייאזעז
■P V■  אריי; איז װאם :עזיד׳ו■ ■

מאנאם. לעצםען דעם קראפם *יז םײלוױיז
ױ די אז וױכםיג, זייער אבער אח עם  י

 באקאנם געגוי זימ זאלעז םיםגלידער גיאז
 װע- װאם ענדעדונגען, װייסערדיגע די ׳םים
 חודש. דעם אפערירען צו אנהױבןן לען
 פאלגענדע די דעריבער דא גיבעז םיר

ן אױפקלעריעעז
 רעגיםס־ שויז זיד האבעז װאס די. אלע

 פארדינם האבען איז חודש לעצםעז איז רירם
 אנהײבעז יולי איז װעלעז ,1950 אין געטג

 אלםען לויםן בענעםיםעז זײערע באקומעז צד
געזעץי

 אפלי־ מאכעז יועלעז ױאם אלע. די סאר
 אדער יולי ־םען2 דעם בענעםים שאר קאציעם

 םאר־ נייע רײע א גילםעז װעלעז שפעםער
:שריםםעז
 ארבעםםלאזעז איינצעלנעם יעדען םאר

 איגדיװידו־ אן װערעז םעםםגעשםעלם װעם
 ער* דעם אגהויבענדיג יאר׳ בענעפים דלער
 אין רעגיםםראציע, זײן גאד מאנםאג ששעז

 26 צו גארעכםיגם זייז װעם ער ױעלכען
 עםעץ אױב זאגען. לאםיר בענעפים. װאכעז

 י. ד- ױלי *םען5 דעם זיך רעגיםםרירם
 ־םען9 פוז לויםעז יאר בענעםים זײז װעם
 אין .1952 יולי ־םען5 דעם ביז 1951 ײלי

 ער װעם װאכעז 52 דאזיגע די פון םארלויף
מן 26 צו בארעכםיגם זײן א  בענעםים. וו
 ,װאם •ערזאן באםרעפעגדע דאזיגע .די כדי

 י. ה• יולי ־םען5 דעם רעגיםםרירם זיד ראס
 ער םח בענעםיםס, צו בארעכםיגם זײן זאל

מן 52 פון פעריאד דעם איץ האבעז א םאר װ

 1950 יולי ־םעז6 םיץ הייםם (דאם דאםע דער
 געארבעס האבעז )1951 יולי iyc*5 ביזץ

 נים מתען גאםירלעך װאכען. 20 םיניםום
 אנדערע׳ די נאך זזיינע זײז װאכעז 20 די
 די אויך איבעררײםזיז• םים זיין מעגעז די

 אין פארשיידענע זיין מעגזמ םארדינםטעז
 דער גאר אבי װאכען, 20 די פון יעדער

 דאלאר. 15 אםװײגיגםםענם ■ איז דורכשנים
 בלױז געארבעם האבען נים אויך מח מעז
וואכען. 20 די פון םארלויף אין שאפ זרין איז

 גאך װעם בןינעפיםס די םת הױך די
 אלםעז לויםעז םעםםגעשםעלם װערען אלץ

 פארדי:־ די םון םםך אויפ׳ן אדער געזעץ:
 וױיד־ די לוים אדער ,1950 יאר אין ססעז
.1951 יאר אין זשעס

ווע• מאנאם דעם פון אנהויבענדיג
 איינ־ פאר באקומען ארבעםסלאזע די לעז

ע לנ  װעל־ אין װאך, א אין בענעפים םעג מ
 30 װי וױיגיגער םארדינם האבעז די כער

 עס ביז װארםען דארםעז נים און דאלאר
 קרעדיט־ 4 גאטנע אנזאםלעז די זיך װעם
ם אויכ ב. .x( םעג  איז בענעםים עםעמנ

 דאלאר 6 קריגען עד װעם װאך א דאלאר 24
 דאלאר, 12 םעג. 3 געארבעם האם ער אויב
 האם ער אויב דאלאר, 18 אח םעג 2 װען

םאג). איין גאר געארבעם
 מעגען ארבעםער אז װעם זעען, םיר וױ

 א דאלאר 30 ביז פארדיגען אן איאם םח
 בענע־ צו בארעכסיגם יייז אלץ אין װאד

 ארבעםםלאזיגקײט. םון טעג די םאר פיםעז
 דעם פון געווארען געהעכערם איז םומע די

 פון מאקםיםום דערלויבםען איגםינען ביז
ודאך. א דאלאר 24

 זיך וועם געזעץ פון אפעראציע םולע די
 די וועלעז דאן יאר. נײעם מים׳ן אגםאנגען

 ־םען1 גאכ׳ז װי זעלבע׳ די זיין פארשריםםעז
 וואם אונםערשײד, דעם םים נאר י. ד- יולי

םעסםגעשטעלם װעם בענעםים פון הױך די

 זײ אין ױניאז־אקםיװיםעם. פיז פאזעז אלע
מז קורםען דאזיגע א  175 באםייליגם זיך ה

 דרעםמאכער דער פון םיםגלידער אקסיװע
ױניאז•
 דעד אוגטער געװען דיגעז קורםעז די

 עדיו־ שארפעגםיע, איװעם פון אױםזיכם
 שעין, דזשאו און דירעקםאר קןײשאגעל

 עדױקעישאגעל פיז אסיםםענם־דירעקםאר
געגעראל־אפיס. םון דעאארםמענם

9 j a v םע־ אלם איך. האב פרי׳ אזײגער 
 אינםערנעשא׳ מאגםרעאלער ®ז געדזשעד

 בא־ א םים איגםנױםום דעם געעםענם געל,
 זײנןין רעדגער און לשקםשורער זײ גריסונג.
 קװי־ פון םיםגליד םרזמי^ םארםעל געײעז»

ק  ראמעא באאח־; רעלײשאנם לײבאר מ
 קא־ םאנםרעאלער־ פת םעקרעםאר זשירארד,

 ראסעז־אדםםאלעראנץ! באקעםפזוז ix םיםעם
 לאיער, באקאגםער א לאפאינם. פארק
 ;ארבעםער־אראבלעםעז זױן יאליזירם1ס«ע

 קוױבןיקער פון •רעזידעגם םרעװן^ ראשזעי
 םעמר, לאזאר דר. לײבאו־ן אוז ןײשאפפדער

קדיי פיץ ריסוירםש־דעשארסםעגם «ז ארסז

ש. אינטערנעשאנעל;  ק. ספעקםאר, דזש. ח
 דר. און ױניאן אונזער םון לאיער דער ס״
 אומפארםייאישער גאלדענבערג. קארל ד-

 עםבראי־ את דרעם קלאוי^ םמ ‘םשערםאן
אינחססרןעס. דערי

 דעם בײ גערעדם האט גאלדענבערג דר.
 איבער אװענם. שבת באגקעם יעלען1אפי
 םארםיםלער״. א םון םליכםעז «די םעםע דער
 זױנםערע־ אן געהאלםעז האס םעםער דר.

 װעגען נאכםיםאג, זונםאג םארםראג, סאנםען
 דרעם־אינ־ דער אין לאגע אלגעםיינער דער

מ םראגען׳ די !וױשען דוםםריע.  םען װעל
 זײגען; דיםקוםירם, און פארהאנדעלם האם

 םשער־ און שאא״םשערליידים פון םליכםען
 IX וױ ארבעםער. ארגאניזירען rt וױ לײם?

ג ד. jt קאגםראקםען פארהאנדלען
 דער־ א געװען איז איגםםיםוט דעד

 גא־ האם, עם שםאנדיתקםעז. אלע םון פאלג
 און םוזיק קײן געםעלם ניס אויך םירלעך.

 אפגעשפיגעלם שםארק האס עס פארוזײלוגס
 אנםװיקלוגג און ודאוקם םערקרױרדיגען• דעם

פאנםרעאל. אין איגםערגעשאנעל דער פון

 דעד און פארםולע גײעד א לוים ורערען
 װאד• א דאלאר 30 זײן דאן װעם סאקסיםום

 30 פולע די צד בארעכםיגם זיין צו כדי
 זײ םון דורכשנים דער װעם וואך א דאלאר

 זײן םוזעז ארבעםער אן םמ פארזײנסםען
 ער אויב װאך. א דאלאר 58 אםװייניגסםעז

 פון סומע די װעט וױיניגער פארדינם האם
 קלעגער. אנםשפרעכענדיג זיק גענעםים זיץ

 וױ מער געארבעם האבעז ױאם אלע, די פאר
 װא־ 52 םון פעריאד דעם אין וואכען 20

 אפ־ זייערע געמאכם האבען זײ איידער כען,
 ארײגגע• װעלעז בענעםים׳ םאר ליקאציעס

 איז וואכעז׳ די נאר חשבון איז װערען נומען
 15 וױי מער םארדינם האבען די וועלכע
װאך. א דאלאר

 אז באמערקען, צו װיכםיג איז שלום צום
 האלטען אוםבאדינגם דארף ארבעטער יעדער

 און ארבעם ער וואו :חשביז גענויעם א
 רע־ דער וואך. יעדע םארדינם ער װיפיל
 ארבעםם* די וױיל װיכםיג, זייער איז קארד
 םאר־ דאם װעלען אפיםעס אינשורענס לאזע

 אויף ארויף לײגס געזעץ גייער דער לאנגען.
 יעדען געבען צו םליכם די בתים בעלי אלע

 פא־ א ארבעססלאז. ווערם וואס ארבעטער,
 עמפלאי־ אװ ״רעקארד גאמען מיםן פירעל

 פארלאגגען דארף ארבעםער יעדער מענט״.
 איג־ דער זיך. ביי עס האלטען און פארם אזא

 םאר־ אים פון אויך דאס װעם אפים שורענס
 ארבעםער די דארםען צוױיםענם לאגבעז•

 װעו־ען וועלען באםעם די אז דערווארםעז,
 גןך זיך װעלען עם אח שםרענגער סך א

 מאכען ײעלעז וואס אזעלכע, געגוג םינען
 באקומען צו ארבעשער די שםערונגען אלע

 דערפאר, געשעז װעט דאס בעגעםיםס.
 םעקס זיין צאלעז װעם באם יעדער וױיל
 באשעפסיגונג םון םםאבילקײם דער לוים

ץ אין  ער ארבעםשלאזע מער וואם ביזנעם. ד
םעקס. זיץ איז גרעסער אלץ האם׳

 געזעץ אינשורענם ארבעםםלאזער דער
 שםאר־ דער געגען געווארען אנגעגומען איז

 דער ױניאנם. םרייד די םת אפאזיגיע קער
 שעד־ איז און פעלערען גרויסע האם געזעץ

 םאר םפעציעל און ארבעםער אלע פאר לעך
 פאכען. םעזאן אנדערע און טריידם נידעל די

 האם געזעץ דעם אם געגען סראםעסם אלם
 םעקרעםאר־םרעזשו־ אמהעי, ם. יקרעדפרע
 רעזיעירם אינםערנעשאנעל, אונםער פון רער
 אדװײזארי סםיים דעם אין אמם זיץ םת

אינשורעגם. ארבעםםלאזדן וועגען קאונסיל

נערעבבױגהײפ --------------

ר ע ענ ײ ״ םון ל ט ײ ק נ טי כ ע ר ע ג  ״
ם א קז ר ע מ פ ױ א

 ״גערעכםיג־ דער םת לייענער צאל א
 קריגעז די אז באקלאגט זיך האבעז קיים׳*

 רעגולער זשורנאל. דעם צוגעשיקם נים
 אוים־ האבעז זײ אז אדער חודש, יעדעז

 זשור־ דעם קריגען צו אינגאנצען געהערם
 קרי־ װאם די דעריבער בעטען םיר נאל.
 ^גערענםעקיים׳* זײ צוגעשיקם גים גען
ix אדן דרעסא זײער װיםען אונז לאזען 

ױניאן. דער פון נומער לעדזשער
 ,גערעכםיג־ רעדאקציע צו שרײבם

m קײם׳*, o .19 יארק נױ בראדװײ, J .י 
Editorial Department, 

“G R ECH TIG K EIT”
17*0 Broadway 

.New York 19, N. Y

 בילבולים האמוגיסשדשע וזעגען
 לאפ אץ ױביאן אונזער אױ,ה

אנדזשעלעס
רעדאקםאר, חשוג׳ער דיער

 בא־ עםלעכע םאכען צו םיר דעד־לױבם
 בילבול סקאנדאליעזעז א וועגען מארקוגגען

 געראכם האם• אפזשרײםאר אנןעיםער אז וואס
 םען26 םין פרײהײט- .מארגען דער איז

 ײ־ קלאוקםאכער די אז דעם װעגען םערץ.
 גע־ דיסקרימיגירם אנדזשעלןס לאם אין גיאן
 אפע־ פחדגת׳דיגער דאזיגןיד דער געגער. גען

 אוג־ םום דעם נים אפילו האם װאם רייטאר,
ץ םערצושרײבען  בא־ גאמען, אייגענעם ד

 איז װעלכע באשולדיגונג, א מים זיך נוצם
 קאמוגיםםישער א אין אפגעדרוקם ג«ײעז

 אײ קאליפארניער ״חנר צייםונג נעגערישער
 דיסקרי־ 97 לאקאל פרעםערש דער אז געל״,

 נעגערי־ דער םון מיםג^ידער געגען םיגירם
ראסע. שער

אמא־ דארט שיין ױעדם װעגס איץ פאר
 די און דוביגסקי פרעזידענט אוגזער קירם

 אין באארד דזשאיגט דער םון פירערשאפם
 םאר־ קאםוגיםםען די אנדזשעלעם. לאס

 איי:־ איז עס וואם דאם פגים כל על דריםם
 אין ארדגוגג שםיקעלע א געווארען געשםעלם

 שעסער ניט־ױניאן די וואו אגדזשעלעם, לאס
 דער אונטער אנגעפלאדיעם זיך ראבען וואס

 סיס־ װערען םירערשאפם קאםוגיסםישער
 אר־ די װאו און אויסגעראםןז םעםאטיש

 װע־ מלאכות בעל די םון כעט־באדינגונגען
מענשלע־ א אויף אײגגעשםעלם צוריק רעז
 איז עם װאם זיי, םארדריםט עם מדרגה. כע

 אנדזשעלעם לאם אין ױגיאן דער געלונגען
 אין באדינגוגגעו גױרדיגע איעצושטעלען

 לוין־העכע־ א קריגען צו אינדוםםריע, דער
ספרינג־םעזאן, שלעכםען דעם םראץ רונג

 צר רעמייערמענם־םאנד. א עםאבלירען צו
 אריינ־ בכלל און העלם־םענםןר א עפעגפן

 באציאונגען די אין גײספ נײעם א ברעגגעז
יוניאן. דער אין םיםגליד צו םיםגליד פון
םריערדי־ דעם נאך בענקען קאמוגיםטען די

 קא־ זייערע וואו צושםאגד, כאאםישען גען
 אויך און שאלטעװען געקענם האבעז םיםארען
 בײצושםייערען מלאכה בעל יעדעז צוױנגען

קלײז־ און צייםוגגעז קאםוניסםישע םאר געלס
ר איז װאס אבערלעד•  די״• הינטער אמת דן

ראםעז־תעצעסד קאםוניסםישע
 םון באשטייט 97 לאקאל םרעםערם דער
 לאקאל דער פרןםערס. דרעס אמ קלאײ►

 און קלאוק די םיח^, אן אנגעשלאסען זרז
שאינמ דו־עם  אנדזשעלעס לאס אין באארדם ח

 װאס ארבעם־בױראם, באזוגדערע דאם און
y די אין דזשאבם פארםיילם r ’a .פאכעז

דרע־ װי קלאוקס אםםיילונגען ביידע אין
 אלע פץ ארבעםער באשעפםיגס זײנען םזיס

 בא־ װאויל איז עס אץ אמ׳קאלירען ראסעז
אמבאיאנגם .ײאה• אז אייזימען, צו וואוםס

ו םאר^אנגם אנשטרענגינג פיזישע י  עס ז
 דרע־ ביי וױ רער באדײטענד ־קלאוקט בײ

 סער וואס אורזאך די אויך איז דאס און םעס
בײ באשעםםיגם דיגען פרעםערם פרױען

קלאוקס. בײ וױ דרעסעם
פראצע־ לאנגע יארען א עקזיםטירם עס

 פאר־ דער בעת לאקאל אין עםאבלירם דור,
 דינען לאקאל םון פעקרעםאר און זיצער

 אז קאטוניסםען, באוזאוסמע גום געוועזען
 בא־ װערעז ביכייעד ייניאן םיםג־יידערם ,ד

 פאך־אפטיײ געהעריגער דער מים צייכענם
 איז דייס לאקאל פארשיידענע די און יייגג

 בײ וױ העכער א־קס1?• בײ ז־עעז םעקםעס
דרעםעס.

עקזיס־ װעלכע ױניאן. אוקראכער1?־ די
 אג־ זינם אנדזשעלעם לאס אין דא םירם
 צו־ האט <ארר,ונדערם איצטיגען דעם פאגג

 לאנד איבערן קלאוקניאכער די מים גלײך
 בא־ עקזיסטענץ איר םון יארען לאנגע די אין

 ארבעםם־ בעסערע דעראבערען צו ױיזען
 וױ ארגאניזירם בעסער ױץ אין באדינגיגגען

דרעםמאכער. די זיינען עס
 געייען איז ארבעםםלאזיגקײם די װען

 טראנסםערירט זיך מיטגלידער האבען קליץ
 לעצםענם צוױיטען. צים אפםיילונג אײן םון

 קלאוק םון צופלום גרויסען דעם מים אבער,
 דיארבעםס־ איז איבערןלאנד, םיז פרעםערם

 אויסערגעוױיגלעך געװארען ליםם ייאזע
 געצװאוג־ דעריבער איז לאקאל דער גרוים.

 פרע־ םװ פארלאנג דעם ציריקצואוױיזען גען
 דרע־ פון טראנםפערירם װערען צו סערם
 ראסע, וןעלכע אירגענד פון קלאוקס צו סעס

 איטאליענער, צו איד שווארצע, צו װײסע
נעגער. צו מעקםיקאגער

 ראסען־דיםקרי־ םארט די איז דאם אט
 האבען קאבייניםםען די ױאס אין רינאציע

אנגעכאפמ. זיך
 זאל םטענזאר ברודער פון קרעדיט צ־ם

 ער װי שנעל אזוי אז װערען, געזאגט דא
 פאםשקערײ די וועגען דערױאוסם זיך האם
ז ער האם ,איגל׳־. דער אין לי  קאםעגאריש ג

 דעם פון ארויםגעבערין די אז פארלאנגט
 צוריקציען׳ באשולדיגונג די זאל בלעטעל

זאך, גאנצע די םון ליגען דעם באוױיזענדיג
מאן. צו געצװאונגען געװען זדז זי ויאס

 לאס אין ױניאן דער םון מיםגלידער די
היג־ שסעקם עם וואס וױיסען, אנדזשעלעס

 און בילבולים קאמוניסםישע דאזיגע די טער
דאזיגע די אויך אנדערם צװישען ױעלען

.פארגעםען. נים שוױינעריי
97 אהאי'1י פיז מיםגליד סעגקאף, י.

אנדזשעלעס. לאס אין

 רעדאקםאר: חשיב׳ער
 ״גערעכםיג־ די וױדער דערהאלםענדיג

 האב איבעררײם, לענגערען א נאך קייט״,
 אין דערפרישם. און ױנג דערפילם מיך איד
 םון בילדער אויפגעשװיםען זיינעז זכרון מײז

דיעך געײעז איז שעפער די אין ויזןן ,1910

ס :עדמםיגקײס. װײני:  דזר־ נױר זיך האם ן
ז דער מאגט מ  זײנןין פיר דזמ חשולײ, ז

 ברד־ אונזער און סםרײק דעם אין אר״נםעד
מן איז ז״ל, פעץ דער  םםדײק דעם *ין געקו
 ארו:־ גײן צו װאלונםיח אויסצוקלױבען האל

 גע־ איך שזיפעד. די םון סקצבס םערנעמז
 זשיף שאפ א אין ארױף זײבען םיר וױ דענק
 הן«מן םקעבס וואו םםרים, םער21 דער
 םים אבער מעםערס. םים באגעגעגם אונז

 האבען אנםשלאסענקיים און געדולד אונזןר
און סטרײקברעכער די אריבעדגעוױנען םיר
ױני«דלײם. פאר געמאכם די

רזך־אקםאר, חשוב׳עד אייך דאנק איך
 ״גערעכםיגקײם׳׳. פרעזענם גוםען דעם פאר
 אז האף, איך געשיקם. פיר האט איר װאם
 רע־ אונז, אז איר װעם צוקונפם דער אין

ע ם ר ^  און םארגעםען נים מיםגלידער, ם
 די אין בױ ױניאן־זשורגאל דעם שיקען אונז

צײםען. אלםע גוםע
 םשה ברודער םים אײנשםימיג בין איך

 געפאכם תאם ער װאם פארשלאג, וואלאכ׳ם
 בין איד מאי• םת ״גערעכםיגקײט״ דער אין

 ט־ א האבען װעם ױניאז אוגזער אז זיכער.
ץ דורכפירען פון צען  פארשלא^ג ד

גרום, ברידערלעכען םים
.117 לאקאל הארװיץ, װיליאם

היל,ה פא־ באדאנקט מיטגליד
רעדאקםאר! ױערםער
ז וױל איך י  זאלם איר אז בעםען, י

 אויםצודריקען געלעגענרײם די געבען מיר
 םיט־ מיעע צו אנערקעס־גג און דאנק מיץ

 םאר שאפ, דרעס בלושםייגס סון ארבעםער
 שםיצע הארציגער 'און פיגאציעלער דער
 םו־ אזא אין געגעבען םיר האבען זיי וואם
 םון שעפער אלע אז דייני^ איך מאס. לער

 ביישפיל א נעמעז זיך דארפען םרייד דיעם
 םיס־ א םארלאזען נישם אין שאפ דעם פין

נוים. פון צייט אין ארבעםער
 וואכען 50 געצאלם םיר האם שאפ דער

 קוםמ עם ציים. יאר 2 ודאך א דאלאר 30 צו
 ארבןים גוםער דער םאר אנערקענונג די

 סרן טשערםאז דעם ליםוואק אײב ברודער
 אקםי־ זיינען וואס קאםיםע, דער םים שאפ

tt לאקאל אין מעםבערס XL דרעסםאכער
באדאנ־ איך װיל ציים זעלבער דער איןױניאן.

 סון קאםיםע״ T’x ״דרעסמאכער דער קעו
 העלפען צו בײםראג זייער פאר ,22 לאקאל

די װאם לאגע, םיגאנציעלער היץ אין מיר
װיסען. פיץ אן געםאז האבען

בא־ צד כבוד א איז עס אז דײג̂י איך
 ןר־ אייז צו םענשעז אזוינע םיס יאנגען

 װי װערםער קײן נישם האב איך גאניזאציע.
 דער פון ברידער די באדאנקען צו אזדי
 געפילעך מענשלעכע די םאר קאםיםע אייד
דער םין מעםבעדם די צו האבען זײ ױאס

ארגאניזאציע.
ר קאלאקאף, סעם ע םנ XL יאקאל פה מ



------------------------------------------------------------------> 32 וײם

 הודש הײנטעעז געהעכערט פױטעדבענעפים דער
דאלאר םױזעגם צו

 דער r* טןשלוס »n םים הםכם וױן
p ײבל־מגוממי^ן t יגם«רמשןר אתזער« 

 ןןגדיוימג־ ע*ים,2בןי םויםעז ־xn װעם מל
 געזמנמרם תודש. הײנסיגען pjn p■ דיג
500 p# nrcm דזל*ד *T לזזל*ר. םויזעגם 
IV בלאק. pofW מריכםעם עס זדי 90 

ײ  «דום מןלזנן פאנד. דןןזיגדן art «ז מ
־ אתזעו־ pc מיםגלידעד םויזענם 380 « 

 געומגער־ דעד *ז געגיסעז ל3*ש3גר3מ
ר ם מ גג לעמנ דו מ דזי n 8 מ t wp 
װי  דןד איז פאראוים שרים רנדעסעיס

 ®ןרבעםע־ אדן אױ־םש«־ײםונג כסדד׳דיגער
ר .וועלמיר״־במעסיםעז די «ון רתג  מ

םיטגלידעד. אוגזערע
 יר»גר*ם מרױכערתג לןבענם דער

 םיםגלידןר אונזערע פ*ר (לײף־זױגשודעגם)
מן *יז זױז *נ  ש*רלױף *יז לם.8 י*ר 1» ג
pc די u נע־ בענעסיםען די דיבען י«ר 

n געװארעז העכעדס t שםוםעז דדיי i
ממװעג־ געל8איגםערגעש דער בײ )1
n 1937 שאן t דורכגמירם איז nntrnsi,־ 
oix שלוס 8 ל׳8® ערטטען  מלען xx מ
ם םויםען ר8ל8י 150  יודשי־ם די xx מנעפי
ם 8 *ז ע מנ אד ם תז דער ®א־ םיםגליד. מ

מ מ לןבעגס__יזזיג רו מ חי מנע*ים_ מ
ןו קזלם עו p םיםגליד י it יאר. 8 ר8ל8י
p* n דזר בײ )2 n w w p נד.8קליײל 

n t .i»47 n t ם םויםען דןד פי מ  גןװמ* מ
ם ר  דזי׳^ר. 500 ארין• iso pc געדוארעז מ

 pc 350 ב־בעגעטים8«וג יזזיגעז דעם ר8פ
n דןילאר t ען װ מ םיג  גו־ 8 מילעז xx טי

 םײסםע די ר.8י 8 ר8ל8י וגוזײ pc כ8ג
 װעלטעיר ■tax הןלםה האכען װ^ם לעז.8?1ל

י תז עז מנ ר8דזל סזײ עקםסרא ד׳י מל
מ *ין מגדען. די *ס pc דיירעקם יזור 8 ע  י

מז ל^מלמ^װעלכע  סעלסד■ קײז גים הז
ו נ מיו ן ל  געווען גדיגױג איז וו^ד^ן. װן

8 yrrcppra ר8ל8י «װײ די ו8 םןשלום 
 מיי «ז זײדזיקם װערען לס8*3ג יזלןן

^8ימי ק o לידערנזיטג די ןר!יר ר iw S r 
לןן 8 יײזר 13ל8* הין ■CTTW( נזעקם סו

ג )3 די מנ ױ מ ן ן ם ז מז דן מגזי  סי
ftw ו זזןדם ן  188 בעממים םויםען ו
ר 500 ■רן מדזז לן  ־8י םדימגם *׳יף ון

עז ton ר88 ר<8ל ם ר מ מ n מ t s u n s 
rw 4 «ו גנו״סי e p n i ^ p 8 ר8ל8י ▼ 

I םיםנליד. יןדןן ד8* I 18ל888ל יי« wn

 אױנוסם »«־ רעמגרות»ױעס
הױז״ ״ידניפױ אץ ומממדעס

ו ד«ד ך n ■ױגוסס ן t ס־ ד׳י עג ןגנ
מ n *ו *ימז ם s p  •  vnxrarw
ץ  ןי־ רל<8038ר1 די מריזיי. .ײגיםי י

ח סזײוסר־ם • an t y ri ל■5נ8«13«ר 
TS3) tk ע «רזויי י

4Ufim זןדזוןמיןם מז *י מיי 83  קרי
ל ריכםימז דןס מון !יםעדען. «ץ *י

 Trim *׳יגו׳סם ■ןר סחח^ױ<81ר<
n  i)8 i8U 8 o n  ,8P הױזי ״ױומזי 

n 301 רו׳ם ןן»י» t דעד p m w w t 
ס מל j גײ ײיײ.8בי i7to גי׳לד׳̂י n r

 ביז האם פ$נד װעלםעיר ענד העלםה דער
 *ו־ אויבעגדערם^נםעז דעס לס83גע איגם
 ד^זיגער דער װעם דןןלאר, זנודײ »ץ גאב

 אינםערגע־ דער גו קזלעז arn םרזעז םאנד
ל81  ־־B wrn י׳8י 8 י8ל8י 4 8עקםםר גן

 8 דןזלאד 6 אױםמאכען עס װעם זאםען
rm סאר יאר r .מ אין םיםגליד ע  ־8ל י

 העלםה קײז Itntte נים איז עם ־am לעז<8ק
 !וױי־ 8 דורמופירעז זײן גױםיג װעם פאגד.

 ־8י 4 עקסםרא זײ לען8* י3 משלום םעז
 דאר־ עס ױעלזן םיםגלידער די ןד־עד לאר
ײ לײז8 פזה ײ ז ע ל י מ  סימיןײ׳עז 8 מ

ק«לעז•8ל זײעדזנ איז םעקס
ר איז עס ײן *8ז םיםגלידער ז8 נױםיג ז

 דעם פון נעםעז די *עעבעז געטי לען
דעם בענעפישערי  זײ װען בעגעםים, פרן

 הײ־ זײ װען אדער לןזקאלען זײערע בייםעז
 יורשים די כדי םאל. !וױיםען גום ראםען
 שװעריגקײםזח שום קײז האבעז נים זאלזמ
בעגעפים. דעם לם81»ױסגע קריגען בײם

ל א ר ע ב טי לי ר א ט פ ר ני מי א ױ נ  ר
אלןז לי ד ע ר ה א םי ם ל סי סי נ או  ק

מ ענ ד ד ע ר פ
 האם יןרק נױ אין רםי8« ליבעראל די

 קאנדי־ א׳־ר לם8 םינידם8נ חודש ר*גען8®
 ח־ קאונסיל סיםי פון ■רעזידעגם פאר דאם

 ל,8לימי־ ■רשםינעגםער 8 העלי׳ לף8י
 דעד אלס אױםגעצײכענם זיך האם װעלכער

 קאפיי סענאס .קיפאווער דער םון אדהשקאם
 פארבינדונג גאעגםע די אױסדעקען *יז םזױ

 סאשין *אליסישער םעםעני דזר גדוישען
 ס3 וױ ר^8י נױ *יז אתםעדװעלם דער ארן
n t 31 דארפעז הײ־יאר װעם נס,8ק8כB8* 

 8 פאר וײזלעז 3יעל1םסע ײץרעז מלםעז
 מחםת קאונםיל, סיםי דעם pa *־עזידענם

n &ס8 דאױגער דעד t געװארעז■ לײדינ 
 ירעזידעגם, ונסיל8ק ®ריעדדיגער דעד ודעז

8 08Pbi*nליטערי.38סי n t גע־ רערוזיילט 
שםאס. דער *ץ פןײאד לס8 ודארדו
n t ע׳3ר ר3ןזרשט דער ײ ר3י ם8ײ י  ל
 ן3לס8געה האם קאנדידאם •ארםי בעראל

עד יערלילכען בי׳ים  דעם ■ארםיי. דעד פרן ױנ
n ײגי׳ 13013 t ער האם האםעל, ?אפאדאד 

ױ די גערדפען  ־8י זײ אז בירגער יארקעד נ
 נרױסע זײעד אױםרײגיגען העלסען־ עז8ל

ע׳ טרן 08שט מי רז  אונםעד־ דעד טון קז
שעז דעם טרן *ץ ה3לם־הש*3װ  לע־ יאליםי

 דריקם3ױםג8 האם ער מרברעכעגם. סרן בען
 דעם אריף געקוקט ניס זןז האםעס־נג די

 *8ל בלויז ®זרקומעז |3ל3װ הײ־יאר װאם
 יאר־ גײ סיליאנעז זיי ז3װעל ז.3װאל קזלע

 װע־ נאר *־ילעז. נים «יך •ײנודיוינאד ד3ק
ס  אין באםייליגעז און רעגיסטרירען זיך ל
_____. _ ז•3ל8ײ די

 רםי8■ ליבעראל דעד *ץ גאפיט^ױע די
 רעטובליקאנישע די (וועקגןשטעלם תאס

*דיםװזןל דעם סאר שסאט דעד איץ מרםײ
 ירזגרע־ ז7הינענם8•ר 8 ז31שםי xx ר3י8

8 8 1 8 1 9  טון &ט8 װיכםיגעז רץם פאר 8
 סעםע־ העלפעז אדער קארנסיל־סויעױוץנס.

ײ » גי־השל 8י88< n •ייגטלום איר 3 t

נערעבטיגסייט +--------------
ר  ז8פיחש 8 פאר^לםונג. טישער8שט דן

 ארן רםי8• אבעראל דער םץ ם8גדיז־8ק
 :־8ש טםע האם ®ארםײ נער8«ובליק3ר דער
 דעמאקראםי־ דער איבער געװינען גו סען

פארםיי־מאשין. שער

 קולטור־אפ־ אינטערנעשאנעל
 שבת׳דיגע א־־אנזשירמ טײלונג

אױםםלונען
 סםײלונג,8קולםור־ איגםערנעשאנעל די

 מ. ניא8ם פון אגסירערשאםם דער אונטער
 יולי פון פארלויף אין אז םעלדעם קאהן.

 פאלגענדע די װערען םירם3דורכג וועלען
 ■וג־ איגטערעםאגםע באזוכען u אויסםלעען

 נגענעפעד8 (8 ין8 פארברןנגען »ח קםעז
:געזעלשאםס

 ין8 זייגערu 8 יולי. םען14 דעם בשת,
 פעלהעם־בעי־ אין אויספלוג אן דערםרי.

 ■עלהעם־ דעם לעבען :םרעף־פונקם פארק.
ן.8םסעיש עװעמ ן8לעקסיגגם בעי.

 אין ד3זײגn 8 יולי• םען14 דעם שבת,
 רק8« בערעם אין אויםםלונ אן דערםרי. אין
 :םרעף־*ונקס רםען.8ג גישען8ל88ז איז איז

םעדי. אײלעגד סםעםען דער ייעבעז
 ד3זײג8 9ז45 ױלי. םעז28 יעם שבת,

 שיף דער םים ארויםםאר ז8 דערפרי׳ אין
 *T8 333338 איגדזעל• מאנהעםען דעם ארום

 סט8ק איז שעה דרײ דױעדם ם8וי רײזע םע
 (קינדעד סדגם 25 םים ר8ל8י אײז בלויז

 רין3 באולינג ;סרעף־פונקם סענם^ 35 ר8נ
לאין. עװ. לעקםינגםאן סםעישאן. י3סאסז
 זיך: װעגדעם 3י18רמ8אינם 3גענוי י8פ

 ־33 אינםערנעשאנעל רםםענם8קולםור־דעי
m ביידע, o .ן8«3ל3ם ניד־יארי^ בראדװיי

סססד. — 5 פס־ם8ל8ק
* * •

 אוסזי־ פעגשעז ײד פילעז .טארמאס
 ר3װעלג אייף טעפע די זיין װעם כערז״

 ניו ם3ד ®ת ברעם. דזשאדעף פראפעםאר
ר מ ר א  ז3קטשור3ל ס3װ *ינױוערױםעם׳ י

ת^ לי. םעז17 דעם דינסג n ר3זײג8 € יו t 
 איגסעד־ דעד טון 8םסידי דער איז װענם.8

n געבײדע. נלעשאנעל io די.ול8בר

ען שינ ר ע ר ד ע ר ד ע ם ־ 4 גו ע ל ב  ״
ר ע ר ט א ר ם ע ש די ״ אי ע או צי ר ע ד
n עס t ײ 4 ניעעד דער דערשינען  (יונ

 אחײשזװ־ סאר ״בלעם־ער ®ץ פמםעםבער)
 שערםעל־יאר־שריפם, די דעושיאדנג׳׳.

 ר3י םאר ודעלם־זעגנזעד pc בזנז3ארזיסגעג
ס.3נגר8קולםור־ק בײם שול איזײשער
־3ײ — ארםיקלןיז אנםהאלם נומער דער

 ד3י י8פ יע3לא8אידע הײגמײסיגער 8 געז
 אידײ דעד מארקן יודל pc שול איזײשער

 זיםי־8« ר;3לעהר לײבוש pc לערער שער
 איז אילעז נאאיאנאל־עםישע p8 ודיםםישע

 ר3י י8 כע?8ל83 אברהם pc דערשיאוגג
ר  ~8י8 ייסף PC ■רזריאר. pc 3נמירו8קל8י

 *33 03רעד די אויך װי גזיעדע.P 8* םאשו
 ד3אידיש «אר גטעדענץ8ק דער בײ האלםעז

 א• ד.3ניג ש- pc אסעריקע אין דערשיאונג
x ש. יעפרויקק, ז• אויערבאך,  ,]8&eu בינ־ 

בעז. jx לד.83
 איז איימעל־נוםדר אז pe ירײז דער

n *באגעםעגםס־^רײז דעד .סענם. 60 t 
8 S1J0 ־.18י
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International Ladies’ G arm ent W orkers’ Union
Financial Statement-1950

in the headquarters of all constituent units. The posted statement also set* 
forth the receipts and disbursements of certain benefit, health and vacation 
funds. Copies of the detailed financial statement may be obtained by sending a 
request on a post card to International Ladies’ Garment Workers’ Union, 
1710 Broadway, New York 19, N. Y. Members should state their name, 
address, local and ledger number when making the request.

This statement presents total receipts and disbursements for 1950 and 
total assets and liabilities as at December 31, 1950, for the ILGWU General 
Office and iu constituent joint boards, locals and other units.

A detailed account of the sources of the receipts and the purposes of the 
disbursements is contained in a financial statement compiled by the Auditing 
Department of the ILGWU. Copies of this detailed statement are being posted

TetaJ
Liabilities

•As at-

T sU l
Assets

December )1, ISM

Total Total
General General
Receipts Disbursements

------- For the Ported--------
^an. 1 to Dec. II, ISMLOCALS

33,001.48 32,70954 18.242.24 32694
1.833.36 1,807.78 301.66

42. o l*8,583.00 9.476.89 2.856.02
1,788.02 1,87921 58088
5,73953 6.092.19 917.56 9.00

49,959.57 43,705 35 32,136.54
6.940.44 «.98641 718.05 132.80

15.188.60 15,134.73 2,979.00
66.400.54 56,697 65 54.403.52 16000
46.984.51 48.748.39 5.573.76 32580

321.04 297.47 253 89
11.964.06 13,122.59 2.668.29 81.00
5560.97 5,665.67 1,774.26
6,351.85 5.605.48 6,113.96

90.371.03 72,522.06 49,626 43 10180
4,961.06 4,573.33 2.780.12
1,746.75 1.937.65 869.98

21,600.88 19,701.29 5.448 74 86.60
344.00 240.63 195.16

105,877.04 108.909.65 14.826.29 348.70
1,438.20 1,423.59 611.87 ...... ,

385.30 514.20 26189 __ m
541.26 691 33 432.73

7,08950 8.806.87 . 7,14438
6,402.55 6,762.44 73950 .. —
2,72552 3.137.04 14038 «3 00
1,113.15 1,415.20 2.589.68

742.99 801.91 25306
5,223.65 5.305.24 3,091 48 196.10
2,884.35 3,761 32 752.83 __ —

37.02 74 30 530 70
1,317 65 1.41532 21678 ... -ך
5.644.48 2.463 94 3.533.43 ___ r __

32,727.95
3.87856

30,107.63
3567.94

10.370.94 
1,348 30

44.40

1,506.35 
4.954 45

1.833.40
3.572.41

453.03 
1.498 98

...
14.193.61 12.628.84 2,201 45
2,877.44 2,228.13 94931 300.00
4,579.60 4,870.98 859 77 ..... ״

705.85 727 96 365 07 1804
2,241.80 2,307.20 1.203.44 169 67
1,194.00 1,062 12 1,973.09
1,140.65 1,229.96 129.04 85 00
6,097.95 6,203.19 2,782.97
3,290.25 2,435.01 2,699 43

493.80 422.05 167 20
19,183 75 17,024 17 9,355 28 123.2»

1,928 65 1.99933 641 93 66 68
1,307.75 1,450.50 353 03
1,824 00 1,662.34 402 89 200
1512.04 1,315.23 431 89
8.75723 9.315.24 1.774.87 -T
2,861.65 2.83828 506.02 .....

11.900 49 11.374.58 4.16756 2.99088
6,283.45 6365.64 2.49053 4220
2,356 36 2.566.52 36851
3.466 00 3,067 62 679 29 3.40
1,933 30 2,279 33 85637 11.40
2,777.94 2.890.51 620 55 

3751
159354 1.866.80 36791 280

18,742.45 15,075 63 16,653.77
1.645.16 153650 308 43 _ ,
6510.06 6501.43 1,966 62 117»
2,42550 2.468 76 866.96 _^
5,774 54 851071 2943 66 20.40
9.715.23 8,64083 6377 90 27.40
6,755.87 850951 1,80050 — ——

'■Mi—Cleveland. Ohio _______
201— Norfolk, V a . _____ _
202— Alton, 111. ________
210—Ponca City, Okla. ____
!IlC—Houston. Texas _______
»16—Winnipeg, Canada ____
217—Trenton, N. J. ________
224— Philadelphia, P a . __
225— Hazleton, Pa.......... ...
220—Springfield, Mass _____
227— De Soto, Mo........... ........................................................................
228— Wilmington, Del. _
231— Pinckneyvllle, 111. _
232— West Warwick, R I. _
234—Easton, Pa. ______  .
237—Winnipeg, Canada ____
240—Aurora, 111. ___________
243—!Stroudsburg. Pa. ______
247—Pittsburgh, P a_________
249 <fc 295—Wilkes Barre, Pa.
252— Waterloo, 111._...... .....
253— Edwardsvllle, 111.__
255—St. Charles, Mo. ______
257—Milford, M a s s .________
204—Pottstown, P a . ________
271— Hornell, N. Y . ____
272— O ilm an, 111-------------------
275—W inchester, 111._______
278—Vancouver, C a n a d a ___
277— Indianapolis, I n d . _
278— H arrisburg, 111 .___
279— Festus, M o ._______
280— Auburn, N. Y . __
281— Lowell, M a s s .______ __
282— Oshkosh, Wise ..............
284— Washington, Mo. _
285— Hooslck Falls, N. Y. _____
286— Ishpemlng, Mich.
287— Vancouver, C anada ______
288— K ansas City, Mo. _
289— McLeansboro, 111. _____
290— Henderson, K y . ____ —
301— Boston, Mass.............
302— Louisiana, Mo. .... ....................................
303— Clinton, Iowa .... .............
304— Winnipeg, C a n a d a _____
305— Marseilles, 111........ ...........
306— Sunbury, Pa. .... .............
307— Cape Girardeau, Mo. __
308— F ort Worth, Tex. _____
309— Assumption, 111. ___
31L—Freeburg, 111. _________
312—Harrisburg, P a . _______
314— Albion, 111. ................................................
315— Montreal, C a n a d a _
318—York, P a....... ......................
317— Bay City, Mich. ___________________
318— Detroit, Mich    —...-
319— Du Quoin, 111.__ ______
320— Troy, M o .____________
321— Bennington, V t . ___
323— Richmond, Mo. ___
324— Pawtucket, R. I. ______
326—Baraboo. Wise. _______
328— Kokomo. Ind. ..............
329— Mills tad t I U . ____
335—Collinsville 111. _______
338—S t Louis, M o ._________
337—E lkhart. I n d . __________

Total
General
Receipts

Total
General

Disbursements
ToUi
Assets

a•

Total
Liabilities

LOCALS Jan. 1 to Dec. 31, 195« December 31, 1950

117—New York City ............ - f  491,38786 |  518.8t5.74 |  329,872.22 $ 4,90098
9—New York City _______ 260,772.30 271,0<3.1SU 137035.66 1051.84

10—New York City _______ 499,497.26 480,532.17 398.81402 3,713.78
»0—New York City . 77,426.00 79,157.44 116,640.44 4,05392
21—Newark, N. J. _______ 32,136.28 32,876.36 26,694 11 421.78
22—New York C i t y _______ 1,077874.03 1,018,969.56 2,070,701.17 130,039.15
23—New York City _______ 343,061.16 241,162.83 793,385.41 1,579.77
24—Boston, Mass ........ . __ 52.990.63 52,185.74 31,122.99 194 44
2a—New York City _______ 292,54222 221,453.70 877,235.10 173,319.50
28—Beattie. Wash. 1,726.90 1.921,99 494 48
30—New York City .... ........ .. 48,694.18 39,375.90 59056.48 2,684.18
32—New York City .............. 191,941 19 192,071.74 251,043.80 5,26491
85—New York C i t y ...... ...... 281,700.12 301,176.35 284,464.19 3.398.11
38—New York City _______ 53514.83 64.706.21 32,109.27 41964
40—New York City ............... 153.541.11 139,81220 190,948 56 3,893 00
48—New York City _______ 763,24153 635,671.24 1,203,445.45 6.875.71
«0—New York City ___ ___ _ 187,932.87 201.243.45 100,053.41 2,12190
62—New York C i t y _______ 616098.15 515.893 25 758,169.57 6077.61
64—New York C i t y _______ 13.818.96 11,548 97 8.001.00 822.40
66—New York City ........... 301,009.20 298,984 70 382,56287 18,35901
67—Toledo. Ohio _________ 6.791.65 7.577.77 89809 591.87
70— Portland, Ore. ________ 14,567.23 12,154.28 11,776.95 140.73
72 6c 192—Toronto, Canada 
76, 54, 208, 212, 261—

35,442.41 34.978.30 19.617.64 ’ 371.49

Chicago, 111.................... .... 125,361.90 128,163 04 47,343.95 467.40
82—New York City .............. 58,367.10 49,233.32 72,555.42 ......  .
89—New York City .............. 1,251,604.28 1,283,674.20 1,781969.15 2.897.62
90—Elgin, 111........ . ...... ..... 5,652.65 6,183.07 5,277.68
91—New York City .............. 540,745,82 377,81706 1,357,88009 19,625.16
93—Reading. P a ...................... 36,400.54 34,319 08 9.11085 5990
98—New York City _ _ ..... 76070.29 75.152.15 5,190 18 757.20
99—New York City ........  - 138,913.89 148 094 04 32,090.86 435.65

102—New York City 85,910.83 83.480.63 9,475.92 5,796 99
105—New York City ___  ... 236,842.05 208,942.98 176.510.88 4080.68
108—Harrisburg, P a ................. 71,965.97 72.666 66 8.165 33 437.22
I l l —Allentown. P a ................ . 143,602.93 117,62201 71,395.30 296.00
113—Peoria. I ll.................... ....... 11,096.42 10,674.43 3.431 21 46.20
116—Fort Wayne, Ind. .......... 5.580.38 5,135.92 1,418.87
120—Decatur, 111.......... ............. 22.030.81 21.807.94 6.403.75 58.50
122—Atlanta. G a............ ........ 19.427 04 19,619.83 1,145.89 73 00
124—New York City — .... . 17,832.25 17,714.67 3,540 16 3,86492
132—New York City ----------- 128,113.90 124,072.49 26.120.07 5,447.05
142—New York City _______ 203,335.58 212,854.69 99,450.77 4.841.66
156—New York City . . .. 291,711.40 ’232,307.82 460,243.50 7,788 66
168—Cohoes, N. Y.......... .......... 469.00 814.65 74.16
169—W aterford, N Y....... ...... 3,628.50 4,042.53 2,290 60
170—Utica, N. Y......... ............. 33.134 80 32.026 64 3.415 40 11.00
171—Richmond, In d ...... .......... 1.913 38 1.207 54 705.84
172—Plqua, Ohio ....... ........... 5,074.55 8.047.04 2,592 67 36 00
173— Walton. N Y.................... 1.990 20 1092.38 1,407.25
174—Cohoes. N Y..................... 714 00 801 07 486 63
175—Conneaut. Ohio .............. 1,852.76 2.25708 1,38200 17.10
177—New York City _______ 12,890 04 12.936.40 3.734.45 198 95
178—Fall River, Mass 185,700 07 138,208.46 133052.54 2000 88
179—Red Bud. IU. . ...... . ..... 51900 572 04 243.09
183—Salem. Ill . . .... 3,539.05 3.773.22 1,149.27
184—Seattle. W ash...... . ..... 13.132.81 1207707 2.068.92 171.70
165—Bhamokln, Pa ............. 89.246 10 85.276.33 52059.57 233.77
186—W hitehall. N Y ........ ...... .. 3,930 70 3,551.03 2.097.0•
187—Racine. Wise..... . . . . 8.693 77 6,35591 1.461.44 27.00
ISO—Batavia 111. ... 3,171.47 2.648 45 3053.25
190—Philadelphia Pa. ___ __ 202,646.78 131.407.79 303.013.30 663.70
193—Pans 111............................. 1.764.69 1938.55 364 06
194—Rood house III 1.625 71 1.60403 53691
196—W arrenton. Mo . . 1084 65 107707 414.11
196—Marlsaa. Ill........... ׳ 1,03611 900.60 459.11
107—Nokomla. IU. 1081.67 1.64303 635 91
190—Horton, Ka». . . ־ 1.085.72 1073 30 34101
190—Toronto, Canada ............ 17,11854 17087.14 »099.1» 317.00



Total 
Os■ aval

------ War Ska 1»,

Tetal
Otsrral Tetal T*UI

LlftMUttai

! s a l t s  Dee. SL 1950 December 11, 19M

7,970.46 007411 1,642.34 84600
1,031.3« 1,16009 182.42

512.90 416.22 25*07 5 00
008115 8M.21 2 »  .00

10.539.45 9,4*906 3,73501 1904
1.193 48 1,30000 33001 ___  -
2,23400 1070.04 109202

66.50 66.50
57800 581.75 375

1,078.25 670.02 40203
563 20 36203 200.97
188.80 140.31 48.49 ........—

8,30101 8,39709 911.16 “־**־

679088.00 546.620.65 1,063,69107 3,78870

42,403.74 151,41400 219038 10 79,025.74

269010.75 222,14905 416,401.22 320.25
116.429.03 105058.17 112038.04 899.13
49.625.80 44,443.12 4409158 1,24608
84,03201 57,63102 182037.86 423.79

103,903.03 89,76104 60017.84 5.602.62
52,889.55 44,713M 51061.58 197.04
75,365.79 62,805 73 67,827.86 698.81
24.298.66 20,618.25 17,483.73 78.10
37078.85 38,680.79 21,404X6 162.80
7607002 58,60700 47,761.00 271.10

133,449.94 118,11504 104.991.79 1,109.13
155.408.77 116,504.61 225,427.99 633.83

4,922.05 4039 12 512.28 ,--........ —
30,231.53 29.10403 9,538.17 90.00

139,308.35 134 072 01 168.326.71 2.Q7201
271,370.17 230,813.62 491.286.39 7,137.00
26,577.27 23,233.51 21,76608 33902

114,090.40 92,805 02 153,064.58 13013 15

2108949 16,765.75 18,14107 298.70
16,737.86 16041 20 6.086.95 319.46

81,688.76 80,389 25 27.105.11 79555

281,088.84 286.102.80 183,424.82 12,033.17
66,120.21 66,010.02 9,129.01 4.440 58

129,887.45 130,892.21 16.632.45 15,698.76
12.442.82 12,386.86 832.80 2,75550

54,323.33 50,140.38 16,440.95 431.10

79034 23 74.581.10 41,64356 189.70
190,577.91 186,661.03 61,199.62 1106401

118,664.54 102093.66 82.53101 11,069.70

54,758 06 66045.84 38,717.02 610.70
53.458.44 55,082.18 49,157.33 19600

63107602
15,78607

448,401.70
15067.73

654,122.77
8013,12

4,828.06
151.50

97,943.05 92.159.46 113,759.05 950.69

91,206.92 90.372.07 34,611.14 69108

21,28906 23,611 27 3579.41 76.75

63,860.95 58,07106 19,018.84 7050

179.086.04 136,532 56 180.096.54 2.418 84
11.758.00 11,449 92 4.055.87 79.23
83,749.59 95,987.54 68,838 15 1,463.38

76,406.07 77.623.51 23567 79

24045 30 25,463 28 4.15855 2.41
82.651.09 76,13791 40.001,97 52.09

28,513 05 3009501 16,71801 ____

LOCAL*

42.9M.a7

9*499091 «0794395
295091797 '  300.00992

«9119• 29490
>11987.70 17.1009•

19908908.05 0,533,41899

174910.10

706905.70
•1093098
1*90493

«190448
1901950.*•

610— Oneonta, N. T.
611— Mounds, 111.
510—at. Louis, Mo. ________
619—Osawetomle, Kan. ____
520—Grand Rapids, Mich. __
621— New Philadelphia, Ohio
622— Alliance, Ohio ____
523—Grand Rapids. M ich .__
525—Allegan, M ic h .________
520—Harrodsburg, K y ._____
627—Polo, 111.______________
528—Vandalla, 111._________
591— Meadville, P a . ________

JO IN T BOARDS, DEPTH., ETC.
Cloak Out-of-Town Dept. __
Eastern Out-of-Town Dress

Dept_____________________
Eastern Out-of-Town MisceL 

D e p t . -----------------------------
143— Mt. Vernon, N. Y. ____
144— Newark, N. J . _________
145— Passaic, N. J.
148 & 162—Union City, N. J. 
149—Plainfield, N. J . ---------
150 & 157—South River, N. J. 
160—Bayonne, N. J.
166 & 222—Newark, N J . ___
220 & 251—Newark. N. J. -----
Conn. Locals—146, 151, 152,

153, 164, 167, 223 --------------
L. I. Locals—57, 77. 107, 154_
176—Glens Palls, N. Y . -----* .
Baltimore—4, 110, 327, 362 _  
Boston—12, 33, 39, 46, 56, 73,

80 ------------------------ ---------
Chicago—5, 18, 59, 81, 100 ___
C incinnati—63, 204 ________
Cleveland—26, 27, 29, 37, 42. 

44, 52, 207, 209, 211, 300, 
358 368 - - —

Cleveland K nit Goods—296,
297, 298. 299 --------------------

Dallas—348. 387 --------------- -
Kansas City—114, 115, 118.

250, 270, 274, 326 — .............
Los Angeles Cloak—55, 58, 84,

97, 512 ...... .................. ...... .
Los Angeles Dress—84. 96, 97 
Los Angeles Jt. Council—266,

482, 496 __ ______________
Miami Joint Council—339, 415 
Milwaukee—188, 273, 292, 322,

334 _____________ _____
Montreal Cloak—19, 43, 61,

112 342 .......— ______ ____
M ontreal Dress—205, 262, 485 
New England Joint Locals— 

75, 229. 242, 269, 291. 294, 
313, 359, 360, 371, 391. 397,

524 _______־ _____
Philadelphia cloak—2, 47, 53,

69, 71 - ....................................
Phlla. Jt. Council—79, 246 —  
Philadelphia Dress—11, 15, 45,

50. 88. 218. 219, 245 ----  —
San Antonio—180, 34T. 349 —  
San Francisco—8, 101, 191, 

213, 352

154,579.58

11286216
001,61817

Mll.M
41810.70

«81989480

Scranton Dist. Council—109,
131 350 _________________

So. Calif. Out-of-Town—451,
483 , 497 _______________ —

Southeastern Regional Dls- 
tr ic t—377, 408. 431, MO. 458, 
457, 458, 493, 501, 513, 514,
515 ______________________

So. Jersey—125 126, 127, 128,
330, 331, 332, 333 ---------------

St. Louis Cloak—7 8 ________
St. Louis Dress—18. 103, 104 _  
St. Louis Cotton Dress and 

Allied—181, 182, 203, 241, 363 
Consolidated O arm ent Work-

ers—St. Louis, M o .-----------
Toronto-14, 68, 83, 92, 94 —  
Twin Cities—200, 215, 230, 2M, 

205 ----------------------------------
Upper South Dept,—100, 233, 

235, 230, 230. 239, 248, 254, 
250, 260, 288, 207. 293. 370. 
400. 402. 403. 400. 418. 418. 
419, 420, 423, 429, 434. 435, 
438. 474, 504. 517, 510 ____

New York Cloak _____
New York D rew --------
Upstate N. Y. and Vt 
N ortheast D epartm ent 
ILGWU Oeneral Office

TetalM a i
TotalTotal

Ooaoral

21, 19M
-As at-

laa . 1 to Deo. 8L lfMLOCAL*

5,781.70 9J74J9 137430
209315 356154 13913«

15035.38 14,098.05 631630 139630
2,71800 2,72250 7 «  30 ׳ «630 ׳

15074.40 14,40054 2,7793» 1,419.73
10,42806 10207 71 1322-09 5 2 «
1,743.86 152457 8338 0630
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•3 •—V andalla, Mo.
»49—D ayton, Ohio _  
041—w . R utland , V t.
942—B urlington, V t. ___
845—Herkimer, N. Y. 
840—Chattanooga, Toon. 
959—Laredo, To*.
251—Pottsvllle, Pa. ____
854—8t. Louis, M o .___
055—Manistee, Mich. __
367—Steger, 111.
361—New Bedford, Mass.
864— Port Huron, Mich. ..
865— Sayre, Pa
866—South Bend, Ind. 
897—G ran ite  City, III. .  
369—W hitehall, 111. _  
372—Mt. Vernon, 111. _
878— Bristow, Okie. __
874— W ausau, Wise. __
375— Birmingham, Ala.
376— Wentzvllle, Mo.
378—Florence, Ala...... .
879— La Crosse, Wise. .. 
380-Shelbyvlller Ind
381— Chippewa Palls, Wise,
382— Lincoln, 111...............
383— S parta , 111___________
385—Salt Lake City, Utah 
388—Little Rock, Ark...... ....
388— Bowling Green, Mo.
389— St. James, Mo....... ..................
890—Amsterdam, N. Y.......״
392— Logan.sport. Ind. ________
393— W estminster, Md....................
394— Hillsboro, 111.......
395— Michigan City, In d ...............
396— Oswego, N. Y. ______
398— Belleville, III. __
399— Evansville, Ind. _
404— Marine. 111. ____
405— Centralla, 111._______
407—Paoia, Kan. _____ __
409— Quincy, 1 1 1 ,..... ...........
410— Poplar Bluff, Mo. ___
412— Hamilton, Ohio _
413— Springfield, Mo........ ....
414— Seneca Falls, N. Y.....
417—W atertoun, Wise. ___
421—Escanaba, Mich.............
424— Johnston, P a ...... ...........
425— Lexington. Ky. _
426— H untington, Ind. _
428—St. Johnsbury, V t . __
430—Provo, U tah ........ .........
432— Delavan, W is e . _
433— Terre Haute, I n d . ________
436—DeKalb, 111_________
437 —CoultervlUe, 111. _____
439— Jackson, Mo.................
440— Bloomington, 111._
M l—Kalamazoo, Mich. ___
442— Detroit, M i c h ._
443— Vlrden, 111.
444—Staunton, 111. ___ _
MS—Los Angeles. Oallf. 
M6—Wayne City, IU _ 
M7—Gillespie, IU. ____
449— Chesterton, Ind. »
450— New London, Wise. 
462—Los Angeles, Calif,
453— Ottawa, Kan. ___
454— Goshen. In d ...... ......
455— La Porte, I n d .__
459— Mattoon, 111. _
460— Janesville, W i s e ___
461— Dresden, T e n n ._____
462— Sesser, IU. _______
464—Stoughton, Wise. ___
471— West Frankfort, 111.
472— Lebanon, Ky. ........ ....................................
473— St. Louis, Mo.....‘ ..
476—Elmira, N. Y. ____
476— Greenfield, Tenn.
477— Mascoutah, IU.
481—Glasgow, Ky.
486— Zelgler, 111. _____
487— Benld, 111,
488—Jackson, Mich _
499—KendallvUle, Ind.
490—Columbia, Mo.........
492—Saginaw. Mich _
494— Massena, N. Y —
495— Fremont. N e b .__
490—Sandoval. IU. ___
499—Herrin. IU. _____
502—Hastings. N eb .___
605—Spring Valley. 111. 
50«—Johnston d ty . HI. 
•OT-SaUsbury, Mo. __
908— M auston. Wise __
909— Pittsburg, Kan. _


