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 הוגז־זדם־ צום יאר •רץ לייבוש יצחק א
 אידי־ נרויםעז דעם פון געבזדםסםאג סטןן
־ ■ראקלאםירם איז שריפסשםעלער ש«ן  מ

 T* אוזאמנקום ןץרל<בײע« * *ױף וזזי־זז
 קולםור־קאנ* איז־ישעז אלװעלםלעכעז ד*ם

p* am i ניז *יז האטעל קאםאדאר rרק 
QI19 QTT •IQV •מױ 

 יזעל־ קןגגרןס׳ קולםוד אידישער דזנד «
ד  3 קנאסןי םים געודאחח געשאםען איז מ
 אוים־ $ח פאר געשםעלם זיך dip אזדיק״ יאר

ן נ ן  קולםור אידישע די ®ארשםארקןלן •ז ג
םיחיײנ* «ו לןבען׳ אידק װאו

 די מרזיייגיגעז פעגלעך וױ ארן הײםלעכען
 דץרםו־ או דערזגיאונג. איזײשע װעלסי^מ

מן  איז מוזיקער םדלער׳ trot שדי אידישע םי
ן קינםםלגד u זייער ס v iv<

ײזר די דאדמז •לןנער די לױם •דדפ
 אקטא׳ *יז *נהױבעז איםעםום זיך רדנגאן

מד מידעם  גאןנפײעדו דאזמע די .1951 מד־
 דזנם באערעז *ילעז» *חײ ר״אבעז דארפלן

 פא״ דעם •רץ, ל. י. pc אנדזינק לידםימז
י ר *ז מ  ליםע־ אידישער םאדערנעד ת

 !יױי״ דעו־ ®ח און שול« און קולםור ראםדר׳
מן ®ײעדונמז די דארםען זי׳ים םער  װי די

 אידישעד רשסאדקמעדפא ®זר םסיםול א
ר דער אין קולםוד״מגױגקײם מ ג  *ידי״ גן

ימלם• ש«ד
 קואזדר־ אידישער ר93לסל*9לײא יאד

 זייגע אלע <ד געװענדעם זיד תאם קאנגר^ט
מ *ו ג«ן.יגײל1ו1 אױסלמדישע י י י ע * 

 שסאסען. פאראייגיגםע די ®ין אסםיילזעגז
ײ מזעלשאםםלעמ *ידישזנ tm «ו  אדמנ

 שול־ קדלםרד־מדזוײגעז- די ט אויןס■
OTP—  Jun a lm m m ידשמאסישנ איז

v n p  * r w m y t מו איז רי מנג־ג  מ
i p  iKoang a tgK oayrowp ױך i 

•1« lift מן9«דץ־*י׳י •רץ־אתםער־ ארן דונ
r«  g a t w סר.־יײץ־ײבל .

*r ר ן ד o שסאם י m i■ די לז׳ים 
• ו סו ל ס ו ףו מני ר  םינדעסםענם װסדען ן

סן ®יי חי  ־yo»romx־*r■ מגםדשל< ו
מ — מן ײ  *־,T* *ז אסעיב בײם •

אח׳ײםע א איז )1951
t■ *ח םיר *זם m* .1952 מידיל־םסי< 

ן ניו שין ו ן  קולםחר־ דעד •לאגס י
x n u p די «ז סיםאדבעם דעד פיס 

iftV »0 גדדיסס fO Vיעם1לקם־סרג*ניזא 
m* (•ױישסר n q r w m r ר•סארגסס 

שיןמלעד דינג ש־מ ד־—npajant •ידי

 )ןרבעםער־קאםיםעם, !יוגיםםישןר ב»נד.
 ■רץ־שרײבער־םאחויין, ל• י• •עדקלוב׳

.np»xלק־אינםםיםום) עליכם שלום און ׳•® 
אונםערגעםונגעז. סוסםןר *וױי דורכצוסירעז

אויםגא־ געדױםע גוגעגרײם ײערען עס
 דער פאר ענגליש אין אח איז־יש איץ מז

 פא־ אויך וױ מרשארימזדגס סלגעםײמר
ד םעדיאלןן  גיײ די ®ון ■רץ־גוםערעז די מ

. !ײטשרישםעז און םונגזין
 א ארױמוגעבלן ■רןדעקםירם װערם עם

 שאר־ קליעעם און גרויםעז אין •רץ־כײםס
ר •רץ־זשעםאן s אױך וױ &אס< קינדער. מ

 מאםרימן *וגעגדײם אױך rnyn «ם
*T לאגד־ ךי דורך זאלען װאם •רדבילדער׳ 

 לא־ די או װעדעז »משימלם אאםײלדמזוז
 לאנד־ די אין ליסעדאםוד־זשורגאלעז קאלזנ

 רערשייגען גאלען בילדער די כדי ?אראכעז׳
wa*m ״רע׳עז• װעגעז אדןזיקלען די םים 

 װעלם־ דעם פון אויפזיכם דעד אונםער
ר מגםער  גע־ װעם שדל איז־ישער דער «
 שול־קאםיםעם ם«עגיעלער א װערען שאפען

 גװישעז •רץ־פײןןרועען יי דזדמופירעז
סערען.ל9שיל~ זיז קינדער

 הולטור־אפטײ־ אינטערגעשאגעל
 שבת׳דיגע אח*נזשירט לוע

אױסםלונען
 קרלםור־אאםיילוגג. אמםעדגעשאנעל די

 קאהעז׳ X פאניא פון אגפירוסנ דער אוגםעד
 אויגוםם חודש פוץ פשרלויף איז אז פעלדעם

 שאלגענדע די װעדען דןדכגעםירס ווזנלען
r אויספלומן t איגםערעמנםע זײןד באזוכעז 

 גיו־יאדק שםאם יײזיבער דעד אין •וגקםען
װםארבו^נגען  גע־ אגגעגעפע אן אין אוןן

t זעלשאסס
 זףײגער n אויגוםם, גמדםען דעם שבת.

 וױלאברדק אין אריססלוג אן פרי, דער אין
פערי• םאום דזיד לעבען סרעף־אתק^ ■אר^

 אדיגער u אויגוסם. עלפםען דעס שכת■
 קארם* װאן «יז אד־םסלדג אן דערנאײ- אין

n לשנד w< «מן םרןזי־»חנק »  סאב־ דער ל
םםזײם. ye־242 «ן בדאדדוײ םםעישען. ודעי

 אזײגער עלף אױגוםם. ־םען18 דעם שב̂ו
 מע־ פלאשינג איז אױיסשלוג אז דזגושרי׳ איז
n• ^םרעף־שתק ■ןרjs אי״ דעד לןבען. 

 קיד־ אי־ן סםעישען סאבזזלי .®י־* אדשר
אײלענד. לשגנ מרדשנם׳
n 25 שגזוי nאזײגעד ןלף אויגוסם. ״סען 

 יש־גד בעיםלי אין ארימזלוג אן ■רי, ישר שין
מן םראד־ירנק* ע y ל r t סאב־ ‘.אי

בולעוזארד. ססרססין אן ישןן9סס װןי
ען אווי .ח׳י מז םעלקער מג ד  בשלדם ל

ruroctrs* ווןלכןיר שױף סזסע די זײן וזאס 
■tffim r• ף«««שדו pc « r a גיו דץם 

 לזקסשודען ודעם זיתיזתחיםע^ ישר׳מד
 אזײגעד 6 אױגים* ם«ן21 דעם די־גםגזאג

 אינ־ דשד pc םסחײא דשד »יז שזשנס■ »ין
m i מב׳ײד«. לגאשןאא m o .בראדוױ׳־

1 דמסםשג 1 artםעימםבער. «מן nrn 
ס לע׳זםשררעז ברזנם •רןשססשר ס i•* ײ n 

•r* rnoic דס־ »יז בילדתג TtiTpoa 
ס״. של זז

געדענטיגהײט &---------------
 ם^*באמ באארד דזשאינט ?לאוק

אווערמײם
 מענעדזשער גענעראל פײגבערב, ישראל

 בןןקאנם, מאכם ױניאן, קלאוקמאכער דער פון
 די־ אװ באארד דער פון באשלום א איט אז

 םאר באארד, חשאינם דער אין רעקםארס
 שע־ אין אי־וערםאים קימ ארבעםעז גים םען

 ארבעם־ פאר פלאץ סאראן איז עס װאו «ער,
 הא־ װאס םירמעם, אױך מלאכות. בעל לאזע
 גים װעלען קאנםראקטארס גײםוױיליגע בען

אווערםאים. ארבעםען גו װערען דערלױבם
 אװערםאיס־ אויף פארבאם, דאזיגעד דער
 קענען או כדי נױםיג געווארען איז ארבעם,

 קלאוקמא• ארבעםלאזע מער וואם באזעמן
 װירקען, או כדי אויך װי דזשאבפ אויף כער

 פערמאנענ* רעגיםםרירען זאלען פירמעם אז
קאנםראקםארפ״ םע

 א*־בעטע־ פפאדמסװעיר טיאמי
דובינסקי פרעזידענמ דאנקען

 ׳םיאםי דער םון ארבעטער די ,םיר
 פלא־ םיאמי, אין קאםפאני׳ ספארםםוועיר

 ראםיםיאיר־םיםינג דעם בײ האבען רידע״
 האבען םיר װעלמן בײ ױניאן, אונזער אין

 אונזער יואם אגריטענם דעם אנגענוםען
 דץד מים אונםעדגעשריבען האס יוניאן

 אוגזער ארימודדיקעז באשלאסען פירפע.
 איג־ דער pc פרעזידענם אונזעד «ו דאנק

 זײן סאר ײבינםקי. דוד םערגעשאנעל,
 אינםפירירענדיגעד pא קאאפעראציע פולער

 געגעבןין אונז האם ער װאס פירערשאפם,
 םםרײק, חדשים׳דיגען אכם אונזעד »יז

 דזװ־ געגזין געסירס האבעז מיד וועלכזין
םירםע״.
 דזי״ דעם םים גופרידען זײנעז ״םיר

 םארהאנדלונ־ די ב-ח אויכגאנג פאלגרייכען
 אגרי־ דעם טים און פירסע דער םים גען

 אוגםעד־ האם יוניאן אונזער וואס פענם,
 אונזער *ו דאגקבאר זײנעז סיר געשריבען.

 אינםעד־ אונזער *ו און פירערשאסם ױניאן
 מא־ n פארםאכטעז םיר און נעשאנעל

 ײניאז בעסםעז דעם שאפ אונזעד ®ץ כען
 אדגא־ העלטען או און שםאס דער אין שא■

 אין ארבעסער נים־ארגאניזירםע די נמירעז
אינדוסםריע״, ארנזעד

:שאפ־קאנזיסע די
 ממדי אי• לאודא םראקלאכ, א נאגד

jro*wo ראכעל און

 האבען דדעסמאכער
ארױסםאר

 »אדםי ליבעראל דדעםפאכעד דעד
 jvam ארויםשאר אן אראנזשירם קלוג

ו שיף 1 פיס אױגוסס, םען18 דעם  ז
 װאם יוניאן־טיםגלידשר םאונםעיך. ״בער

 ארוים־ דעם p» באםײליבען זיך ודילען
 די בי׳י בילעםעז קרימז דאדפעז ®אד׳

 יװ אהיז םיקעם א אגעגםעז• יביזנעם
 50 םיס דאלאר i קאסםעז ררעס *וד״ן
ם. עג ס
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פ*לװשמ א פאר צײט גינסטעע א איז m *מיםד־וד
הנפש חשנזן

דגבינגזלי דח־ *ז
 מזוגדערס * איז יליײ־יאר עיפ*ר־דזך

־ ־ ־ ־ ) ^  םך *אינטזןרצישז םאד צײט גיגטםינש 1■
 דורכ־■ אין דעחגרײפומען די פון הכל

fĵ ₪ ₪ L ם׳»ך אץ אתזערן «*לען pe שא־• דזןס
| |j™ iB| &פ*זוגדערפ א אײ עס י#ר. נ*גנעגע

W אץ י*ר » איז ןןם װײל צײם, גינטטיגע 
ױיכ־ קײן ש*ר ניט קומען עס דדעלכזך

 יהןרט כירגעי דער אץ לזיןגד אץ דדאלען יאליטישע וױגזן
:r רטדסעלם*■ pe אישוס. פאדשע און רעדעא קאםשעץ 

 װי שארזיפטיג אזױ ניט זיך ג»זס?ירען •*ליטישעגס די
 כעסערע א דא דעריבער איז ep pא װ#לען pe *ײטען *ין

שארכ. אםת׳ער זײן אץ זײ םוז יעדען זען *ו סעגלעפקײם
 pe *וע1*כיע?םיװש.#יש§ *ך װעם מדויזןרזןן טום

 קאנגרעס pא שזןרטרזזטיןר אמזקרע pe טזןטינקײט דער
 ניט יאר לעפטען דזןם דורך •®זד»*רעגירועען ײ *יו

ײ *רױסרושעז ?זןנען  כאשער־ אוגזער pe סזןרהײט דער נ
 םאל יעדןןן pא פטעט שםימונג. יום*טדכ׳דיגזן א קערדנג
 פארםרעטעד ורי נים געדזאגדעלם ייןליטישענם די ה#פען

pe מערחײט איבערװעגעגדמער דער pe ,ױי נאר סיןלק 
 יאליםישע pא אמפזערעסען םאעפיעלע pe שזןרםרשםער

מוסען. יי «ז ״אדזזז צדם •#רטי׳י־קליקעס
ער דער אז דיהאטענוגג, ם  דע־י זײן ביט קיזנגישם »

w ® r p * Bא טיכםיגער זײן וישם םיןרחײט־ ־p •#יר 
 ױעל• ?*:גרזןס, רע«ובלײ]*גער טיןר81 דןןר װי גרעםײדןןר

 ״ערגם־ דמר װי מןצײכעלם האט *יימייז ירעזידעגט כעז
 ניט איז געשיפטע״ אכדןרײןאנער דקר pא קאנגרקש טער

ױרקיענ•  *פגןך זיך ײא» ק*:נרעס דער געוד*רען. •*רו
 אונטןןרזו• pe םײער*דוערק פאליטישש םיט םןןר געגזזן
 גןןזע־ נײםיגןן דדרפפירען םים װי ,ljnprnue pא כמגען

 סו,? כיז י*נד*ר pe חדשים, זעקס ערשטזן די p« «זןן.
 זי־ אנגעניגלען גאגיזץ pא קאנגרעס דער חא• ,1951 ימי

ױיןס געזעזלען, 145 די געזזח־־יראיעקמען כעפיג
 עד«פע די pא אעעגומען דןןם קאגגרןןפ *ןןר81 דןןר

 אין נים אכער גײם דא טערמ^ זײן pe חדעים זעלם
 און אינהוןלפ דע■ pא נאר גזדעיעז אנגעגומעגע **י די

 ^דעד אעעגוםען זײנען ױאס געזןןיעז, די pe פאראיןפער
 יראפי• penpn האט עס װער pא געװארזך ארזוארפען6

 דעמאקראפימער רער אז װײזפ, רעקארד ךןןר «יר*.
 פלאט־ דער אײף געװארען דערװײלם איז װאם קאננרעה^

 ירא־ די pe אײנעם קײן האפ דיעל״ *פןןיר pe פארסע
 פארמידאכעז זײנען װאם ׳געזעץ־«ראיעק«עז גרעסײוע
פ גןױארשן,  אדע־ סאדװארשען זײנען עפ דורפגשםיר*. :י
ip« די גןןװארשן כאגראפען tt?rir רעכנז פיװילע פאר 

)1PWP אײנפד ■ראיעקם דער ;דיסרןריםינאפיע) יאסעז 
 ״פרעגאז דער פארײפערונג; גןףמפ אלגשםײכע פירזױ
 םאד פארם־«ראדור,סזןן פוכםידירםש די נמען פו ■לאן״

 ארונפשיגעשגי־ אײ עס מפמילןןןרמג; ארעסער דער
 אזפיפע סעדשיאלק די־ לעכערלשכקײפ כיז געװארען טעז
 טעפט• שענדלעכער דער pא װאומוגגען בילינע פויען פאר

םנזאםוגױכיכע-. די אויס פארפליכען איז געזעץ דארטלי
 אזוילנשײפעגער דער איז אכקר שעגײעכסטש דאש
^ם ױאס געזעץ״, םאכיליזאטיע ״דעפענם  אנ■ האט ?אנג
 כעױארען געטװאתגען איז ■רעזידעגט דער pא גענוםשל

 אײ ניט װעלכען כאטזט האכען טר כדי אוגטערטױטרײכען,
 אײס• אזײ איז געזעץ דןר אט אמסלאטיןן. קענןך *אם

 פאםעדןד pא אמדדסםײאליסטעז אז גשיוארען, גשארפזןט
 מאג■TינאנB pא םראםטעך לאנד־כאזיטער, רײכע יאגטעז,

 פראשיםען גרשםערע נאך מאכען י,ענען זאלען נאפיזך
ך ער דער pe הײם די שמדען ײי מ ^  פאפעלרןעררנג א

 די םראגען זאל פארכרויכער pe מאסע גרײסןן די pא
 ידל6לאנײ׳ pא כאװאפשנוגג דער pe לאסם שדשרםםע

פאר־ געזעץ נ״יער דעד טםײערען. הײפע pא י?רדת דרדך

 אײר #ײ״לעז־ *ייי*זײע*עז אדטמיסם־אפיע דער באמ
 געשםי• זדאבען ניט זאיען זײ הדיך ױי ■ראדרקםען םארם

 מאקסיםדם כא׳טטימען כײם אז פאר, שרײכט ןןם גען.
 קאס• אלש ארײנרשכשנען מען טדז פחורות, אױף •רײזעז

 דערטד pא אװשיהעד pא ארפעט מאטעריאל, pe טען
 אויף ■דאשיט ש״אגעכם זעלכינען דעם גאראכמירען נאד

 ױאס יראשיםעז, העכסטע די דדי קאסמען, די:עחעכערטע
ד געיטטעלט זיך חאכעז פארקײפער די  אינשלא• דער ײי

̂עזעץ דער אט ■עריאדע. *יע  אר6 טויער pא טיר עסענט ו
 מא• *רפ ■רײזען העכערשן *ו מער נאף ■ראפיטירשר די

לא:ד. pe עקאנאמיע דער pא כירגןןר די pe דען
 pא פראשיםירשר די כא־טיטען pe למרן זעליכיגןן די

 ארזך דער- pe לזןבענס־סטאנדאדד דעם ארזגטשרדרײןען
 ■רא־ די pא נאד קאגג^ס שאלגט כאפעלקערמג, סער

^ פאר יזןל,טען  דעפיטיט דעם דעקען טד שטײערען העפע
 אויסגא־ פארםײדינוננ די דורךי פאראורזאכם כידדיעט, א״ז

 ארדיפגע־ ױערט שםײערען די pe םײל גרײסןר א כען.
 גןןזא־ אויםאמאכילען, ױי ארםיקלשן אזדמע אויף לײגם

 ארםיקלשן ענלעפע pא פיר p» שגאיפ שאייראפןך, לץ,
 יוערען שטײשרעז אײכ^מפט די געפרויך; םאסען pם

 קלעגםםע די אײר ■ראיארץ גלײכשי pא גשהעכשיט י
 דער• צו סענם יןדער אין ײד גײטײען ױאס פארדמער,

^ רײכסטש די אויר pא נזטטה די דאלטען א ט ק ע ר  pe די
 pe הפנסרת האפען ױאס קאריאראטיעס, pא םראסטם

 ךי יאר. א דאלאר מיליאנען pא טרױי^טשר דמדערטשר
 װארע• די כאװענונג, ײניאן טישיד דער pe פראםעסטען

 אײ• אומגעטאטטע די אז טרומאן, ירעזידענם pe נוכגען
 רואמירעז מוז גאנג, אץ לאזט קאנגרעס װאס םלאציזן,

 כא• די געפאר pא שטעלען pא לאנד pe עקאנאמיש די
 גענומען ניים זײנען םארטײדיגונג, דער סאר ױאפענונג
 די פון רעגיררגג אומזיכטכארש די אכט. pא גשװא.*ען

 pא לאנד־כאזיצער רײכע די pe •ראפיטירער, pe לאפיס
 מא־ אװ אפאםיאײשאן נעשאנעל דןןר pe שפעקולאגטען,

 דער pe קאמײרם, אױ טשועםפעד pe כופשקטשורערם,
 לענדלארדפ, די pe pא אסאםיאײשאן מעדיקאל אכד;ריל,עז

 איר טוט לאנגישס pא ױאיטינגםאן pא גרשנדע די םירט
 דעמארןראטישש די ניט הערשט קאנגרעס pm ױילען.

 א פרן מאנדאט דעב געקראכען האט װעלכע פארםײ,
 ?אאלי־ א נאד װאלען, די אץ כירגער די pe מערהײט

דײןסײןראטעז. pא רעױפליקאגער pe ציע
 לאגע לעגיםלאםיױע ארן פאליטישע די איז דאס אט

 אי־ מיט באװעגונג ױניאן טרעיד די לאנד. pא אונז כיי
 פדאגרעסיױע די ארפעמער, ארגאנױירםע מ^יאנען רע

 םערדײט איכטרװיגענדע די םפק אן זײנען װאם כירכעד,
 דײ■ דעם לעגען זימעןימאכםלאז פאפעלקשרוגג, דער pא

 דאם יןאנגרעס. pא דמער זײערע pא פראפיטידשי פעל
 ארגיא• ניט *אליטי׳ט זײגען מאפען די װאס ישרפאר, איז

 זײןןר כאנוצען צו כאװאישטזיניג גענוג נים pא ניזירט
 אינטערשסען׳ זײןןרזן כאעיצען צו אױף פוח פאליטישען

אמדופטריעל. pא עיןאנאמיש ארגאנײירם זײנןןן זײ ױי
אמערי^א• די דעריכןןר דארםען ,1951 לעיכאו״דעי,

 אפגשפען ײד כירגער ■ראגרןןםיװע pא ארכשטער נער
p א sm א הנםשp אלי־ זײער כאנרצען צו כאשליסשן■ 

 דער םאר מאכם אנאםישע)שי זייער װי מאכט טײטע
 כרײטע די pe פאדינגונגען לעפענס די pe שארבןןפשרונג

 די אײל דרוק א אײסאיבען דארפען זײ פאלפס־מאסען.
 שאדען, דעם גוטצימאכען סשנאטארען pא קאנגרעסלײט

 חאנדלונגןןן זײערע דירך פאראדרזאכט דאכען זײ ױאס
 דורכצואװאר• צוגרײטעז זיך דארפען זײ pא איצט כיז
 pe דינןןר געשײארענע די ױאלען לומענדיגע די pא פען
 פ־א■ פלאץ ײיע־ אזײ דערװײלייי אוד דײפע הײפעל דעם

פארשטיייע- ליבעדאלע אץ גרעסײוע
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ר ע ט װ ס ״ ענ  אמעריקע אין פראדיהציע יערלעכע די ג
» ״פ « - ״ ״ ״  לעצםעז דעם לויט וואקםעז. איץ אין האלט -
J׳ *,י •6 ־  דעפארםסענס םטייםם ״ױנײטעד פון באריכט 'י 1*

 פון געלט־װערם דער האט קאמוירס״ אװ *־אדוקציע
 דינען עס וואם באדינונג, און םחורות אייע

 פערםעי צװײםען אין לאנד אין אונז בײ גע־וארען פראדוצירם
 גע־ דער את ־טסופע העכםםע די דערגרײכם יאר, היינםיגס ®ץ

 סוף ביז אפריל אנהויב פון חדשים, דריי די אין לאנד. פון שיכםע
 325 פון ראםע יערלעכע א דערגרײכם פראדוקציע די האם ױני,

 און זעקס איבער מיט איז דאס דאלאר. מיליאן 600 מים ביליאן
 היינ• פון פערטעל ערשםען דעם אין װי מער •ראצענם ד.אלב א

 מער דאלאר ביליאן צװאנציג און צװײ קנאפע פיט און יאר םיגס
.1950 יאר פון חדשים דריי לעצםע די אין וױ

 חדשיפ זעקס לעצםע די אין פראדוקציע פיז װאוקס דער אז
 אנטװיקלונג, נארמאלע א נאר אויסנאם צופעליגער קיין נים איז

 נאציא־ די פאר^לײכם מען װען זען, מען קעז כםדר, אן גײם װאם
 צװעלף לעצםע די אין לאנד אין אונז בײ פראדוקציע נאלע

 םימ קארעא. אין מלוזמה די אויסגעבראכען האם עס זינם חדשים,
 דער פאר יאר דעם אין קריג. םארן יאר אינם פראדוקציע דער

 פאר־ די אין וקציע פראז גאציאגאלע די האם קארעא אין מלחמה
 דאלאר ביליאן 263 פון םומע די אמעםראפען שםאםען איעיגםע

 309 אגגעםראפען עס האט חדשים צװעלף לעצטע די אין און
 און זיבעצען אומגעפער פון פארגרעסערונג א — דאלאר ביליאז

 מען ווען אםילו װאוקם ריזיגער א איז דאס פראצענט. האלב א
 װי געלט־ווערם נידעריגערען דעם פון סייל א ארונטער רעכענם

םחורווש אויף פרײזען געהעכערםע פון אינפלאציע, םון רעזולםאם א
 םארגרעסערטע די וואלם סארטײלוע ױשר׳דיגער א אונםער
 פאר־ פראפארציאנעל א אין אפשפיגלען געדארפט זיך פראדוקציע

 באפעלקע־ דער םון מאסען ברײמע די שן דיכנסה גרעסערםעד
 איז דאס אלעמען. םאר סטאנדארד לעבענם העכערען א און רומ

 לוין־ארבעםער די פון איינקונפט רעאלעד דער געשען. גים אבער
 געקראגעז האבעז װאם די אפילו געווארען. פארגרעםערם גים איז

 דעריאגט נים הוםפות זײערע האבען שנירות׳ די אין העכערוגגען
 שםײערען, רעגירונגס גרעםערע די אוץ פרײזעו געהעכערטע די

 געשטיגען, גים איז ארבעטער די םון סםאנדארד לעבעגם דעד
געזונקגז. אםשר נאך גאר

 סםאטיםטישע ידת איז נים זיך גויטיגען םיםגלידןר אונזעדע
 העכער• געווען ניט איז יאר לעצטען הכגםה זייער אז באוױיזען

 מער־ די וואם דעם טראץ צוריק, יאר א מיט וױ גידעריגער, נאר
 אח יקרות דער העכערוגגען. לוין געקראגען האבעז זײ pc םםע

 באנדלעך קליינע און סלעק לענגערע באשעפטיגיגג, וױיניגער
אבער איז עם פראצעגם. מיס העכערוגג די אויפגעשרעםען האבען

* דיע
דעפארטסעדם פת באריכםען עקאנאפישע די נאמױפאלבען װערם

 םכת א צרד״ אלגעפיינע אן איז דאס אז זען צו קאמוירס אװ
י בלדיז גיס און ליידען ארבעםער אלע װעלכער פמ םדינד״  י

אינדופטריע. קלײדער פרייעז דער אין ארבעטער
 p* איז קאטוידט אוו דעפארםפענם פון באריכם דעם לויס

 מאס די גע־וארעז פארגרעסערם שםארק חדשים דריי לעצםע די
 פאר־ איז עס אמ אײגגעקויפם האס רעגירונג די וואס סחורה

 געי צידדילעז פארן סזזורווז pe אימקויף דעד געדדארען קלענערם
 רעגירונגען סםײס און פעדעראלער דער pe איינקויף דער ברויך.

 P* דרײ pc געױארען פארגרעסערם מאגאםען דרײ די דורך איז
 דער אמ דאגעגעז ביליאן. זעכציג צו יערלעך ביליאן פופציג

 “דעו סים געפאלעז געברויך ציוױלען םארן םחורות פון אישקויף
 צי,*ױלדר דער דאלאר. ביליאן האלב א זיבען pc סוםע יערלעכער

 (אויםאפאבי־־ געברױך לאנג־יאריגען פאר ארםיקלען pe איינקויף
 גזך• פארקלענערם איז ענלעכע) pא םעלעװיזיע־אפאראםען לען׳

 ארםיקלעז px יערלעד דאלאר ביליאז האלב א פינף מים ווארען
pe געשיר קלײדונג, (עםענרוארג. געברייך טעגלעכען px ענלעמס 

 צידוילצ pe איינקויף■ קלענערער דער px דאלאר. ביליאן צוױי מים
 קריגען צו שװעריגקײםעז pe רעזולםאם א געווען נים איז סחורות

 דודקא איז פראדוקטעז אין פאנגעל קיץ מארק. אין סחורות די
 פארגרעטערם צײם. דער דורך איז אינװענםאר דער געװען. נים

 האם עולם דער אויב דאלאר. ביליאן פערצעז מים געווארען
 נים האס ער װאס דערפאר געווען עס איז געקויפם .יױיניגער

 צו זיך געהאם מורא האם אדער קויפען צו געלם די געהאט
צאלעז. קעגען צו זיכער געװען ניס איז ער וױיל פארשויידיגען,

 ציוױ׳לען פארן כהורות pe אומזאץ פון פארקלענערונג די
 הכנסוה פערזענלעכע וואם דעם טראץ געקוםעז איז געברויך

 ראםע דער אויף געדוארעז פארגרעםערם ציים דער דורך זײנעז
pe צו שווער גים איז סיבה די יאר. א דאלאר ביליאן זעקם 

 הכנםה פארגרעפעדםע די װאס דןירפאר איז דאם דערגרונםעייען.
 פארגרעטערםער דער pe רעזולםאם א וױ געקומען איז װאס

 פאר־ גרויסע צאל קײינער דער צו אנגעקוםעז איז פראד־הציע.
 פארדינסםען גרעסערע זייערע אוים נישם געבען וואם דינער׳

 נאיי געבײיך, פערזענלעכען באלדיגען פארן זאכען איינקויפען אויף
 ארבעסער. די מסחר. px שפעקולאציע אינרועםםירומעז. פאר
 ארסיקלעז. די אם קויפען געדארפם איז געוואלם וואלסען װאם

 נים ראבעז זײ ודיל קויפען, צו װאס פיים געהאם גים ־אבען
פראדדקציע• פארגרעפערםער דער אין חלק קײן געקראגען

 אי־ אן באוױתען קאמוירס אװ דעפארממענס pe ציפערעז די
 דעם װעם p̂־x פראדוקציע פארגרעסערםע אז מאל, בעריגען
 דאס וױ העכערען. נים ארבעטער די pe םםאנדארד לעבענם

 גע־ דיערע px אינדוסטריאליסמען די איינריידען אים פרובירען
 אנם־ מעכנאלאגישער pe פרוכם די געניסען צו כדי לערענמע.

 אין חלק יושר׳דיגען א פאר קעמפען ארבעםער דער מוז װיקלונג
רייכטימער. געשאפענע די

 לױן־רענולאציע נײע
 אומגעדעכטיגקײט אן

 באלײדיגוננ און
א־בעטעד די פאר

 לײז פאר רעגילאציע נייע די
דזשאדע• עריק װאם העכערונגען,

עקא* pe דירעקטאר דער סםאן,
 האם םטאביליזאציע. נאנןישער

 שרײאיגע א איז ארויםגעגעבען,
בא־ טיפע א אץ אומגערעכםיגקײם

 מאכם עם וױיל אומגערעכם, איז עס ארבעטער. די פאר ליידעונג
 וראקסענדיגןןן דעם pe קרבן איינצינעז פארן ארבעטער דעם

 בא־ א איז עס םםאנדארד. לעבענם דץ ארונםעררייםענדיג יקרות,
 םשי־ רעגירונגס די אכםדגג װײניג וױ וױיזט דאם ווײל ליידיגונג,
 pc געפילען די פאר px פארשמאנד דעם פאר האבען נאװניקעס

 גוםמוםינ זיך װעלען ארבעםער די אז דענקען, זײ װען מאסען, די
 פראפיםירער אז דערלאזעז px באהאנדלונג אזא אונטערווארפען

ז זאלצז אױסבויםער און י  זייער pc pחשב אויפן װערען ר
הונגער. px פראצע
 צװײ נאך צו לײגם העכעדונגען לױן פאר דענולאציע נייע- די

 אויף העכעדונג פראצענם צען דעראיבםע פריער די צו פראצענם
 געקראגעז האבען זײ וואס געהאלם דעם איבעד שכירות ארבעםער

 דער־ מען װעט אז איצם pe אז הייםם דאם .1950 יאנואר אין
 דעי־ pc משך אין פראצענם צװעלף pe העכערונגען לוין לאזען

 ן^געהאלםעז דארפעז הוספומ מאקסימום די אמ px פעריאדע
באגרענזוצעז פאר דערקלעדונג זײז אמ .1952 םערץ ביז ווערען



מ ־ י י געדעבטינרדט ־•*(4. 4 •
חש*הגםם*ז, ז*גם •ושצענס, *ײײ בלויז *ו העגערוגנעז לזין די
 לייבןאי, אוד בײרא דער פון ציפןיצז די אױף זיד שםיצם ןר *ז

ם ױ  פון חדשים .פינף ערשסע זײ אין זײניװ •רײזעז די װןלכע ל
■ראצענט. צוױי מים געשםיגעז יאר ■ײגםיגס ~

 אויבען פון ליגם חנרקלזןרוגג דער אם פון *וסל*גישקײם די
 *וו ביװ־ס חנר *יז גיפערען די לױס אפילו איז ןגרשםעגס׳ אױף.

 פי־אזעגם prt pc העמי־וגג ןא־יגיגעלע די םמנױססיק לײבאר -
 •רײזעז זדן העבעדונג די וױ ודיגיגער געודעז שכידות די *יף
o ײח־ n דורך זײנען פרייזעז וױיל .1950 י«ר o n גע• י*ר 

 און ײלי חדשים די פון םשן• אין •רשמגם. *לף ®יס •■־•סימז
 די אז אזוי, ®ןרגרעםערם װײסעו־ יקרות דער זיך האם *יגוסם

 םער פיל ודנםערשסעליג איצם שויז זימדז שכידוח *דמםער
ײ ד ד ד  גים סםאסיםסיקם לײבאר אװ בײרא די װאס ■יזימנם, #י

n קומענדיגע די אין אז ױכדד, אבער איז עס יוני. סעז15 דעם ביז 
 פיי שםײגעז לעמגס־מיםלעז אייף ירײזעז װזלזח חדשים תקם

 דעשענס גײער דעד יןר. סריערדיגזה וױ שנעלעד און ימנמד
 מדײ־ האם אנממומן, האס קאנגרןם װאס צקם׳ ם*בילחײשןח

 קאנםדא־ *ו רעגידוגג חגר פיז םיסלעז די אאגעשװאכמ סןגדיג
 זייסנומז• זימר vs װעלצז •ראפיםירעד די איז סרײזזה ליר־ית

ער די ײראריימן ם מ  *ו אומשסענדעז די אמםער שג׳ירות ײ
V מ  איז געדיזז זײגען זײ װי םאד ■ישמגם וװדעלף בלױז *ץ סו

 פאד־ רעאלע די אין שנים םימז » םאמז םײגס .19« יזנזאר
 צווישעז שארדינער קלעגםם* די שאר אדמםער. די pc דיגסםעז

 סױם ברײס יײץר פיז םײל * אװעקגעמז פאקסיש עס ז״יסייגם
 זײ איז אפײיי געהאס נים זײ האמז דערפון וייילומעד ששאד■

9 א3 • א ן מ ײ *
 שאיבאסעז אד ארבעםער די געגזת *־םגארעכסיגקײם די

י ײ איז העכאדוגמז לײן ז  דאד װאקםם ןם ודי מאס פילעד ד
 אימאימ זײ ז׳ימאז די װאם דערשים׳ גרשםער גאד איז ישידת

r* jr»m ד די קדמ. אזא ®ןרל^גנם װעדם עס װןסעז מ ר  מ
ם גאר גים אימן מד רזי r* ir •ן wprcn ת מ י  געדמגאבער י

 *ראדדקמן זײןרע «ןר יר׳ײזעז אז הײסס דאס .•אריסי״. «יס
 מל־ דער n חמירמג דןד פון אײפגעהאלםעז קיגגםלעד וחזדען
 נ*ר קײפעז׳ דארמז זײ ודאם סוזרזײת *ץ •רײזעז ודי הריך גינשר

 ארדגנזעד־ גיס זאילו ו?זאוערל ?אנגרעם פיז •אדשריפםען גײע די
m p מ ײיז  שוין זײגעז װ*ס אגיײקילםיר־יראדױןםאז זייף •
מ גיתם דעם ייץ .■אריםעס״ ארימו־ חי׳מז  יז*«י«־*ןס5סם*
 מס־יקאנ- םוחדי» ?אמישיאנםעז. או סעגגשודאר מגגרעם ה*ס
 ײזד יװדפסרגאק גים חלילזז זאיען המינים םגל מגדלער »ז ימז
שסימז בײם אז פאר. שרײבם ג«זעץ חנר ר?ז•  נזזןקםיםדם בא

 יממרונגעז איע *ידאמגאז רעגירזגג די םנרז םוירד, אײז• ידײזאן
jm אר־ דעם סאזײאאישיד אדעד ■ראדחױיעז פח קאםמז די 

 רעזם. *רכעס־ פיז מסםזװ «*רגרעםעדם« איעמשלשמז נױימל•
nm nw.לע זיז םדזנם■ירםאאיע ״» r m מווז o ײז ײ n 
ם מבםסעז מנ א ז װאס אראסים. •י  אויף געשםזלם ײד האם מ

o n שיכם דץד אם יאר. לעזםען ארםימל זעלביגען pc דער 
 זעל־ דער פיס נאר נים געזיכערם דערימר את םןמלימזײנג

ר מ מז זײ װאם דיגנםזן גי  ײ-1 בעסםע די איז גדהאס סריער הא
 ארײמד* געלזנגעגהײס א געגעביז אויך זײ װעדם עם נ*ד יתז•

 די אויסגאבען. מרגרעסערסע די אױף •ראסים א ««ו«ל«
מז שײמיגע * ען נים װיל גזעז וי ב אי  זייער אויסאוהז^גחח ^
לןן מ  לעבענס זײעי ארונםעראדדײמז זזבם ניזװ איז אימקופס ר

י יײגעז ארר.גדססש לײדאדמסער. י
 שייזײ די סים גאקאנם גום איז חשאגסםאן ססאכילײזעד אז

n אייב ברעגגזה־ דארמז וחגליז ארמסעד די וחןס קרבגות׳ 
ײארמז זיך ײזלאז יײ  p■ זײגער. באשםיסדגנ ־in אם אונמד

wrru j־?T« יײז *ײזש jr tn עדשםעז בײם געסאכס האס אר 
מג o« •ים » t n  o n  r םאכיליזײשאז m op.גאיד ־ o n a p 

שרימז האם םרוםאו טמזידזמם םי p *גםאדגע  o p e n  o n• 
ם בײ «יןם. ביליוײשאו  אז געזאגס. חשאהגםםאז האם מינױגג יזנז

o יאגק » n די ומלען געחח׳ •רײז־קאנגיישל אסגעשײאכםעז 
 הײגםיגדז *ץ סשן־ איז שםײגןן לעבעגם־סיםלען םמ קסםםען

opראמגם. אכם ביז פינף יסס ־■ wp באםעל־ ךי *ז הײסם 
ען דארמז װעם קשרוגג  ■ראדיקםעז גייםיגע םאר עקםםרא מל

S מ ן «ז סי מז ניז מ עכ  ^־קלערוגג די אס דאלאר. ביליאן ז
top געפאכם חשאזעםסאז o n םאנאםדז אװײ — אױגוםם אכםיז 

 געמאלדזח האם םמןםיסםיקם לײבאר אװ ביירא די װי שסעסער
c ג נ רו מ ם *ײײ פיז מ מג א  לעמגס־ פיז קאסםעז די אדיף יר

ר *ז ןם הײסם זיעער חמ־קלערוגג דער אם לזים •יי׳ילזגג ן

 אומגעפער סיט העכער זיץ 1952 אין װעלען םרייזעז אז דלר־וארם
 אין געווען דיגעז זײ װי פראגענם גװאנציג און דרײ ביז אכגען

 העכערונג לוין א בלויז דעריבער דערלױבם ער וועז .1950 יאגואר
 פאר• ױעלען ארבעטער די אז עם, מימט פראצענט׳ ציועלף פיז

לױן. רעאלען זייער פון ■ראצעגם צעז ארום לירען
 את סארשםיץ נים עם װעלעז ארבעםער די אז גלויבען צו
 איינשםעל. אזא אנצונעמען צײנער די שאררעדען לאזען זיך ייזייען

^גוגג א פשום איז א א  אי• זיינען םיר איגםעליגענץ. פאר ב
 מאכען םםאביאמערס רעnאנ די און דזשאהנסםאז אז בערצײיגם

 דערקלערס ראבען ױאם ױניאנם. Tםרי די וזשבון. אין םעות א
 גע־ געםאכם איז עס וועז אגעגםורען דעשענם די אויף באיקאט א

 אינדוםםריא־ די דעה גאנצע די איבערצוגעבען פארזיד א װארען
 םום דעם געשינען זיכער װעלען שכירות, איינפרירען און ליסםען

o באשיצעז צו מיםלען די און n פאסזוז די פון םםאנדארד לעבענם 
 קרבנות גלייכע בדענגען זאלען לאנד אין אלע אז באשםיץ און

 ?אנצע די פאייען נים זאל עם איז לאנד־סזןן־םײדיגינג דער ר.אר
ארבעסער. די פץ א?סלעז מאגעדע די אויף •לאסס

 פראנכאדשותפות
 שעדיגען װעם

שעלקע־ ®רײע די

 אן גײם רעגירונג אמעריקאנער די
 די ארײנצונעםעז פראגראם איר רים

 קרית אין שפאגיע פראנקא פאשיסםישע
pc דעמאקרא־ די שון שארםיידיגער די

איםפעריאלים־ די געגזח לעגדעד סישע
 דיסלא־ די נאך סארועםען־דיקםאםוד. דער pc אסעטיטען םישע

 וױ שליחים אומאסיציעלע אזײנע ps צוגרײסתגען מאםישע
לי חשײמס ד  שאר־ ציצלצאסי די און סעק?אראן םענאםאר P* מ

 £אר־ דער אנגעפירט האם עס װאס שראנקא׳ן מים האגדלוגגען
אמזמײקאנעד די האם שערטאן, x פארעסס אדסיראל שטארבענער

 ק»־ פיליםערישע א שסאניע הית אמעקגעשיקמ איצם רעגירומ
 בא־ ארעדילאנעד די פאר באזעס װעגעז *ןרהאגדייעז צו םיםיע

כוחי^ ־ואסענםע
װיכ־ די הײסםזאכלעד אײדאסע. מערב איז שותסים אמזערע

 אנםזאגם זיד האבזװ *יאנלריײ. po ענגלאנד זײ■ pc םיגססע «
 *אקם אםלאגםיק צום שווזף אלם שיאניע שייאנקא ארײנצדנעםזח

 בא־ ײגיאן טרײד גאגצע די איז אמלריקע איז זסנז בײ דא אױך
 שארף ארויסגעטראסען קרײזעז ®ראגרעסיװע אלע אמ וועגונג
 פא־ vs איז נאר ניט אז אץ ודײזעז אלע זײ האנדלוג:. אזא געמװ

 רא־ מיראנײ בלתױגשר m העלפעז צו .•־אפשסויט־, ראליש
 אלע כםעם אדוםגעכאסם שוין האס ודאס צאת pc זיך סעװען

yn שיכםצז  pc ר האבען דאם װי באפעלקעריגנ. שסאגישער  ס
n« איז אאגארצעלג כואדריד. po סםרײקם םאסען די ומזען n 
 אויך איז פראגימ־ז מים שותסות א גאר •ראוזינמז, איז שםעם

 pc כוחות די פארשםארקעז נים װעם דאס וױיל אוםפראקםיש.
אסשװאמז. זײ װעם נאד סעלקער, דעמאקראםישז די

o װעגעז סראכםעץ קעגען ®יליסער־סעשען די n קאםף 
pc די ys^oinapan ^ ג ע  בלײז אגרעסיע סאװעםישזץ• געגען ל
 װײסעז מיר קריג־באזעס. pא כוחות באוואסענםע pc םערםיגעז אין

 אזײ סמיןם זײנעז ^־הויבענקיים גײססיגע po דאראלע אז אבער
 צאל די וױ קאסף. א איז אנםשײדענדיג גיער נאד אםשר אדער

 ׳»*m קעז סראנקא׳ז םים שותפות האממעז. אדער םאלדאסעז
 צום אססײלומעז באודאסענםע שנעל ברצנגעז צו מאכעז :ריגנעד

ר אויב שלאכםסעלד. מ  מים סרײנדשאםם דורןי ױעלעז מיר א
o שנאח די אײגשאסען זיך סראנקא׳ז n  pc אלק שסאגישען® 

*o n  P װי^־װילעז pc או:זצרע סעלקלר. סרייע אנדערע די 
p געדוינעז. וױ סאי־לירען סער םיר װזלזװ שוחפי* w אמטער־ די 

 *רעם* אתזער געשעדיגם סיל האבעז סראנקא׳ן םים האנדלונגען
 אונזערע pc סילע ומנם אים פים אפמאך אן איידאפע. po םיזש

 סדימד *אסענציעלע םער גאד pא העלפער po פריינד איצםיגע
 קעז ד־יחםזז pc םאל אין געגגער. איז סארװאגדלען אונזערע

n־ n r גצפערלעד• זײער
pc שעד־ פראנקא׳ן פים א»כיאד אז איז שםאנדפונקם יעדען

 גאד איז עם פארברעכעז. א פאראליש po סראקםיק m איז ל«ד
p צו שסעם צו גים n n w אוגזער ?ot. געגעבעז דארף הילף 

a װעו־עז n באשרײ־ זי־ץ אין סאלק ש«אגישעז אונםערדריקםעז 
 פיר ײזילזװ דעמאלם םראנקא־דיקטאםור. דער םים אוגג־קאמף

ע pc הילף די האבןן מני o אץ ש n יעדזמ םמ וױלעד גוםעז 
^ן פרייסי־ם אםת ע ב װעלט. גאגצער דער איבער םענשען לי

ט '־*{ י 5 ד }> 1951 ׳סעפטעמבע,ן

1̂ pc .שאדבער ש | חוףש ©ון ליױ ױן a
ס מען ױען — יעטיציעס. אמטע־צ־שודײכען זיך אנט־אגט ע־לפ דער פא־י־אס  כ־י
 *י אץ כ־נםען סא־ ר־־א — דאלטע*. א־יי מען גלז^זט דײסען אזך? א? זיך

ט יאדאכיעס סא־־עטי־צע א דאכי־־;•. אץ טטיר־נג o*־r די געכראכט ־

־,באפעי דער פין שנאה די אוים נוצען וואס אמע־ pe זיך אגטזאגען אס
אוג־ םענשעז ריקאנער

*עםי־ א םערצושרײבעז
 pc ציםאטען םים ציע
 pc ״דעקלאראציע דער

 pc pא אוםאפהענגיקיים״
“ראיםס אװ ״ביל דעם

 די צייטונגען, צוױי pc רעפארטערפ ײעז
 װיםקאנםיד אן.5מעדי pc םאיײז*־ ״הע£יטא^

 אם־ ױ־ האבען נײ־יארק, פזן ׳פאםס׳ די pא
 אינםער־ געבעםען pk נאס אין געשהע־ים

 אז באווײז, א ױי אנגעגעבען יוערם שרייבען;
 אנגע־ אזוי דינען ב־רגער אםערייאנער די

 בא־ אומשאראנש־יארםי׳עכע די pc שראקעז
 לי־ יעדען :עגען יזאד־גיזס אין שײ*די:.י:געז

 אידענסי־ צי דזי מירא האכעז זײ אז .‘בעראי
 םרא־ הייליגפםע אינזערע פ״ס אפי־יי פ־ציי־ען
מז ־יערם דרעה דדי־ אם ריציעפ.  רױ אעעגע

 מרלריפ־ דעבואגאגישע די pc רעזי^טאם א
 pc פענשעז ליבערא^זז יעז־שי אייף ד־נגען
 װי פארשיינען אוהפאראגטײארסייעכע אזײנע

 די קאייעגעז. yr־r pk רעהארטי כענאטאר
 ידידער טיטפארער זײערע pk טאפוניסםעז

 אזוי דעם צד שרײבען זיי טער.— :אך גײען
 די צו בירגער די pc שרעיז כ^־ררשכען

 קאסד־ דער pc פייער די pc שארשאלגונגעז
 אפער־קאנער דער דדרך שאי־טײ ג־טסישער

 px ארעהםען סראצעהען. די צ־ ײרםי׳ן.
אקם׳. .ספיסה אונםעדן פאדאורטי־לונגען

 צ־ ויאם ניםא תאכע־פטען ײ פים איז
 אײהצר־ ,פאי אייע זוכעז זי־ פאלצטמירעז-

 דעמא־ די פון !רייהײםען צי־ײיע די נרצעז
 זײער שפרייםעז קענעז צי יענדעי הראםישע

 װען pk פראפאגאנדע טאטא־־־טאדעד pc כם
 מען אז זײ שרייעז דערין די שכערס ריען

 פען pk דיקםאםוד פאשיפסישע א p־k פירס
 פרעסע. םרייע px רעדע פרײע אפ שאפם

 פרא־ די px אונטערזיבינגען די אז כעשה די
 א אן װארסט קאמוניםםען, געגען צעסען

 אויםצח־ריקען ב$פעלקערונג דער אויף ר־רא
 אידענםיפיצירען אדער מיינונג אײגענע אן

 זיד םאסם געזשעקען. פאפולערע גים םיס זיך
 דאס .,רעמעי ױיער אין אר״־ז אויסגעצײכענם

 מייט־נג עסענםלעכע די געװינןך זיי העיפס
 פי־ אירע pk פארסיי זײער לאזען צורו פאר
 ארבעם שענדלעכע דיעי אנצופירעז רער

איטגעשסערם.
 די סיט עס איז אבער אנדערש גאנץ

 נאםירלעד גאנץ איז עס פענשעד. ליבעראלצ
 דעם סארדאמען זאלעז טענשזת יבערא־יע‘־ אז

 צי־ די pc פארלעצינג א וױ געזעץ, םמיטה
 פון גאראנסירס ױינען ו־אג רעכטען ױי־׳ע
 px פרעםע רעדע. װי קאנסםיםוציע, דער

 אז נאסירלעך איז עס ;פריימו־ם פארזאםל־גגס
 דעמא־ די pc אפעקלען ,זאי ייבעראי׳ען

 px מעקארםי סענאםאר pc שםיק גאגישע
םענאם. אין קאלעגעז רעפיבליקאנ^ר ד־נע

 די pc מעשים פארעטערישע די צר קערונג
 געגען שסיפלנג שאפען פאר קאכלוניםטען.

 איז עם :רעגירעג דעניאקראטישער דער
 די צ־שרײבען צים נויםיג ניט בכלל אבער

 בעקארםיס pk פראצעכעז קאמוניטםישע
 שעדלעכערע פ״ל און גרעסערע א רעױען.

 באפע־יקע־ אמעריקאנעד דער אויף ר־ירקונג
באמת• האבען זײ װי רינג

 pk הונדערם די pc '־אפ פאקם דער .יױיל
 בלדיז האם טעדיסאן איז מעגשעז צויד־יף
 px פעפיציע די אונםערגעשריבען אײנער

 פענשעז :ײ:צ<ז בלײז האבעז נײ־יארק אין
161 pc ניט כלל איז אונםערכעשריבען PV 

 צ.־ ויך געדזאם כורא האבען זיי אז באורײז
 pc אינתאלם דעם םיס אידענסיפיצירען

 וױיל נעי־עז עפ איז גיכער פעטיציעפ. די
 די ־אבעז דואס די־. געװען חױטד האבעז זײ

 וױלעז זיי אז געקליבעז, ארנסערשריססען
 איז עס צודעמן. עײיעכע גיט פאר נתען עס

 זיך האבען ײאס די. pc מאנכע אז סעגלעך
 שדין זיך האבען אונםערצר־טרײבען אנסזאגם

 עט־ אונטערשרײבען טיט אפגעגריט פריער
 אדנסערגעסר־אגעז׳ זײ דלאבען עט וראס ־דאכ.

 פאלשעל א אונםער טשולחים ?אפוניטםישע
 טאל פיל םאקע עט האבעז זײ װי שילד,

 7אלי האבצז פענשעז די אשי־יל אויב געפאן.
 .דאר־ זײ האבען דערפארשג. די געהאס ניס

 זךא ידעגעז גזד־יענט אדער געדזערט שישלעך
 דעריבער האבעז זײ אנדערע. pc דעדפארדנג

 איבטערשר־פס. ױ־עד געבען צ־ אנטזאגם זיך
• • •

 די אמ דערצי א:אי*אגיע ע:לעי« דיער א
 יארען כיס פא^אפעז ז־ד איז וואס געשיכפע

 האבעז שרײנד צוליי נױ־יארק. אין דא ציריה
 געםינעז • זיר װעלען <ס או־ב געררעם זיך

ע קײפען צו נױ־יארק אין בעלנים ^ ל א  ג
 אדועקגע־ אםילו עט ,ואי פעז וועז רענדייאך.

 גע־ די pc איינער האט אופזיסם. כםעם בען
 דשלאר צען גאלדעגע כים זעקעל א נוסען
 אריינ־ בײם אװעקגעשםעלם זיך האם שםיק.

 די אנגעבאסען px בריק ps;r״n צום :אנג
 א ניקעל א פאר זי־ קדיפען צ־ שארבײגײער

 פארבײגע־ זײ:ען מענשען צענדליגע שסיק.
 יע־ געקויפם. נים האם קײנער אבער גאנגען

 א םים פארבײגעגאנגעז איז זיי ps דער
 קאנםטו ״מיך :זאגעז ו־אי־ט ער וױ שםײכעל

:גארעז!״ נים
 גאא-ענע די געקויפס ניס האם עולם דער

 זײנען ציים יענער צו גראד ודייל רענדלאך,
 שדוינ־ pc פראצעםען געדױסע שארגעקורעז

 באדײםענדי־ אויכגענארם האבען ודאס דלער,
 פארקײפם האבעז אייניגע געלם. סומעם גע

 גאלדענע וױ זיי אנגעבענדיג ייעש שםיקער
 px אריינגעשמוגעלם האבען זיי װאס ציגעל׳
 מים רינגען פארקױפם האבען אנדערע ייאנד.

שםיינער. עכםע פאר דימענםען גלעזערנע

 שוױגדלער די pc אייניגע האם פאליציי די
 געודעז דעען סראצעסעז זישרע px געכא&מ

 ה*ם’ מעז װען צייםונגען. די אין באריכםעם
 קדיפען צו אנגעבאםען דעמאלם עולם דעם

 זיינעז םענם. פיגף פאר רעגדלאך גאלדענע
 עדױנ־ אנדער אז rx דאכ אז זיכער געװען זײ

געלײפס• נים האבעז px סארם דעם pc דעל
גע־ שװינדלעד' דעסאלדיגע די וואלםען

 אפאראם■ פראםאגאנדע אייגענעם אן האס
 איינרע־ שר־בירען געי־ענם אויך זײ װאלםען

 זײ געלצן פראצעפען די אז עולם. דעם דען
 דײ אז בירגעד. די אנגעשראקעז אזדי האבען
 עבםע אזוינע אײנהאנדי׳ען נים אפילד װאגען

 pc שרעק די px אז־טציםרײ דער מציא־יט
o n ר האם עדלס מ i איז א n נים אפתץ 

 פאר־ דיי pc גאר פראצעטעז די pc געשםאםם
געודארעז. באגאנגעז דשען ידאכ ברעכעגס

טעב־ די פארדענקען נים אייך ק«ז פעז
 א אובסעדצדשרייבען זיד אנטזאגעז פאר שען

 די T® ײד רעדט דארם װען אפילו פעםיציע
 גלײקזי׳־ס פרײדד־יט pc ן.עי־עאאיד :אבעייםסע

px .האבען דאכמיטסען די גערעכביגקײט 
 צד קאמזאזלאוש pc קדנטם די־ אנםיײטעלט

 די פאח־עקעז זײ שסדפע. העבססעך דער
 ד*י^קבדיגע. שײן מ׳־ט 'צילעז שעבד׳־׳יכהסע

 געדד־ אזדי די *ייד פראזען. איזדןאייטם־שע
 הןר זײ .יהלכע זדיף פעטיצדןט שי*ום פענע

 ליבעבדע שרײהיים פײ*יאנעז פאדנאר-ס בען
 גע־ האבען *־:טערצרשדייבעז. זיד ט^שעז

מ פרידען אינםערנאציאסד*עז ױעגעז רעדט  י
 דעד px באטש פארבדידעדשג. פעלי^ןד

ן צד דעדמיס זײ ״עקעןצבא אכת׳ן מ מ  ע
o דיקםאסוד האדדענױשער דער פאר n װעג 

 פרעםדע ארנםעדדדיקען px פארכאפעז צד
 דיקםאסדד גאאריפיצירזז .ישד׳מ די פעי׳קער.

 מדעכסיגעז דזשעפעדטאן. pc נאפעז איז
מד פאי׳יטישע פאר ר״לידת px טודמעם ענ  ג

px נאמעז —pc .פארטוששעז געדעכפיגקײם 
 px לאגזןרעז שקלאסען rx מענשען היליאנען
 קען לינמי^עז. PC נאכען ביסן דן־ באצירען

 אונ־ אן בעםען זײ װעז געםרויעז ניס ר«ז
 דעקאו־ דער pc אױטצוגען אדיף םערשריפם

 ישעיה pc אדער אינדעפענדעבס אוו ריישאז
 אדנ־ אנסזאגס זיד האב־עז כעגשען די הנביא.

מן זײ װייל פעםיציעט די פערצדשרײבען א  ה
 רP נײעד א עפעט rx דאס אז געדדען חושד

 פידא אויס ניס px לnשדדינ טדנ־טםישער
פזךייצײ. פאר

• • •

ר גײיסע האם .שרעק מ די  א זאגם ז
 אריגען גרויסע די דדדך שפריט־יארם. רדםיש

pc םיגער. א װי אויסזען מײז א קעז שרעק 
 pc עם װײסעז דיקסאםאדט באודעםישע די

 זיך בײ בירנער צעשראקענע די בעאסאמען
px לאנד px px לענדזױ־ סאםעליםעז די 

 *ז אויה װייסען זײ באהערשען. זײ ױאס
 געיוי־ א rx עם אוססארשסענדלעכער וזאס
 אלץ האנדלרטט נעידיטע א אד<ר באסעל סער

די ארויט עפ תפם שרעק גרעכערע א ײ  ב
 שרעק די אם אײם נוצען זײ px טדבנװ^

 די אם אן װענדען זײ צודעקעז• אייגענע פאר
זיד בײ האנדלרגנען זײערע rx סײ מעםאדע



ם י ----------------------------------4 6 ד
 פאליפים זייערע איז סיי איז הײם דער איץ
באציאוגגען. איגםערנאציאנאלע איז

 זשורנאליםםען געװיסע ױאס *ײשים די
 לענדעד דעפאקראםישע די םון שםאםלײם און

 דער םון ליגיע געענדערםע די אײף םאכען
 אינסערגא־ אירע אין רעגירדנג ןעפאוועמ

 לענדער ױיעc די ים8 באציאוגגצז ציאנאלע
 ױאס רײניגונגעז בלוס באנײםע די אויף און

 לענדער םאםעליםען די אין ײרד פירם זי
 אי* םעאריע קאפוניסםישע די אז באװײזען.

ד  ריכםיגע. א איז שרןיק םיז װירקוגנ דער מ
 איז קאלאסום םאזזעםישען ®ארן שרעק דעד
 אויפן צוריקםרים זײן אסילו אז גרױם׳ אזו׳י

ם ׳ איגםערסמיאנאלעז בי  פאר־ דעד און מ
 אימערנעם דעם הינםער םעראר שםארקםער

 דער םון פאראורזאכם ווערם װאם פארדיאגג,
 קאםוגיםםי־ די פון מורא און אוסזיכערקײם

 דער אויף פחד א אז ווארםם העדשער. שע
 וואלם דאם װי פונקם וועלם אויםערלעכער

 מאכם װאקסענדיגער אויף אנױ׳ייז אן געװען
 װעלען זיי װאם פעסםקײם אינערלעכער און

 אויף איבערפאל אן םאר אױםגוצען באלד
םערב־אײדאפע.

 ענדע־ די אט באוױיזען אמת׳ן דער אין
 געבי־ די דערפון. היפך דעם פונקם רונגען

 הערשער םאװעםישע די םון טאקםיק םעגע
 זיײ אין זיכערקײם נים םון רעזולםאם א איז

 וואקםענדי* דער םאר מורא םון כוחווז. ערע
 לעגדער דעסאקראםישע די םון מאכם געד
 צל אפאזיציע שטײגענדיגער דער פאר און

 סא־ די אין אויבערהערשאםם דוסישער דער
 געפער־ װערען קען וואס לענדער. םעליםען

 דאם אײראפע. אין קריג פון פאל איז לעך
 א פון געפאר די אפ נאםירלעד׳ שװאכם׳

 נייע א און אנפאל סאװעםישעז באלדימז
םלחמה. װעלם

 קוױזלינג םאוועםישע די פון אנפאל דער
 רעפו־ קארעאישער דרום דער אייף ארמייעז

 דודך צוריקשםויס בלוםיגער זייער אז־ז בליק
 יונײ־ די םון םאז דער אונטער ארסייעז די

 רעזיל־ צװיי געבראכם האם ניישאגם םעד
 דעמאקרא־ די אױפגעדועקם האם עס םאטעז:

 פאר־ און םארשנעלערען צו לענדער םישע
 פארטיידיגונג קאלעקםױוע זײעד שםאריןעז

 שוצלאזע איז שװאכע די דעדפוםיגם און
 װידערשםאנד גרעסערען א געבען צו פעלקער

 דער באהערשעז. צו זײ פארזלכען רוסישע די
 פאראײ־ האם װאם אםמאך, אםלאנםיק גארד
 געלײגם און לענדער דעמאקראםישע די גיגם
 ארמײ פאראייניגםע א םאר פתדאםענם חנם
 די ;םארםיידיגונג גןןמייגשאםםלעכער פאר

 ניישאנם יונײםעד די םון רעאקציע ענערגישע
 סאבאםאזש וועםא דעם בײגעקופעז איז װאם

 קאונ־ סעקיודיםי אין פארבאנד סאװעםעז פת
 צו־ די צו הילף פארגרעסערםע די איז םיל

 ־,,f אנםװיקלען צו לענדעד ריקגעשסאנענע
»r דערהױבעז איז רעםורםעז גאםירלעכע 

ם זיישר מג ע  רע־ א אלע דמעז סםאנדארד. ל
 דיק־ סאודעסישע די װאם דעם פון זולסאס

 אין םאם די איבערגעכאםם האבעז טאסארס
 העד־ ױיער אױםצושפרײטען געיעג זײןד

 האלםומ אנסשלאםענע די זעע:דיג שאסם.
 םילץנדיג נים זיד אמ םעלקער פרײע די ■ץ

 װעלם דעפאקראםישע די באזיגעז «ז םכוח
 געביםען זײ האבעז מלחמד״ באלדיגן א אין

 זידלדן און סםראשעז אנשםאס סאן. דעם
^געז אנגעהויבעז זײ האבעז  אמ שלום פרי

 ארויסרו־ אפעז אגשטאם ;®זרשםעמייגוגג
אנ־ איז קריג בירגער איז רעודאלדציעס 9•

 רעדען אנגןהױבען די האבעז לענדער דערע
 צוויי די פון עקזיםטענץ מעגלעכער דער םון

 זיים סיםםעמעז רןיגירוגגס און עקאנאמישע
 אן אויםצוסײדען איז ציל זײער זייט. בײ

 אויב איז איצם שוין צחאטענשםוים אםענעם
 די םארלאנגזאמען כאםש איז אפשמעלען. :ים

 דעמא־ די פון צוגרייטונגעז פארםײדיגונג
 ארויםרײםען אפשר און לענדער קראםישע

 װעגעו־ דיפלאסאטישע אויף הנחות געװיםע
 דורך קריגען געקענם ניט האבען זיי וואם

פראװאהאציעס. און סםראשינקעס

 פארגרעסערםע די װי אבער מעד נאך
 דער און לענדער דעמאקראםישע די םון כוחות

 אגרעסארם צו װידערשםאנד אנםשלאסענער
 געװירקט האט נײשאנס, ױגײטעד די מצד
 בייטען צו דיקטאםארס םאוועםישע ךי אויף

 נאציא־ אױפגעוואכטער דער םאקםיק, זייער
 װידערשםאנד וואקסענדיגער דער אמ גאליזם

 לענדער די אין באהערשונג רוסישער דער צו
 וואםאלען. מאסקווער די רעגירעז עם וואו
 ױ־ פון װידערשטאנד דערסאלגרײכער דער

 זײן צו אנטזאגט זין־ האט װאם גאסלאװיע,
 די דערםוםיגט האם קאלאניע רוסישע א

^ וואם םי  םאםע־ די אין מאכם דער בײ ש
 אנ־ אויד זיך האבען זיי און לענדער ליםעז

 רוסישער דער געגען בונטעװען געהויבען
 פאר־ זיך האט טיטאאיזם אויבערזזערשאסט.

 קאמוניס־ די אין עפידעמיע אן וױ שפרײם
 אױף אייראפע, אין לענדער באהערשםע םיש

 ארײנגעדרונגען שוין איז און באלקאנעז די
 װאם כינע. קאמוניסטישער דער איז אפילו

 רוסי־ אויף אנגעװיזען גאגצען אין נאך איז
 טשאן דער געגען קאמף איר אין הילף שער
 גרענע־ די אין אפילו רעגירוגג. שעק קאי
 מי־ די אין האם םאוועםען־םארבאנד פון צעז

 נא* דער אויפגעװאכט םעלקעד גאריםעטעז
 געגען זיך כונםעוועז זיי און ציאנאליזם

 אנהויבען אײבערהערשאפט. מאסקווער דער
די געגען באדינגונגען אזוינע אין מלחםה א

גערעכמי־גרדיט -----------—
 צו פירען לײכם קען לענדער דעמאכיאםישע

 פראנםען. רוםישע די הינםער רעװאלוציעם
 דער אין ענדערונג די געבראכם האם דאס

 אי־ פאליטיק. .אויסלענדישער סאױעטישער
 פראםאגאנדירען גענומעז די דיאבען דעם בער

 קע־ װעלעז זײ ביז שלום איגםערגאציאנאלען
הײם. דער אין קראמאלא די אױםראםען גען

 און םויט משפםים. די רײניגוגג, בלום די
 רעגירונג העכססע די פון אורםיילען טורמע

 •דומע־ פוילעז- איז פירער מיליםערישע און
 און אלבאניע און בולגאריע •אונגארען. ניע.

 די םון אײנוואױנער םויזענםער צענדליגע די
 זיײ װאם גרענעץ־געביםעז, און קרוין־שטאמ

 היי• זייערע םץ געווארען ארויםגעריסען נען
 ערגעץ געװארען פארשיקט זײנען און מעז

 זײם צוױיםע די זײנען חושך. הרי די הינםער
 קלא־ די איז עם מםבעה. זעלביגער דעד פוץ

 םיראגײ יעדער פון מעטאדע אלםע פישע
 םורמעס דורך הערשאפט איר באשיצען צו

 לאנג גלות. און אויםראטונג תליות, און
 מיטלען אזוינע מיט ממשלה די אנהאלםען

 זײ אבער געלונגען ניט זײ פון קײנעם איז
 דיקםא־ סאוועטען די אויך פרובירט. ־אבען

 זײן װעט זי אז אויסזיכטען וױיניג דיאט טור
 קע־ באבילאנישע די װי דערפאלגרײך מער

 רו־ אדער אימפעראטארס רוימישע ניגען,
 אויפגע־ די דערשטיקען צו צארעז סישע

 באפרײ־ נאציאגאלער םאר געפילען װאכטע
 װי לאנג אזוי און אבער. פרובירען זײ אונג,

 דורך פעלקער די מים זיכער ניט זײנעז זײ
 דודכ־ םוזען װעט עם טעריםאריע װעמענם

 די מים ליניעם םארבינדונגס זײערע גיין
 מיט זײ װעלען מערב־אייראפע, אין ארמייען

 אויס־ זוכעז מעגלעכקײטען און מיםלען אלע
 רוםישע נײע די קריג. אפענעם אן צומיידען
 םון מורא דער פון רעזולטאם א איז טאקסיק

 מיט אומזיכערקײט דעד םון דיקםאםארס- די
 א איז דאם באפעלקערוגג. אײגענער זייער
 שוואכקײט פון נאר קראפט, םון נים סימז

 די םאר סימן גוטער א עס איז אזוינע װי אדן
לענדער. דעמאקראטישע

ר: ל. י. טזיננו אלו ד מיי גןןטירט האם טאג םײן ס גזןסען ילאכמע- א ײי
שטאט, דןןר אץ

;סאכריקיןן «ימ אײסגןןטטאקםע הײזעױ אץ פײערשן דרדך
ן י מ א ײ ל ײ  זײ צו געקיןנט ניט דאט זץ די ױאי סענפטער, דרדך ײ
דערכליקען, ן
* ^י פו ץ ־ ײ ף ב א ראד. םײערדיגען איױ פץ הויפען םץ ארן?פכעשײנם ®אט »יי פ

ד פארבײגעגאנגען כץ איך(סאגזיז)  רויד, מיט צזעעדעי,ט גאםען די ײי
 אכ־ע״ אן מימ םיד כאגריםט דיןט סענפםער יעדע אץ

, ,ײיעעז׳
 ם׳גײט ױער :זןדאדפט דארם פעלײפתים ם׳װאלםען ױי

דרויסען, אץ
 גרט־מא־גען״ פרײגטלזןכען ״א אראפגןןפויקט מיר אץ

דױך. דער פץ

 םץ שטיקער זײ צעטײלט איך האכ לאנג, ניט ערשט אם
? לעבעז ידנגעז מײן

 סאבריק, איין סײנעם סרילינג םץ טעג *דנעװארפעץ גוטען סיט
 כײען טי סיך :עםריכען הארץ אײגען מי־ין ם׳דד*לט די

גלי?. דאם זײ

 סץ מיר גרופ א דאט מאשינען די פץ רריש דיןר
נעגעבן, טעג״ ״די

 ױינללען אל אײנגעקלעכלט סארכליכעז דארם זײנען ױאפ
;װענט די םון

הענט. ם״ינע טים זײ סאר *■געריפענןן ׳מײ:ע יארען םון —

7 יט1951 סעפצעמבע•

פריידקאנטראל ארום קרי; יער
א־ tv״ וזא: א*ך ״ ̂ -J-* י״ײ

עכז־זט
האבעך ױלי ט<ן27 a עפ

 אץ פענאטארען זיבען ^
jj פץ מיםגלידער זיבען

בא־ובאו

 ־ויז ־ רעפרעזענםאנםען
צעהיצ־ ארויםגעשפרײזט

 אױפגעקאכטע א'ן טע
 מיט פרל צימער א פון

 גע־ הענם די אײף האבען, און טאבאק־רױך
 גע־ איז װאס קינד׳ נײ־געגארעז א טראגען

 אין ייאנגע גאד ווזנלט דער אויף קומען
 א גערוען א־ז קינד דאס וױיען. פײנפולע

פארזעעניש.
מײנען אלעגאריעדער פים

 דאנדשיץ־פרא־ פון געזעץ נײעם דעם מיר
 ׳ דואם עקט״). פראדאקשאן (״דעפענס ד־קציע

 דעם אונטערגעשריבען תאט פרעזידענט דער
 פרא־ זיין אױענט. איז שפעם ױלי םען31

 פרעזידענט האט ״עקט״ נײעס א פאר יעקם
 ענדע קאנגרעס אין ארײנגעטראגען טרופאז
 ״עקט׳/ פאראיאריגער דער הײ־יאר. אפריל

 םעםטעמ־ אין גע־וארען אגגענורען איז ױאם
 םען30 דעם אױסגעגאנגען איז אץ 1950 בער
 נים האט ער 'געטויגט. ניט האם ,1951 ױגי

 אי־ יאכט גענוג פרןזידענט דעם געגעבען
 אינ־ די פץ אפעטיטען ױאלפישע די בער

 דער גרױס־הענדלער. איז דוסטריעלער
 שםײגען אין געהאלטען האט יקרות

 גע־ האט אינפלאציע און א־סאדיפהערלעד
 האם לא:ד. דאס םארפייייצען צו דראם
 זיין אין דעריבער פרעזידענט דער

 זיך, פאר פארלאגגט געזעץ־פראיזקט נײעם
 הויפט־ צױיי זאכען■ אנדערע סך א צוױשען
 ברײםערע פיל — ערשטענמ רעכםעז•

 פאראיאריגען דעם אין װי םולמכאםען
 און שטיצנגער קאנען צו כדי ״עלם״.

 פראדוקצי< די קאנטראןירען הארבער
 אייםצי־ 'אינדוסטריע־־יער די צװינגען אץ

 צים האם לאנד דאס יואס דאם, ארבעטען
 ניט און נויטיג. רערסםען צום מאמענם

 *פראפיםען. העכערע ברןנגט װאם דאס. נאר
 1לאנטראי פ־לען פון רעכט — צוױיטעגס

 לאנען צו כדי םחורות. אויף פריתען איבער
 זשעדנע־ צעוואקסענע די צאם אין האלטעז

 זיי לאזען ניט לאפיטאליסטען, די פון הײם
 םארביליגען פרייזען די אויפשרויםען דירכן

 דאס פארהיטען ארים אזוי אין דאלאר דעם
 באפעייקעוײנג די אץ אינפלאציע םון אנד1י

ארעמקײט. פין
 קאאליציע די האט ראנאםען דרײ לארגע

 דעמא־ דרומ׳דיגע אין רעפובליקאנער פרן
 געקעמפט ביםער אץ פאר׳עקשג׳ט קראםעז

דעם געגען לאנגרעפ פון הײזער איז
 האט ווארט אויפן פארלאנגען. פרעזידענם׳ס

 גײסט דעם געגען איז עס אז געהײסען, עם
 אויס־ דעמאקראטיע אמעריקאנער דער סון

 ברײםע אזוינע פרעזידענט דעם צוליפערען
 װעם רען װעז וױים דיגר װאס פולםאכטעז.

 איינפירעז אז צינעמעז; ציריק אים בײ עם
 אמע־ דער געגען זײן װעט פרייז־קאנטראל

 בא־ ענד ״םשעק rc טראדיציע ריקאנער
אז רעגיריגג: דער אץ סיסטעם״ ״אנם
פי־ראנ׳פ געזעץ־פראיעקט גאנצער דעד

 בא־ דער פון אינטערעכען די געגען גײם
 ווארם, אויפן געיוןין איז דאס םצלקערונג.

 עגא־ ברוםאלער באדײט עם האם תוך אין
 פראפי־ אומגעהערטע פאר קאמף איסטישער

 גע־ פרעזידענט׳ס דעם ױעלכע געגען טען,
 פון געװענדעט. געױען א'ז זעץ־פראיעקם

 גאך איז עס װען ,1950 דעצעמבער ביז י*יי
 .1פרײז־קאנטרא־ פין גערוען גיט םיבין ידין

 מאכען צו באװיזען קארפאראציעט די האבען
 .1949 אין װי מער דאלאר ביליאן צװאנציג

 1950 אין האט קאמפאני״ טעלעפאן «בעל די
 פראפיט, דאלאר מיליאן 53 ארײנגעקראגען

 בעט זי און ,1949 אין װי מער פראצענט 37
 העכערען צ־ דערלױבעניש א וױדער שױן
 — הײסט װאס טא םעלעפאן־אפצאל. דעפ
 פרײז־קאגטדאל. אײנפירען לאזען װעט מען
 העכער װאס מאקפיבומס'(״סילינגס״), מיט
 ארונ־ מיט רעכענען, ניט טען םאר זײ פץ

 דארט, פרײזען די (ראלבעק״) םערדריקען
 אויפצו־ באװיזען שוין די האט מען װאו

 צוריק פרייזען די ברענגען מיט שרויפען,
 עס ז 1950 יאנואר־ױני סץ צושטאנד צום
 איז דערוױיל וועלטי א הפקר עפעס איז
 און ענגלאנד נים נאר דאנקען. צו גאט דא,
 דערוױיל דא איז ארבעטער־רעגירונג קײן
 פץ לאאליציע די װאלט אװדאי ניםא. נאך־

 צד־ גערן דיקםיקראטען און רעפובליקאנער
 פון רעכט יעדע פרעזידענט פון גענוםען

 האנ־ און פראדוקציע דער איבער לאגטראל
 שטארק לײט דאזיגע די װאלטען אײדאי דעל.
 קאגטרא־ זאל פרעזידענט דער גע־אט, חשק

 דירל־ און פרײזען, אנשטאט שכירות לירען
 העכערען. מעגען מען זאל (״רענט״) :ע"'ם

ץ גלוםט, הארץ דאס װיפיל  אױף שטייערען \
 קריגס־באשטעלו:* פעטע די פאר צאלען צו

 ביר פון נעמען פרעזידענט דער זאל גען
 שכירות. אין געהאלטען פץ צוקער■ פון און
 הוי־ פון נים אבער קליידער, און מעבעל פץ
 אװדאי עקםעס־פראפים. און הכנס־ת כע

 אלץ דאס קאננרעםלייט דאזיגע די יואלטען
 מורא די :יט װען איינגעפירט, געזעצלעד

 וױימ נים שוין זײנעז וואם וואלען. פאר
 זײ־ װאם ױגיאנס, טרייד די פאר און אױעק,

 האבען מער. עופה׳לעך קיץ נים שיין נען
 אלםע די פרעזידענט דעם געלאזען זײ

 אין בײנדעל א צוגעױארפען פולמאכטען,
 אױף מאקסימים אבער רעגמ־קאנטראל.

גים. דאס — פרי־זען
 אין ײניאנס מרײד די םון פארשטײער די

 האבען באארד״ פראדאקשאן ״דעפענס דעם
 זאל ער םרוראן, םרעזידענם פון געפאדערם

 רע־ דער אט אויף װעטא זײן ארויפלײגען
 םארזעעניש. פיבליקאניש־דיקםיקראטישער

 געױאלט ניט אבער האט פרעזידענט דער
 קאנ־ צו פולמאכטען אן אינגאנצען כײיבען

 (דער יאנדשוץ־פראדולציע די םראלירען
 אויםגעגאנגען איז קאנםראל־געזעץ אלםער

 און בימאכט) אױיגער 12 ױלי םען31 דעם
 זײן ציגעלײגם מאמענט לעצםעז איז האם ער

מים צחאמען געזעץ נייעם דעם צו חתיםה

 (אפ־ באט^עד־הא־ס פץ אייסבעסערלנגעז די
 רי;דעה אייף שחיסה־לידאםע די צ־שאפען

 מאקסיפדטס די ־ײגען (צו יעיפהארט און
 ווזנגען' אײספ״רלעכער ;סחורה־פריתעז אײף

 שפעסער). ודײלע א — אײםבעטערונגען די
 דאפ באגלײם פרעזידענט דער האם דערבײ

 ספעציעי* א פים געזעץ דעם א־נםערשרייבען
 און אכית׳ע די גים וואם דערקלערונג. ייער

 דעס פץ כאראקםעריפםיק פארדינםע די
 די פץ פם־אײפםייהו דער ״עקט״. עם”:

 דער זאגם — געזעץ צ־ם א־יסבעסער־גגען
 ווןןה דערין, באשםײן ײעט — פרעזידענם

 דורכן ,ױערען געהעכערם ײעלעז פריתען די
 אין .האלםעילער״ דעם דורך פאבריקאנט,

 פריתען די אז און ״ריםעילער״. דעם דורך
 די״ם אלץ נאך מיר וועלען שםייגען, װע^ען

 װןך די אפצושטעלען; זײ אימשטאנד זיין
 אר־ טויזענםער העכער. נאך שםײגען ען“

 םייערצי־ און מייערער ־*?,א וועלען טיקלען
 א אן וואלם ״בולדאזער״ א עלעהײ ־וערען.

 'זיך ארום אלץ צעמירמלענדינ אץ צ־ועק
 וואס פרייזעךגעבוי, דעם דורך געטאן לאז א

 גןך און געװארען, אויפגעשטעלט שלין איז
. הינטער לבהל תהו א ייאזען . ך. י  אבער׳ ז

 אויב — פרעזידענם דער 'לייטער זאגט —
 אלן פרײזעז די הויבען צי דערלאזען מיר

 לעבענם־םיםלען, אײף יפר״ת דעם דערריט
 ׳די אליד דערלליבען מלזען מיר לועלען

 פאר* נים קאנען מיר שמײגען. צי שכירלת
 זאלעז זײ ארבעטער. אלנזערע פ־ן לאנגען

 לעבענס־םםאנדאדד זייער ארונטערדריקען
 אינ־ די פעגלעכקײםס די געבען צל כדי נאר

 צל געשעפםס־מענשען די א'ן דוכטריעלער
פראפיטען. זייערע העכערען
 פרעזידענםשאםם זײן פ־ן צײם דער פאר

 איבער אינטערגעשריבען טרופאן הער האט
 װעלכצן צל געזעץ, דער געזעצען. 2.600

 טןן31 דעם חתימה זײן צוגעלײגט האט ער
 ערגסםער, דער גע־לזין איז בײנאכט, ײלי
 איגםער־ געמלזט איז ניט לוען האם ער װאם

 םאר* פרעזידענם דער האט אזלי שרייבען.
 דער אם פלן כאראקםןיריפטיק די ענדיגט

 דער פלן געזעצגעבלנג שטיק אויםטערלישער
 אפעדי־ דעם אין קאאייציע רעאקציאנערער

קאנגרעם. קאנער
L. אך אץ פאר ײעס דעש נ  ״דעפענס נ

שאן ט״ פראדאק ע־
אליפגעברא־ איז קריג קארעער דער זינם

 אויף פרײזען די אין ענדערוגג די. איז כען,
די זיינען ציערשט אזא: געידען םחלרות
 זיײ דאן ארליפגעשפרונגען, האםטיג פריתען

 אדער ארם אן אליף שטימ געבליבען זיי נען
 א צל• צופאםען לייכם גענומען זיך האבען

 םלן ראיאנען מאנכע אין גיללא. באשסימםען
 ארלנםערגע־ אביםל אפילל זײ זײמנן יאנד

 1951 פערץ אלן 1950 ײני צװישען פאלען.
 גע־ (״האייםעיל״) אנגרא־פרייזען די זיינען

 זײ־ רערץ פלן פראצענט. 17 אליף שטיגצז
 פראצענם. 1.3 אייף ארלנםערגעפאלעז די נעז
 יוני פון זיעען וױדער, ריםעיל־פריײען, די

 9 אױף געשטיגען 1951 מאי בא 1950
 זיך זײ האבען אן מאי פ־ז אלז פראצענם

געענדערם. ילײ:יג
פון אפיפ דעס דירך האם רענירלנג די
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prya p ׳*cpya .ראל ננ m ילזןנירם X 

 לע־ nxc •ו־אצעגס ל»4 ודי׳יםעדז־יגע םןי:
 אדיף •רײזען־רעדזמיעס ריגדעד. בןידיגע
rvrm סך א *ץ פלײש ם^רםעז ynynjx 

 געשעפםס־ די ■ראדדקסעז. * םןןנזמקםוד
 can געהאם paxn אוגסערגעמער *׳ן לי■■

p p a m n i רםיקעל ®־נם •רײז *ום* 
 cyanx pc קאסםעז געזזעבערםע די בלויו

r* .װעז פזזלעז׳ 9אל די »יז ם*םערי*ל 
 cxn דערלדיב̂נ געדועז pk ■ויי׳יו־העבערתג

 דורכגײן ccnxnya העכערוגג דאזיגע ךי
ר nyn דודך ע ע  שאב־ דעם pc — ליגיע מ

קאנםדמעגם. דעם ביז ריקאנם
 די פאכם פלאן pxaxa חמיגעז דעם *ו

 קעיפ־ pc אויםבעםערונג אוימז״דעדםאנםע
 .דע־ נײזנם דןים אין אוײ׳ין *יז װאס הארס.

 לױם ענד. אז — עקם״. מנםי^ראדאקשאז
 פרײזעז־רעדזק* pcnxn געזעץ נייעם דןם

 צו־ nyn אין באשרעבקם זייער m ויעס
jjw v אױף •רײזזװ די anxc»־pc?m r, 

p בײש*יל. *זם a u p גים pnnrrpn 
nya די אויף ודי p x .פעז װןזם סראמגס 
p p פריער שוין :cxny די איז רעדוגירם 

ױיזןן  פרא■ די רינדער. לעגעדיקע אדיף ו
 פרײז־רע־ *חמעגם 4% גײע yen י*קםי

 אפגעפזןלען. שוין איז דינדער אױף דזקגיע
 (.סי־ מקםיםרם־מײיזעז ןעץלטשגייא מיס

p דארף סחמיות אדיף ליטה״) a איינשלי־ 
pa יעקלזז־ אויסגאבזיז■ געהעכערםע אלס 
־ ®ןרשײדעגע px פאויקױף־זעצאות ימ  מ

 אד־ בלויז גים אה זוימגעשלזמען, םיםיעס
 איגם ביז איז עס ווי פאסעדיאל. אה נ£ס

 פאקסיםום־»רײזעז אײנשםעלעז בײם געודעז.
ױמ םען דירף  פאר נעםען געזעץ גײעם ל

 סעז װ«ס ■רײז, העכםםעז דעם באזים א
 T !װישעז ארםיקעל פארץ גענוסעז ה»ס
 !ירעכענעז דעם «ו אמ .1950 יתי אוץ טזןר

 זיינעז װאם אויםגאמן. געהעכעדםע
 pc םאמעגם ביזן ^םאלש *ז *זמקוםעז

 געח׳ײנלעכער דער •ײיז־אױסרעמגדטג דעם
 גוגערע־ איצם אריך דארף ■רןמים •רןמעגם

ep a פארן וױ .מלםעילעד״ ®ײז װערעז 
.רימױלער״•

ne מןק־ די אין ענדעתנגען דאױגע די 
 די םאז יאג א באלד םיפום־ירײזעןװזנלעז

 באודײזם בארג־ארוין^ העמרדגג־כװאליע
 דעם נאד םעג *זוײ :פאקם :מלגענדער ד«ר

 אוגםערגעשרימז האס ירעזידעגם דער ודי
p שארד האבער געזעץ, גײעם דעם i *קרײס 
 םםאבילתידדסנ ■רײז גום דעדלאגגם לער

 זאל מעז פאדערונגעז, מרסעלע באארד
 פאקםיפופם די העמרען דעדלדיבען ןי׳י

 •ראאענם. io אױף *אהאושיר־אריסאס אויךי
ממביל־פירםעם ערעאנד ױ  אדיף װעלען י

ר מדעדמגען עגלעבע מ  לאנג לאהח נים זי
 פאדאױנ^ זאגעז עקזנאםיסםעז די וחןדםדן.

n ש מקםיםתדהעכערונגעז. עגלעמ  מםיני
*t יױ« ■rװי ־ pp j u n r »  io ז מ

 דער pc אוױיגען פיל אין דערװארםען
ודירסשאםם.

 איז קאפף פארביםערםער באזונדעדם א
 םיקסירםער דער ארום געװארעז געםירם

 41 דער װאם רינדער, אויף שחיםה־קװאםע
jo jc שםארקםםען זײן סאר געהאלםען ה§ם 

 םפעקולאציע דער געגען קאםף אין װאפען
 װעלכע רינדער, םים פארקעם״) (״בלעק

 שיקאג^ אין שפרײםען געגוםען זיך האם
 אויף םרימען די רעדדאירס האס מעז זינם

 די פרזמענם. io אויף רינדער לעבעזײגע
 ריגדער קוילעגעז בײס קװאםע הדקסירםע

 אעםײלען * םעגלעכקײם די געגעבען האם
 איםלעכעז אין רינדפלייש pc ליפערונג די

 רעגיסםרירםע אלע שעןױוא שחיםה־יעדיאד
 אאל דער k אנםשפרעכענדינ סלײש־פידגעם

 קרילענען שריער סלעגען .זײ װאם ריגדער,
 די האם איאם פעריאד. ענלעמז אן אין

 נייעם דעם pc באםלער־דיאוא־אויםבעסערוגג
 די אפגעשאשם עקם״ *־אדאקשאן ,דעםעגם

 האם רינדער. אויף שחיםה־קװאםע דאזיגע
 םפעקולאנםעז די :לאגע אזא באקומען זיך

p װילען. זײ וױפיל קױלענען, i םארקויםעז 
p פריתעז■ אויפגעשרויפםע או עס i לע־ די 

 םמען װאם סירקעם, רעגיסםרירםע גאל
 *־ײז׳ רעדואירםעז רעם לױם שארקױפעז

 נים. רינדער לעבעדיגע יד׳ץ םער קריגען
 םלייש־מארק אויפן םיסואאיע דאזיגע די

 אין נאן־ אײגענםלעך. נײע, קית גים איז
 םםאביליזירונג פרית דער װי גלייך יאנואר,

J($ אסים  j (.קאנםראלירעז גענופען האם ם 
 פאר־ .בלעק דער איז פלײש־האנדעל, דעם

 די געװארעז• געבארעז רינדער אויף קעס״
 פארן בײםש א געװעך איז שחיםזז־קודאםע

 פלײש־ די לעבען איאם סארקעם״. .בלעק
 עשעקם דער סאג. א װידער ם*עקרלאנםען

pc אויםבעםערונג .םיפזינינער״ דער אם 
pc ח׳ײ איאם׳ אז אז̂ז איז באסלעד־האופ* 

 איז שחיםה־קװאםע די װי דעם נאך װאכען
 אלע pc זיד סראגעז געװארזיז- אאגעשאםס

 געשרײען, גופ* קאנגרעם איז אויד זײםעו׳
אייגשירען. אוריק קװאסע די זאל מעז

 גײם ארבעםער־שכירומ׳ שיי^ את װאם
 פרעזידענם דער :אזױ מאםעגם גום עם

 אונםערשרייבען ביים געדוארנם דאך האם
 פאר־ גים װעם פען אז געזעץ, נײעם דעם

 הארע־ זאלען די ארבעםער, די pc לאנגען
 האבען זאלעז קאאיםאליםםעז די כדי װעז

 םםא־ ,וועיחש דער האם ■ראםיםען. הױכע
 פירוע דער אונםער באארד״ ביליזײשאן

pc םארעפענםלעכם שויז חשאנססאז, עריק 
 pc העכעריע דער לגבי סאליסי נײע א

ךי ארבעםער־שבירוו^  באשנזייס פאליסי ,
P אז איאם pc װאם דעם. איץ i םזיז1 ביח 

ץ ר  גאכפאלגען שכיחת זײ װעלעז 1952 מ
ם אײנאעל־פרײזעז איז דיעכערתג דער  א אי

 ביז (עסקעלײםאר). סקאלע באװעגלעמר
 געװעז באארד״ ״װעידזש דירכן איז איאם

 שכירות־העכערונג אלגעםײנע אן דערלויבם
 די אנםקעגעגאיבער ®ראאענם io אױף

 דער האם איאם .1950 יאגדאר pc שכירות
 אױף שכירות־העכערונג א דערלויבם באאדד

n אנםשארעכענדיג *ראסענם. 2 נאך x 
 אווישען .ריםעיל״־«ײיזעז pc שםײגען

p» יאנחןר םען15 i s  p װאס .1951 ױני 
 נײע די ראאענם.6 2 באםראסעז אויך האם

 אנםשירעמנדיגע בכלל דעדלױבם *אליס׳־ק
עז את וױמםונגעז  שכיתת pc מרןגירונג

דערלויבם מען האס לסשל• *זדי. ירײזע^ *ו

גערעבםיגבןײט ־ימ---------------
 פראאענםיגע 6V4 א ארבעםער טעקםםיל די

p אויסצוגאיכען כדי שכירות־העכערדגג i 
 זיך גים װאס קרױדדע, א אויסאובעםערעז

צײם. לאנגע א שוין
 אם באםעדקעז םעז דארף אלגעםייז אין

 שכירות־העבע־ װעגען רעדם םען װען װא̂ג
p אתאמענהאנג אין רוגג ’c שםייגען pc 

m די אז :םחורות אויף *ײתען o ױגיאנם 
 מים־ זײערע פארגאפלעסיגזה נים װעלעז

 װעגעז זיך האגדעלט עס װען גלידער,
 זיך pc קלאד איז שכירות־העכערונגען,

p שסאדק גענוג זיינעז זיי :אליץ i גענוג 
 םיס אכער םען װעם צי דערשו. ו־אכזאם

 «ײײ פון יאגעניש געגענדיםיגער דער אם
p זען i דאם פארהיםען קאנעז שכירות 

p אינפלאציעי pc לאנד i םער װעם ווזיד 
 נים אויב אינפלאציע, pc ליידעז אנדערע װי

 ארבע־ די pc קאמף דער ארבעםערי דער
 זאד א בלויז נים איז אינפלאציע קעגן םער
pc יוניאניס* םרייד ריץ פראסעסיאנעלער׳ 

p אויד• נאר ארגאניזירםקײם. םישער i 
 בא־ פאליםישער pc זאך א מער, נאך אפשר

 גע־ מיר זיינעז אזוי און וואוםטזיניגקײם.
 היינ־ אונזעד פון םייל לעצםען צום קומען
 ױײ־ װאס פראגע: דער צו שרייבעז׳ טיגעז
םערי

פמר־ספילם ניש נאך אױ קואדכ דער .3
 לאנדשוץ־פרא־ שאר נעזעץ נייער דער אז

 גאקע־ פון אקם העסלעכער א איז דוקציע
 אסילו האבען דאס — קלאסען־עגאאיזם. םען

 זייערע מים צוזאמען ד.עע אויטארען די
 פרעסע קאפיםאליסםישער דער pc פרײגד

 «נײ דער אין פארהױלען. געקאנם גים
 געזעץ דעם װעגען מעז האם םאימס״ יארק

 עלעהײ מאן. געפאלענעס אזא םים געשריבען
 םםזר א צוגעדע׳קם שא־שםיל װאלם מןין
p םשפחד״ דער אין i גע־ דער אז םורא, די 
 $ן פרעזידענט דעם געבן נים אםאל זאל זעץ

 שפיל זיץ אין מרומף־קארט איבעריקע
 זײנע, געגנער פאליםישע די אקעגעגאיבער

 די צװישען pc ארויסגעשםארצם תאם
 צײםוגג דער pc ארםיקלעז אלע אין שורות
 װאס קאנגרעסאים. סילע ענין. דעם וועגען
 שוין האבען געזעץ. פארן געשםימם האבען
p — מען ןאגם — חרםה i זיך קלײבען זיי 

pc ״סיינע״ די אויסצובעסערען נײ דאס 
 האבען די װעלכע פאר אויסבעסערונגען׳

געשםימם. אררייך1גי אזױ אקארשם
 פא־ ערנסטע םך א דעריבער פרעגען

 עס האם זשע װי באאבאכםער: ליםישע
 דאד הזירן די האבען סארװאס פאםירםז

 אונםער־ געזעץ אזא געהאם נים םורא קיק
P אמעריקע אין עולם דעם צוםראגען i 

 אלימ ענםמרעז פרעגערש ך און ך 1951
 בריײ סוגם אםאםיע די :סראגע זײער אויף
p c רע־ דעד צו שליםעל דער איז עולם 

 פרא־ קיץ געשדיבען גים האט מעז םעניש.
 זײערע pc קאנגרעםלײם די צו םעסם־בריװ

p װאל־ראיאגען i דעם געקראג^ האבען זיי 
 און רדאיג דורכגײז װעם אלץ אז אײנדרוק,

p געםיםלעך. i געווען טאקע איז איצם ביז 
 אדער גארגים האבען ױניאנס םרייד די אזוי.

 באקעמפעז צו אויף געםאן גארנים כמעם
 שי־ ױניאן סוײיד די פאליםיש. געזעץ דעם
p״t רער r ,באשעפ־ געחעז קעגםיג. גאר 

p םערער םיגם ’n אסילו זיך צעגית pc 
jr-xppo*־: פאלינ^שעד אײגציגער דער

9 דים •►ן}»-■ 1951 סעפטעמבער,

s מכרונװסרעפ רעם נעגענן ניט אונז האם כאס וער וואם נלק
pc .ציגהץ מ

 פאסירם האם געשיכםע
 דרייםיג און עםלעכע סים
 יענער אין צוריק. יאר
p איז ציים n i דער אין 

 סײרקילאר די סאדע
 עם װעלכער אין סקוירם,

 װינציג ױיער געדוען איז
 זײ־ אפערײםארם סקוירםם פילע אין ארבעם.

p שעפער די pc ארױםגעפאלען נען i ^האב 
p איך דזשאבם. קיץ קריגען געקעגם נים i 

 פריפארגעז יעגעם זיינען קאנעל ברודער
^ ארוםגעגאגג^  ״סאינם׳. נאד ארבעם זינ

 האבען פיר װען ארופגימ׳ שעת עםלעכע נאד
 שאר־ א געסינען pc געדוען םיאש pשו זיד

 םיר האבעז אפערײטארס, סקוירש פאר לאנג
 ודיף. אין הייזקע א אױף סאין א דערםאפם

p וואו גאס׳ זיבצענםער דער אין ערגעץ a 
דרעסעה. צו פאכער םעפפעל צוױי שארלאנגם י

 אז געװאוסם סריער pc שוין האב איד
p שנײדער שםיקעל א איז קאנעל i האם ער 

 נאך דרעסעס. אסערייםעז אין ידיעה א אױך
p«״vx הדעת ישוב א c אונז — p i נאכדעם 

 אין ניקעלס פאר די אנגעטאפם האב איך װי
 איז עס אז דערפאנם זיך האב און קעשענע.

p ערשטער. דער באלד שימ i האב איך 
 לענד־ פאת תירוץ pגלאם קיץ נים אפילו
 און רענם. די נאד pקום װעט ער ווען לארד,

 וױיב א םים קאנעל. ברודער אז וױסענדיג
p i גרעסע־ א נאד איז קינדער. קליינע דריי 

p< אמ װאס םיר. «אר ארעפאן רער ip א 
 קינד אימ םים וױיב א בלויז pc פםופל בעל
— p a in םיר n pauyr־p e i די אױף זיך 

 דעם pc pשםיג מסוילםע האלג הילצערנע
p p o i r c געסירם האס וואס האל p i סאפ 

p avp x^  .p-nx םעמפעל אלם דזשאב ועם 
דרעסעמ. ביי םאכער

געםראכט. איך האב דדעש, א איז װאם

p םקױרם א דאך איז עס i צו וױ װײסם. א 
p דאך, איך װייס סקוירם א םאמז i װי 

 דאך װײס װייסםעל א איז pארײנצוקריכ
p קאנעל. i םיר װי אזוי p a in אנ־ דאך זיך 

;pajay פארםנערס׳ פאר p 'pn שוין פיר 
r עס װי i ^דורכקופ p i םעפפעלה בײ 

p דארף c נאך. דערצו איילען. נים דאך זיך 
 װיל ער אזױ װי באם דער דאך עקספליינם

p דאס a in .זאך זײ זיך װעם נו. געפאכם 
.poynecPi איז עס װי

p םיד ױאס שולדיג. זיך פילענדיג a in 
p פיר אפגעגארם. באס דעם n גיט דאד 
P’P מאכער, סעפפעל p a in נים זיד פיר 

piling; אים• םים p i פיר p a in אנגענו־ 
p c זייער ױין a’־^pa פרײז׳ p r n  p i 
p.ליaפאר e y a t i  p a

p װאפמ פאר yרשםy די m אלץ :y- 
*o’Tysayo y:'^c yaici’it  w w א פים 

p דדפליקײםם םך i אלץ p ^ iiy :  P i ^כשורד 
 נים pקוםyיסגTאר אונז פײ איז cysy אז

p לדיג,9פויג אזוי a in פיר peuppa די 
 םאשינ* פארעלסערטע צוױי די אויף שולד
oyp אײף ^ ' •y םיר p a in ײס  װאם גמ

p e e  c s’.ny: p a in און :p e n y דעם 
oytic און וױילע אלע p a in ודירקלעך אונז 

p #ארױעז געפאכם i ניס pay>yr א רו ק״ז 
:pcjk .ד םאגyנאך רצו P i ביױ^יפסונג די 

 פאר־ צוױי pc געקופזןן איז װאס שאפ• אין
noc־p i yaa פעגצםןןר פארשמירםע p i 

pc ארעמע pa ד ע ל ^  פאשין. nyn «a ל
pגע r של אזאyכםy,מ אז ר ^  נים yp®» מ׳

ריכםיג זאד א מאכן צו װי בעלעז
P אזײ i אלץ זיד pAJiayA די כשודס 

p װאכ<ץ• פאר yeערש p  nyai פיר p m 
p a ip y im i צי cyani nyn אויף .nyn 

nya’nn .װאך nyn cin אונז באם nyn־ 
קאם־ א pc reype א םים לysמyס א לאנגט

מז,1פלי ר  צוז׳ײ- pc גאדפענם pepinyx י
nŷ־, oynim. םים iזעלכy קוטױבע שיוערע 

ד yoe^eyA סך i פים r* סyנyשyp פיר  ס
ש nyn כאםראכם air.איך אז מנהאלפ. ם מ  ס

px םיר ryA־«p נ ם ו פ ^  .px-iin pc* yק
 ocypxc קי׳ז םקײרםס ,,a דאן נאך ain איד
p נים i  p p a נים px caicyA גע■ וואס 

B״־yne וגאנם c^nruyoia ycaiayA איס 
 םײן px •ootXTiyA ניט אװדאי איך ד.אס

pycc, ,אריעג^װשקעם פיר ד.אם ?אנ<ל 
p דזים px אז .nypx אין p קנאפלעמר 

ypryp px:̂ וזײס ny םיד. שאר פעד נים
 nyn pAironx .nye’a px cy הכלל

 סאכם װי px פם,yשyA זיך םיר paxn אפת
p c ײך זיד דאס  pa«n פיר ליגנ®■/ א פאר ^
ד לyBםyס שאר payiyAp p^ זיד דאך  מ
nya. דאך װאלם דעס הױן א oy ניס וזרי םײ 

cyrtyurpA סיםואצי^ די px אייעע־ אונז 
 *ז נהיב̂ד nyn פים ,pyn א peya u ®אלזװ

 באל nyn פוז cyan? ודי־?לאס אמלכצ פאר
pan םך א םמאל<ז p a p  nnj px nyc 

cyca cnynxcyA וױ פיל אזײ פאל אװײ nyn 
 לya nyn לם.ixyA אמז oxn ny װאס £־ייז

cxn n’an זיך ayA־pAJ’n p c אינז. פים 
eTuye'yA cxn ny, םיוי װי פוײת אזא אז 

:pay ץ9 איז פיר ײעלזמ מ  panp נים י
 נים זײ גאל<ז nyr׳n ynoynA רי px אפילד

 פיד nyax .nyaxc מספןיל ynym פיל אזוי
iyaxn זיך xnyAלםa p״ p p  .r n s  nyrpx 

axn ny זיד peyAneax: caxtcax •אונהױ 
cאnלאנcpxsyAT’x n'o paxn A ־«nyu 

xyA״.nyem x p m  n’c px A
c איי׳  p m׳־n דאס p c ^ A שנyל pc 

pA’c r  ’n׳ xnw תאסמזײג n yap, חלילזי״ 
nyn nnyn מאן ®px yAic אוזײי^- אונז רופם

iyלi װאו m  y איצט ביז p cxra  poypA, 
 nyAay גאך זיך אזוי װי lycaxnp םיטן וױ

pcipc’^ x ,פאליטיש p c  nya ט ^ nxc 
־שונא.pקלאס Dyayc'anxc אזא זיך

cy 1 איז ixnicא אד na’cװאם ״ cxn 
:n payAy, מAyײט  pnyAX’xrxyn ,n למק

 האן קײן און cyanx שסיקעל cxn אםאוםאן
 אין טAלי na’c ־1n סאן. ניט קוײי קיץ זאל

nyn װיnםשc iםלyנi  nyנסװיקלונA פוגם 
 אח־יס, זיד לטyשט cy .cAycxc צום לא^

 וױי־ yוקציnxnBם־Aקרי די cxn ד^ו־װײל אז
A’A װאס cpn’ipA ן«יף xns ny^ppx nyn* 

y’xpin. 1951 אין pc c^ yn  nyemy nyn 
 lya’in pc yAxnc ,n paxciryA גיט איז

lypnc ,n װאש־כא: אױיטאסאסיל^ אויף 
p j ’c, ״nyrrr’ncyn״cnxc.״ nynx טyלy־ 

pcxnxBi-y’PP, וד׳יל cy זאל -yA lyaxn 
p p פאנגעל א nxc .nxA ,pSp’cnx ■n pK־ 

,n p t p c  cneya mj: cxn p c  ,cnyp 
ne״prx^xix C’cp n  ,nc pr קונים. זײ 
p’?,־ pcip pלiז זײ c זײ xלcxp -pair y 

 ,n px צאל nyepna א אין שסייען
px pp ’naxc .מאגאזינען erp  nyn px

p ניט. קויפס c זײ אז אזױ ניט. זיד איילט 
lyrne ,n pap.n pc pynr סחותת אױף 

 nyn pc pa’־x די אין אויס חןתױיל זעט
nוnכשנים־קxנסוסyש א נטynא ק ynxyc- 

 yn- קynש nטישעyארyם א אױף px םישע.
p c  cn’Ax גyוױינםלyניט. ד

p c  cxn piypncynpc פאסגיביגע אין 
?p r n סו דאך װאשיגגםאן איןnא X nxc 
Ajinyayn-pmאליpכ a pc y אנהויב צום 

1952. p m  cy פאי־אז םאקע y yA’P i־i־ 
:tycc’cx■ װאם c-׳’pA. אז AAinyayn-pr-nc 

 וױרםשאפם nyn פא«י ברכה א pn nxA cy־־
p איר אין r e y ’K ^צושםאנ y nynולם 

nynynnyn cyp אז n pnyayn c«a p a, 
p m s ל^ אויף סאפאטי Pפיxל אוי axt n׳ 

cyp לויפ ם<ןnrTAyn p־pepp nprpe 
p אײםאמאב־לען. c c ’cxaxny yAnxn ’n 

a p c ’Pi־.c. אין אז nycc’c pA’cx’i  nyn 
y’ypinxnc-iycxc pc װירםשאםם לי קאן 

pל ניס a y אן pcxc־rxTcii, זײ p an ic 
nynx .nyax T>c זיי pax c זיך peyanxe, 

 pn, זאל ־אר:יזאץpמאס nyn אם ־1na אז
*y^yexa nyn pa ccxnppp? 'n דארף

xn aaanלסp אין c r”־px .pA פאקסיש j ’x 
n קײף־קהאפם ia  nyn%pcפyלקyוrנpx A 
 nyynx? פונם אויסבײד cyn זינט nנxל

yA an?פxלp. נים yAשסיגnya’nyn .p 
 prrnxnx: זײ אין אויטאסאפי^ן ’n pשטײ

pשסויבסnxפ c  px y ניס זײ קוסט ?p e p. 
p’־B y״A א r־cyp AAinyayn נאד nya,/ 

n'A? ,n pp ’nnaxnx־nyn pc ccxnp קאג־ 
pc:ycic־y r ’cxAi?y yx:xA ’n px ycxa 

y r ’aya פלאמן. אנהויבמ אפאל קאן -yn 
p c  cxn nyan אין pאשינAטxז nxc nne 

.1952 צי P’cpyccynyc אזא
yaxnc yxaxa ’n אן טלויז ניס איז 

^- א אויך איז זי עקאנאםיע*  סאציאל־פ
 T״nc ,n pc nyn'c זײ װעל<ז םיש^

nyn cyp ,pemaxa caa cxn cax’ap 
 ־nxc pn ניס לxnנםxײז־קnB cinx קריג

א־. א 1952 גאך איז ixnyn שפילס. ל־י  ה
p זײ אן c  tx? nycyanx אין yr’nycx 

nyc בלײז ניס סאן ױד קײז נים זיך x?y־ 
p פ^ליטיש. נים אדיד nxa נאסיש, c קאן 

 אז .pcxn n’cjp .paxa carry אל׳ן נאך
pn cyp cy .אזוי
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גערעכםיגקײם -►ן<- סו דים

w\ בלוטלאזע א דורך פדט רעגירונב ארבעטער עננלישע ד r
t —y דייט־ פון ספלד. דער אד

1 I אין טןציזם זױז לעריזם 
1945 a  g f l V ציײיפןד או איז

 די שין איינע
טא־ פאר ■*סירוגגען טע

W דעם*־ א־ז *יאליסםען
גאג־ דעי־ *ון הראםצז

י  ענג* דער re אנםשסײאוגג די װעלם מ
 דער־ אירע *־ז רעגירוגג אדבעםער לי־ןיעד

 פאלי־ איז עקאנאםישעו אויםן גרייעוגגזװ
יאר. זעקם לעצםע די פאר געבים םיקעז

*ר ר׳י זזי * ד ״ יי ם י א  געלימען אײ •
ם*כם דיןר *ז

 איז װעלכע עגגלאגד. r׳c רעגירונג די _
 פלעגט פארלאםענם. צום ®ןר^גטײארםלעד

 רעפרע־ יארהונדערם איצםיגען דעם כיז
 פאלי־ ד״ײפם צוױי ךי פון אייגע זעגםירען

מ  קאנסערױזזםארעז די — ■*רםײעז סיי
 יע־ צו ארבעסער די די.ליבעראלעז. *ךער

 אונםער־ אלנעמייז אין פלעגען צײם גער
מז  זיך האבען וואם ליבעראלען. די שסי

 פארםײ- פראגרעםױוע די פאר נעהאלםען
 םאציאליס־ בריינזע די אגער דאגק א

 אגם־ זיד האם װאס פראםאגאנדע םןשע
 לןיצ־ פון סוף צים ענגלאנד אין ודיקןלם

 ארויסגצ־ שםארק אייז יארהונדערם. סען
 שא־ צי פאדערוגג די געווארען שםעלם

 די• זאל ױעלכע פארם". אייגענע אן סען’
pp jn אינ־ ארבעטער די רצפרעזענםירעז 

פארלאםעגם. אין מרעסעז
.  דעם פאר איז קאנפערענץ .םפעציעלע "4.

 םאציאלים־ םון געווארען פארדופען מועק
 ױניאנם םרעיד אמ ארגאגיזאציעם םישע

 לעיבאר די װען .1900 אין לאנדאז איץ
 געגרינ־ איז גרױםבריטאניען אין עןךסי

 אר־ אל1 די איז אז דאז re געווארעז• דצס
 אין געוואקסעז• אלץ דעפוםאםען געסייר

 געװעז פארםי לעיבאר די איז 1923 בײ
 פארלאםענם אין םארטײ 'שםארקםםצ די

ארבעטער ערשטע די געשאפעז םאקע און

ל«ד rs לוציע
re ראלץ ר. אהדן

 ר.אם רעגירדגג די עגגלאגד. איז רעגירעג
 גים וױיל געהאלםען, נים לא:ג אבער זיד

 איז מאיאריםעם אבםאלוםע אן תאבענדיג
 פאראייניגטע די דורך געפאלען באלד זי

 און קאנסערוואםארען די סון יכעגנערשאםם
 אויך זיך האט זעלבע דאס ליבעראלעץ.
.1931.אין *ױדערהאלם

 װעלם־ אוױיםער דער םון גײם דער אין
 האם םשוירםשיל װיגםםאן װען םלחםה,

 קריג פון םירערשאםם די איבערגעגוםען
 םון םירער די האבען נאאיס, די קעגען

 איגםערשםיאם אים פארםי לעיבאר דער
 װיכםיגע פארנוםען און מאם, םולעד א אין

 היםלער׳ם ביז רעגירונג זיץ אין פאזיאיעס
םפלד-

 לעי• די איז םלחםה דער פון סוף ים1
 איי־ כאזונדערעז א פים ארוים פארםי באר

 אריגי• די אויף באזירם ■ראגראם׳ געגעם
 ■ראקלאמירם זײנען װעלכע יםודות׳ :עלע

 פארזאםלוגג גריגדוגגם איר אויף געווארען
 אזא געהאט האם דאט םריער. יאר 45 מים

 אין אז מאםען. די בײ דערםאלג גרויםען
 פאר־ לעיבאר די איז 1945 םון פארלאמענם

 אב־ גרױסע א מיט געװארעז דערוױילם םי
םאיאריסעם. סאאםע

re פאר־ גאנצען אין דעפוםאםען 640 די 
 די .400 כמעט באקומען זי האם •־אמענם

 איבער באקומען דיאבען קאגםערוואטארעז
 םארקלע־ דינעז ליבעראלען די ,און .200

 דעפוםאםען. 12 בלויז צו געווארען נערם
 כמעם ארום אזוי איז פארםיי ליבעראלע די

 דער פון קראפם א אלם אראפ גאנצען אין
דער אין ענגלאנד, אין ארענע פאליםישער

 י1 צײישען איצם את נעראגגעל הויפם
פאר־ לעיבאר דער און ־אנםערװאסארעז

 סרעזער־ ױילעז קאנסערװאםארען די םיי•
 אויף סיסםעם עקאנאגיישען דעם װירען

 נאך חלום׳עז אין יםידית קאפיםאליסםישע
 עגג־ םוין רעכט״ הײליגע ,די ױעגען אלץ

 צוריק־ די איבעד באלעבאםעװען צו יאנד“
 בריםישער דער פין םעלקער געשםאנענע
 א אויף װיל םארטי לעיבאר די אימפעריע.

 דעם איבערבײעז אוםן דעםאקראטישעז
 האלעקםױוע אויף םיסטעם עקאגאמישען

 באהאנדלעו רעגלעד• וױיט װי איז יםודות׳
שוואכע־ די גערעכטיגקײם און יושר מיט
 איספע* בריםישער דע׳ר אין םעלקער רע

ייע.
דררך. פי־־ט רעגיררנג א־ב־;ט;"

פריןכריזפ איר
לעי• די אז ציגעבען, גלייך מת ניען

 אין געקוםען איז זי זינם פארםי. כאר
 אין האט רעגירונג. די םארמירם איז םאכם

 באלד און ווארם איר געדאלםען אלגעם^
 םיט פראגראם, דעם דורכפירען גענוםען
 בריםישען צום אפעלירם האט זי װעלכעז

.1945 אין שאלק
■ינק־ הוי«ם די דערמאנען דא לאמיר

 שױן זײנען ױעלכע פראגראם. סון טעז
 געווארעז• דירכגעפירט

יז־־רט איז 1946 אין באלד  גזד נאציאנא̂־
 גרעס־ די — ענגלאנד אװ באנק די ווארען

 קאנטרא• האם װעלכע אינסטיםוציע. טע
 זיי־ נאכדעם לאנד. פון פינאנצען די לירס

 די געװארעז נאציאנאליזירם אייד גען
 קוי־ די אינדוסטריעןג גרױסע פאלגענדע

 (?ײ־ טעלעקאמיניקיישאן די לען־גרובער.
 און עלעקםריציטעם וױיערלעם). אין בעלם

 קאמפא־ גרויםע אין אייזענבאנען די געז,
 שםאל גאנצע די לאנג ניט ערשט און נים

 האט רעגירוגג לעיבאר די איגדוסםרי.
 םיניסטערױם ספעציע־ען א געשאפען א״יך

ט ע ם ש ן ו ם ײ ב ם ײ א ^ ע ד ^ ן ר ^ א ^ פ ^ א ^

סעםעס רכעסער8 אױןז
? 4îלr׳,'יז<יcימי«זן ע

r האבען •אליסלײנז *ארקזי 
•א־ פ״־נססצ די אלס or א

»־־ יארקם ן.:ײ לי^אנסןן
מז זדז ־>5גןס הי ז  סאיקל ג

 ®ראנםאארס רער פון קוױל
 חױל און ימ־אן ^רהזי־ם

ם מאכדן קיילש  פ״ינעס ת
 קיײל שסאכדשיסי׳־ם. ־איקצי די וי *ין וארזװ

^ס ג~טהװ ה־גז די ארגארד־־זז י־׳י מ ־ סי » 
ײ:שו• ײ־ז ייז לשלײזי

צר יאל־ס ^נ  #ארגאסץן האס סאנאר.מן קאפי
 זװן ײױאן T ?ן אגצושליסצן זיד ■אליפלײם די%

ן נאנזזן•־ רןיי ד ד ציס זדבזיגזגאנגלז איז ז נ ־ ד  ג
" דער־ײילז נאד יײיכט דזל »ורס~ל רער ־אס ג

 אז גלויב א־ך :אטש אבער זיץ. ודןט געריכט םון
 גרינדען צו רעכם זללב־ת די ד.אם •אליזײ ה־:ע ױ
 סך * סון *ןליץײ די יײ יינשז זדיגזינע אן

r אגדערל y tr אנ־ אין און ססײס יארק דו ודן 
 טארשדײ לאנד. גאגצעך איבערן שטזיס דערע

 ױניאן װארקלרם םראנסאארס די אזײ ודי ניט ײיר
•אליםלײם. די איבער ױריסדיקציע •קללינוען- 'אז

 און. *זליציאגסלן זװישלן שײכות אײנשיקע די
שרד די װאס דאס, איז באס־דראיװלרס לסשל,  זי
 ברלכען דם זאללן לעדסל ײ *ז אכטיגג, נ־בלן

 ארגױ אן זדז דאס אײב גלזלזען. .טרלפיק• די
 אינטערגןשאנלל אונזןר אז איד, דלנק יאז רלגט,

 •אליסלײס. די אויף .קלעים׳* *עםליזז א האס
 די נדר. באקאנטע. אלסל מיר זײגדן לרשסעגס.
 ײד האבדז אינטלרנלשאנלל. רלר פין ילטבליס

מ די אייף באגדגענט אסש יאד  •־קלנז־לאיגס הי
 באתגןך רי ארי.. פײנזסש־. יארק דו .דה־ טיט

 פדײנס־ מ *ון תײלז ששעגדיג ױש יײנזװ נ־שלו
 כדר האכלן ײסקוסיעס איניערז »דן ללכסשל.

 שלאגלדיגכדע די כױם באגלתנס זללדען ניש ײד
 ידאן אידלן ײ זאגען װי־ יאדלי. אייגוטלגשזװ

ױך גלשינט ד וואו דארט .ה* ד־ איא• גערץן

 ױם זי מ׳דאיף ראו דארמ צו דערנאך ױ זעצען און
 ראל אײן װי פער און .הארגירענטען״). — האבלן
י סון אװעק סענשזו אונזערד ז״גען  איקזנדלאין דז

ט איבערצײגטל, ־  זין *שיס־ען אלן קז«, אשענע /
 לנדלזר ד.אס אאלשײ די װי אזוי אבער מארט■ פוך
 «י- אמיזרל רעםסעלטירען לו אויסנעלערזנט זיך

 T’ ידזולעז זײ אז אױך. כענללד איז קעט־לאינם,
ןרגאױדרד־. אונז פין לאזלן
 שײכ־ד שװ״סל א םיר האבען דלם חוץ א

 א־נטלרנל־ דלר שין דלדכלרס די •אי־ל״ דלר ר־ט
 יארקלר נײ די אז דלס, פאר ז־ך זארנלי שאנלל

 אנ־ אנשרלנדיג זיין זיללז ניײדללד און יד־יבללך
 אכ־ רבלן פאייסל״ם יאיקלר דר די אי; גלסאן.

־ן זאללך שרױלן ה־גל די אז גיג:.  *נשטלגד־נ נ
 בזךסלן אײלאנדלר ק*ד כיים •1אפ" אנגלטאי.

יס• פין
ר אס״לי■ אז ל־רא, ?בעי האג אקי  אינפלר־ ת

 די אדגאױזירלו גי נלל־עלן נ־פ ידלד :לשאנלל
 •אליזײ- ן גלגלז אפאזיציע ד• פאל־סל״ט. ר.־גל

 כדעט־זדבלרצייגשלר ט״־ן יו־ט א־ז, ײנ־אן זדשזיר
 נאך. דאד געדלנקפ זדי א־*-~של.8 א ר־יניצ.
jrercr ־אר « א מ־ד א־ז קייידזש אזײ וזי

------------c} ו95ו ׳טעמבער6סע
 דעם אגםװיקיען פאר א־ן דערפער און

פאלק. דעם ימובת באדען לאנד
 רעג- די וואם קאנטראל. םעסטען דעם

 קליתזר, עטעװוארנ. אויף אן האלם רוגג
 טיםי־ אנדערע און בױ־מאםעדיאלעז שיך

 די דערמעגלעכם האבען פראדוקםעו. גע
 באקומען צו ענגלאנד אין םאסען ברייםע

 אויף זאכען די פון הלק גערעכטען זייז»־
 ארײן איז 1945 ױלי אין פרײזןן. גארמאלע

 גע־ איגשורענם נעשאנעל דער קראפם אין
 םאשעל די איינגעפירט האט וואס זעץ,

 רופם םען װעלכען לאנד- אין םעקױריםי
םםײט״. ״וועיפעיר די איצם

 ענג־ אין סוירװיס העלמה געשאנעל די
 םרייע קריגט איינציגער יעדןר וואו לאגד,

 איינ־ רפואות. און באדיגונג כעדיצינישע
 שפא־ און ציינער קינטטלעכע געשלאסעז

 פאלק• פארן ניצען גרעסטען םון איז קולען,
 פאר־ װערען וואם סארלוימדונגען. די טראץ

 אין אין ע;גלאנד אין געעער סון שפרײם
אײםלאנד.

ער א װי סיר זעען אזױ איבער־ שםי̂־
 איגדוסםריעלען העכסט גרויסען א פון בוי

 עקאגא־ אויף פאדװירקלעכם װערם לאנד
 גערעכםיג־ םון יםודות סאציאלע און םישע
 דעםאקראםישען א אויף םאלק. פארן קײט
 םארגי־ בלום אן אושן מענםשלעכעז און

 rK ביישסיל בעםםער דער איז דאס סונג״
 לענ־ םאטאליםארע די קעגען ארגומענס

דער•
•אדי• א״םפעריאדער רע־ אץ ענדערדנגעז

רעגירתג ^רכעכזער דעד פץ נזיק
 זימעז פאליטיק אימפעריאיעי־ דער אין
 רעגי־ לעיבאר דער פוך צײם דער דורך
 גרויםע די געװארען געשאפעז רונג

 םײלאן, re דאמיניאנם זעלבםטשטענדיגע
 הונדער־ די מיט אינדיע אין פאקיםםאז

 כמעט נזיד אײנוואוינער, מיליאנען טעה
הערשאפם. אבסאלוםע בריטישע יאר 200

 מיר װעלען לײענער סך א אז וויים, איד
 װעגען איז װאם ״אבער םרעגען; באלד

 פאלעם־ איז פאליטיק גרויזאסל בעוױנ׳ס
 האם רעגירונג לעיבאר די װעלכע צו טינע׳

אז זאגען. גלייך װיל צוגעשטיםםד״

 לר װאס ולם דויד פראזידלנם גלװארלן צוריק
אי אלס האס אטרנ  גלכראכלן מאסאםשוזלסם םון נ
 א־צט סלמלני הןם *אליציײםפרײק. באסטאנלר דלם

 פאליצײטקע א דלרלויבלן װלט זי אויב אז כוח^
 צו פירלן קאנלן אסאל דל־לה גאך לס װלם ױנ־ןװ,

 צו זאגס קװיל ױאם דלם טראץ פאליצײ־סטרײק, א
 •אלידיאנםלן יונ־אניזירםל די װללען םםרײקלז אז

 קופלן, דיואי גאודלרנאר ױלט דלפאלם םארלן. ניט
 סון #רלזידלנם ודלרלן און סםרײק דלם ברלכלן

שטאטען. םאראײניגטל די
 לי־ אבלי אוטגלבלטלנל, פײן איז דלריבלר

ה ללכל,  זײ אײדער אז פאל־םל־יס, ל6ה־ זײ *ו לז
 זײ זאללן ױניאן. א א־ן ארגאנ־ז־־לן יש ר־ללן

 דײא־. גאױערנאר םון .פללדזש־ א קר־גלן צילרשם
 ים1 דלרלןטלן נ־ט איו גללאםלו ראל צח״• אי

:נלני< זדז הו־ז װײסלן

םראקםארפ אנ־ששאט כלושזןן
 םראק־ שון סאבריק א טאראן זדז מינסק אין
 איז םאבריק יענעי אין פראדוקציע די סארס.

 טלן האס נאירל. דער אונכלר סך א גלםאללן
 דלר שון ד־רעקשאר דעם װ־סןן :ללאזט ללצטלגס

דלר פדן טיניטטלר דלר אל פאבדיק, טראקטאר

 כמעם און שורות די פון שרייבער דער
 םים־ ניט־אידישע סר א אין אידישע אלע

 האבעץ פארםי לעיבאר דער פון גלידער
 יש־ ארץ איו פאליםיק בעװינ׳ס געהאלםען

 די םאר נאר ניט שעדלעכע א אלס ראל
 פאר און ענגלאנד פאר אײד נאר אידען.

 דא װיל איך ױעלט. פרייער גאנצער דער
 עפיזאד. פאלגענדען דעם איבערגעבען נאר

 גאך באקאנם. איז מיר וױ איז. װעלכער
 1947 אין געווארען. באשריבען נים קײנםאל

 פאר־ פארםי לעיבאר לאנדאנער די האט
 אירע םין םיםינג ג^שלאסענעם א רופעו

 אים האל קינגסוױי אין םיטנלידער אקםײוע
 בלװין ערנםם פון באריכם א הערען צו

 ארום פאליםיק. אויסלענדישער rT װעגען
 פארזאמעלט זיד האבעו מענטשען 1ססי

 דעם קלײ. העראלד פון פארזיץ אוגםערען
טשערראן. פארטיי לאנדאנער

 צײם. שעה א כמעס גערעדם האט בעװין
 דערמאגם ניט אפילו װארט איין מים נאר

r פאלעםםינע. ’t שסארק ניט איז רעדע 
 אי־ אנדערע און איך :עװאו־ען. אםלאדירם

 גענומען באלד האכען אנוועזענדע דישע
 װע־ ענםפער איין בעװינ־ען פון פאדערען

r געז ’t אי־ די פון באהאנדלוגג ברוטאלע 
 דעס^קראםישע אמ פראגרעסױוע דישע

 װעגען און ישראל ארץ אין עלעמעגםעז
 אנדערע און סופטי מיטן זיך חבר׳ן זײן

 םים ערשט דינען װעלכע רעאקציאנערען׳
 פון שותפים די געווען פריער יאר פאר א

 געאיילט :יט זיד האם בעװין היסלער׳ן.
 ער האם םוף צום נאר ענטפער. זײז םים

 ,אלס דעדקלערונג: פאלגענדע די געמאכם
 רעגירונג ארבעטער אן פון םיניסםער א

 אויפצוהאלםען אלעם טאן צו הוב מיין איז
 ברי־ די פון לעבענם־באדינגונגען גוםע די

 אי־ בין איך און מאסען, ארבעטער טישע
 װערעז געטאן נאר קען דאס אז בערצייגט,

 פרייען דעם אנהאלםען קענען סיר װען
 צו פליםם וואם אויל. פון שםראם גרויסעז

 ענדערצן צו מזרח. מיטעלען םון ענגלאנד
 אין שםעאין איד װאלם פאליטיק מיין

 ענג־ די פון לעבעגס־צושםאנד דעם סכנה
ארבעםער״• לישע

rפ אויפפאסוגג בעװינ׳ם ’t r פאליםיק

 מןםקױל םון ספלצילל קופס איגװםטריל סראקטאר
איז. םראבלל דלר װאם אויטצוגלפינלן כדי

 יםש1פאװלא, וױקטןר ד־רלקטאר, דלר װלן
 *יילקגל־ ל־ האט דלרהלרס דאס האם סוסלאװ,

 מא־ די פון כלאכות בלל הונדליט לסללבל ניטלן
 גראכלילס פים שפאדללס גלגלבלן ןײ און שינלן

 םים און שארב ס־ם םלנזללם מיט בלזלמלר סים
 זײ לר הןס דלרנאר בליםלן. פיס קוישלן גאעל

 •j» דלר ארום לרד די צעגראבלן צו באפויללן
 בלר כל־לרלײ פיט פארםלאנצלן און שאבריק צלר
 אלל איבלרפארבלן און װלנפ אלל אפקאלכלן פלן,

 אפנלפאללן זײנלז פיטט־קלםטללך די און או־װלנס
 קאליר. זילבלרנלר נלאנצ־נלר א פיפ :ליוןרלן

 טראקטאר־ הוגדלרםלר האבצן נאכאנאגד טל: צלן
 צוריק־ ודאם נאר זײנלן װאם טפלצ־אל־טטלן בײלר.

ד דלי־ אין קײם טפלצ־לללן א פיו גלקוידו  מ
 גלפלאמט ללניננראד. אין ק־ראװ־טאבר־ק ר־פסלר

 און .טארנלט־פירױטם״, און לילשס איז רויזלך
 ביז נלפאללן איז סראקסארפ שין פראדוקןדל ד•

 דלר פון *ראצלנס זיבלן וזי פלר נים אויף
:ארפל•
 ללצ־ ד.אט ודללכל .*יזװלםטיא״. באסקװלר די
ט זאגפ פלשה׳לל, דאזינל דאפ דלרצ״־לט טלנפ ר

ןן דים <-----------------------
 זע־ פיר וױ־ פאלש, גאנצעז אין געװען איז
 האנדליג־ די פון הײנס םפעציעל עט ען

 ליײ עגיפםען. ארן איראק איראן. פון :<ן
 פא־ א באזדינפלוםם ער האט אבער. דער.

 קאכינעם. אין קאלעגען זיינע פון יאריטעם
פאליםיק. זיץ אנצונעמעז

באשולדי־ אפשר קען רעך אבער אויב
 אנםיםענױ־ אין פערזענלעך בעװינ׳«ז גען

ת אויף םעז קען טיזם-  בא־ ניס פאל ק
 רעגירוגג ארבעםער די דעם אין שולדיגען

 געהאם צײם יענער צי אגב, האט. װעלכע
 סיל* (שיגװעל. מיניסמארען אידישע דרײ
 נים פען העז געװים :אנץ םםראוס). און קיז

 זעלבםם פארטיי ארבעטער די באשולדיגען
 א מים ערשם װײל אנטיסעמיםיזם, אין
 געשםאר־ לאנג נים דער איז פריןיר יאר

 לאם־ העראלד פראפעסאר אידישער בענעי־
 האם ער און פארזיצער. איר געװען קי.

 פאליםיק. בעװינ׳ס אםאקירם שםארק גאר
 אידען סי איבער געװעז דאן זיינען אויך
פארלאפענם. אין דעפוםאםען לעיבאר אלם

 גע־ נים האבען מיניםםארען אידישע די
 דער געגעז פראטעסםירען עפענםלעך קענם

 דעפו־ אידישע די אבער בעװין־פאליטיק.
 אי־ געםאז שםארק גאנץ עס האבען םאםעז

פארלאםדגם. פ־ן אדיםערהאלב און נערהאלב
 גארנים פראסעםםזה זייערע דורך האבען זײ

 די בײ פאפולאריםןט זייער אין פארלארען
פיםגלידער. פארםיי אלגעםײנע

קאנסםאנםי־ צי איגםערעכאנם איז עס
 פארן װאלען די אין דאם פאקם. דעם רען

 לציבאר־ די ודען ,1950 אין פארלאמענם
 א פארלארצו האם גאנצע א אלם פארםיי

 אידישע אלע כעמם זיי:ען פלעצער, םך
 געווארען. דערוױילם װידער דעפוםאטען

 לעבער־ װי זעען צו איז אלעמען דעם פון
 ארבעםער די באשולדיגען צו איז עס לעך

 אין פארםײ ארבעטער די אדער רעגירונג
אידען־פײנםשאפם.

פראקלאפירם ‘ישרזױ םדינת זינם
 צװישדז באציאונגלן די האבען גערוארען.
 גארמאלי־ געגופעז ישראל ^ ענגלאנד

 דער אין נאך בעסער אלץ װערען rK זירעז
לעצםען געלעבם. האט בעווין װען ציים-

 בידצרפשונלת דלם פים גלשלן א־ז לס װאס אױס
סוסלא־ד. ד־רעקטאר איבלרגלשראקלבעם

 אוץ• רחפנות ביסלרלר א איז פלרזלנללן־ פיר
 ארלריקל. אין אונז בײ דא, מיולאװיסש׳ן. ר־קפאר

פ אים םיט זאך אזא װאלם  פאטירלז• נלקאנם ד
 איבלר־ שסארק אזוי ױפ ז־ך לר װאלט לרשטלנס,
 * פין אפ-לו א־נספלקצ־ל, אן טאר גלשראקלן
 ארא• יא ודאלט לר אױב צװײפלנס, אין פיניסםלר.

 א פול־פײקלר, גופלן א באפוידלן און זינלן םוך
 טול־פײיןלרס דלר פון כלםבלר גוס־שפײלנדעלז

 »יס דאלט פארתס־טידניטס, פלאנצלן צו ױניאן,
 אחכלם די אז געלנספלרס, ױנ־אניפס גוטלר דלר
 דלר פין פיסגליד א םון ודלרלן :לטאן פרז

 סון ניט אוך ױנ-אן■. פללנטערט גלט־פײגאטם
 לר װאלפ לנטפלר זללב־נלן דלם .,אנדלרל; קײן

 ודאלט דאט ארבלטלן. אגדל,־ל די װלנלך באקופלן
תכלן אים  ײין צוריקציבלודמלז :לי־עגענהײט א :ל

 גל־יכגלודעפ. גײספיגלז טארליידלנלם שרלק דורך
 דלר־ פוך בלראסלװלס זיד לר ודאלט דלרפ־ט און

 לר אז -איזיולםםיא׳, דלר פין ודלרלן פאגם_צו
ז האם  פין פארבלפפ־םיד־דסם• פיט טארגלפעז י

 יײןי נלדלנקלן צד האבלז שי-ן װלט לר װללכל
ללבלן. גאנצלז זײן
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®ונןפער איױשען עלמערען דעם פת פראנמסען
m'*/'״ * "  םאן צו קוק א געגוג *יז &ץ-

^ /J L% צײםען חײמזיגע rx דער 
ארבעםעד־ *ידישעד

אפעריקע איז *־־עסע
י !!1\!י.' ר ״אס זעז ■  ״יכסי־ א מ

■F■ מרגעםעז •למץעם גען
 די פיז פראבלעפעז די

|y r r n  I 9 W  M .אר־ די ארבעטעד
 גי־ רארק גײ ייז מר׳מםשןם רמג מםעד

ו מד־ וײעד pc םײל גרדיסצז < m מ » 
 אױ בײצז צד *ײר געלם קזםלעז *י גיע

 *לסע ייעדצ *ןר חײם x •ױםמןלםעז
 זיין ײגיאו קל*וקםאבעד די :םײמלידער

ײניאנם. אלזנ pc אידישעםסע די יארק■ ניי
*r ײף *רשםע ײ מװעז נןי־ גים* 

•נז •* W אזיטןחשבח פאנד עלםעד״יעגםיע 
 םיםגלי״ יירע פאד דזססײצגשי ד*י -«ץ

 אזײ וױ •לענעד. אמך פאכם «י ג*ר ד*ר.
 לאנסז׳י׳יליגהײם ביםערע די ת(ס<ר«ןרױ ונו
■px • n w w j t  rm t P ע■ גרײע די? 

 זישםערגעמונגען. ־ קדלםזד עידיש» *ייף
 גיבעז ®ןדזאםלינגעז px לעשציעם *ױף
 דער אז געפיל, שמורה׳דימז םרה דעם »ײך

 ה«חות לכל .rx איםיגראגםעז־דדר יריי^רא
געװארעז• פארעלםערם שםארק ®יזיש,
זיי־ אםעריקע איז זדםיגראגםעז ?שיידא

ל מז ל איגםםיםוציעס. די פח עלםער מ
a n נײער דער אין געבוים האבעז זי׳י 

 .פאר־ דער האם יאר פאריגעז װץלם.
 איגםערנעשאגעל ארבעםער־ריגס װעדטט״

 .פרייע באקלײד־ארבעםעד• פרויען די *ץ
 אידישע פאסױיניגםע שםיםד־■ ארמסער

 איגסםיםוצי־ אגדערע אדן געזזעדקשאפםעז
a עס־ n האס איםיגראנם אידישער דער 

 סצםםעז זײער געסײעדם געבגיס, דא־ין*
*nr• איגדי־ אבער גןבױרנםאג סאזםען 

 ױגיליײםײערונ־ יאריגע פופאיג וױדתלן
 םוער גזױעלדיאסםלעמ *נגעזמגע «ז מז

 ־60 אשילו זעלםנהײם. א הײגם שזיז זימיז
 באלד שוין גײען פײערונגען ײבל י*דימ
 װעלםל. אונזער rx פאדע דער פיז *רויש

אייגעםס םײערם םעז אז זיך. םאכם סאסאד

דױ״ס ש. פיז

 םחו־ די זיך פילען :עבורם־םאג סצ־םסעז
ס יום בר־מצװה א אויף װי תגים  טו

 םייסםע די נאםירלעך. אלץ זדז דאם
 פאנאג־ האבעז װאס איםיגראנסען. אידישע

 געזעלשאםםלעבע אידישע דאה דערגעבוים
 1882 !יוישעז מקוםען זײנעז jn לעבעז

 *רױײדדי־ װעלם־מלזזםד- ערשםער דער *ץ
 אם םמ העלםם *װײםע די אין זײ פון םעל
ע. דער ד  אי־ די ודײזעז למשל- זןווי. מרין

 און 1882 גווישעז אז סיט־אציע־פיםערען,
 קטן־ לאגד אין ארײנגעקופען זײגעז 1900

 אבער אידען, םותענם הוגדערם זעקם פע
ה 1900 אװישעז  זדיסנעװאנ־ האבעז 1912 י

 לעצ־ די אידען. םיליאז א אריבעד דערם
 רוב דאס סאג הײנם׳יגען בידן בילד־ען םע

 איםיגראגהעז־ אידישעז ®ץ כניז ויײב פנין
 אז רעמנעז. זאל מען װען אםילו ח־עלםל.

 מאסז־ יענער pc עלםער דודכשגים דער
 וױ נידעריג זןזוי געװען איז איםיגראגיע

i7־is ,פון דורכשנים־עלםער דער איז יאר 
.60 אריבער איצם איפיגראנםען יענע

אידי* קלענערע םזןרהעלםניסםעסיג די
 וועלם־םל־ בייזע גװישען איםיגראציזי שע

 באדייםענ־ א געבראכר האם װעלכע חםוו^
ל דע  גרינם־ נים ה$ם םעגםשעז. ױנגע מ

 פארעלטערוגג־פרא־ דעם געענדערם לעך
 איםיגראנםעז־װעלםל. אידישען דעם pc צעם

 אװעק־ אונז םאר זיך האבעז דעם איבער
 אלם־ דעם pc פראבלעפען רײ א געשםעלם

 תושס אםעריקאנער אידישעז געדיארעגעם
 רוםלאנד. pc איםיגראנם אםןןליגער דןר

 םזרח־ אנדערע px דוםעניע פוילעץ, ליטע,
לענדער• אײרןאעאישע

ען ד«ןזיג?ן די זײנען דרזןם ם ע ל ב ^  • ז פ
 װיכםיגסםער סאמע px ערשסער דער

 עקזיםםעגץ םאםעריעלע די איז פראבלעם
px איז אםעריקע אין יארען. עלםערע די

אנגעוױײ אן זייער •ראבלעם דאזיגער דער
■ ״ 1 ------------------------

ר  פארלאםעגםארישע ענגלישע אז איז יז
 יש־ דער pc גאםם א מײעז דןלשגאאיע

pn jam חיל jrS רסענפש «p ישדאל א 
 ענג־ דער pc גאסס א געװען ד«למחױע

 האבעז רעגירוגנעז בײדע רזיגיריגג. לישער
 אין הייםיש געםם די םאכעז צו אלץ גזלםאז

אםסאםפערע. פרײנםלעכע א
 למםעז געזעז מרזעגלעד עם האב »יד
 איז װאם באנקעם׳ דעם אויף ערסבדעשז

מן ן ג  דעלע־ ישראל דער צו געזדארעז מ
 םאר לאנדאז׳ האסעל. סאװןד איז גאאיע
 די צװישען אהײם. צוריק אפםארעז זיתר

 זשודנא־ ומרלאפעגסאריער. •יזממעגםע אל1 היפשע א געװען זײגען *נװעזןנדע
 pc מרםרעםער ןמיאיעלע p» ליםס«ן

 מרסײעז• ארבעטער pk רעגידמג דןד
 געהילף באודאוסםער דעד דײזזים, שדנטם

pc ױמחנז  פארטרא־ האם םיניםםער. א
 *־ײנם־ א געהאלנהח px רעגירתג די םיז

 פארזי־ די בייקאן, אליס מיס רעדע. לעכע
רין גע־ האם פארםײ. עיבאר1' דער pc מ

ם ד  םעז קען זעלבע דאס ענםוזיאםסיש. מ
 יש־ די pc רעדעם די וועגעז זאגעז אויך
 דער געסילם זיך האם עם דעלעגאםעז• ראל

 די סארגעסעז צו םארלאנג געםימזאמער
 ■אלי־ בעװיז דער pc עפאכע םרויעריגע

 שארבעסע־ גו וױיםער װאם זוכען px טיק
 px עגגלאנד *,ײישעז באציאיגנעז די רען

ישראל.
 ■לאץ, pn px םוים איצם איז בעװין

 הער־ שארנעםם םיגיםסער אויסערען אלם
 יןזרעז םאר px װעלכער םאריסןןן, בערס
 אר־ ידישעx די צו סרײנםלדו געװעז לאנג

^ px בעםערשאםם ש  באזוכם האם ער י
 או־ יאר 15 א םיט קאל*ניעם דארםיגע די

 אייגיג׳ע דאו־ם זיך דערװארבען px ריק
פרימם. גוםע

 געםימזאסער דעד אז ה*סען. לאםיר
עגג־ צװישעז פרימםשאשם שאר װאונסש

 דעמ^קרא־ צוױי די — ישראל און אזנד
 שארוױרק־ פזלקאם װעם — לענדער םישע
װערען. ייעכט

 אג־ אלעראל דא איז ערשסעגם, םאגםמ־.
 געגעז דיםקריםיגאציע ביםערע א געגאעעז

 אינ־ די אין ארבעםער עיםערע אנשםעלעז
 ווערם דיסקריסינאציע א די דוםסריעם.

px עס װען צייטען. פראספעריםי px שא־ 
 אביםעלע ארבעס־העבט, px דוחק א ראן

 פאייאז. אלעםאי t'x זי אבער אפגעשודאכם•
 םענםשען. ווען צײםען געדוען זיינעז עס

 שעחניגער די דערגרײכם קוים האבען װאס
 גרוי אנגעהויבען האבען האר די און יארען

 שװעריגקײםעז געהאם שוין האבען װעחנן׳
ען צי  ביז אײ צחײםענס׳ ארבעס. ^יג

 רײד x געדדעז קוים צוריק, יאר 15 םים
 באזארי דארף סלוכה די אז דעם, װעגען

 די אויף פענסיעס םים בירגער yvx געץ
 דאיפעז נים זאלעז די אז יארעז. עלםערע
 אדער קינדער pc הילף דער צ־ אנקומעז

צדקה• גאד
 X זיכערעז pc *ראבלעם דעם־א אם

 ער װען ארבעטעד■ פארן הכנסה שםיקעלע
 אין ארבעםען מער גים קעז px אלם װערם
 געהאלפען םרעיד־ױניאנם די האבעז שא*

 עלםער־פעג־ אײנסירעז דורך םײ לײזען,
 באלעבאטים די pc רעכענוגג *־יפן םיעס

 װירהען דורך סײ px אינדוםםריעם די אין
 אנטײל איר זאל זי אז מלוכה, דער אויף
 בירגער די שאר עלםער־פענסיעס די אין

שארגרעםערעז•
 א וײ םער איז עס אז ,pn קען םע

 אר־ אידישע א גראד װאס דאס, אם צושאל
 ױ־ קלאוקמאכער די ארגאגיזאציע- בעםער

 ערשםע די געװען איז יארק. גױ אין ניאן
 עלםער־פעגםיע אן שאשן צו אםעריקע אין

 pחשב אײשן םיםגלידער אירע פאר פאגד
pc מיט ױניאן ךי אינדוםטריע. דער X 

 ו.אט ארבעסער אידישע צאל גרױסער
 שםיקע־ א pc גויט די געפילם שטארקער

 ארבעםער דער עלםער־פארזיכערונ^ לע
 האט איםיגראנטען אידישע pc קאלעקםיװ

 מא־ דעם דערםילס שםארקער px שריער
 איו עלטער אנקוםענדעז pc p'B םעריעלעז

 דעם געםאן נעם א ערשםער דער זיך האם
p'B לינדערן. צו

 אידישער דער pc םעקםארעז אנדערע
 גארנישם כמעם ליידער האבען געזעלשאפם

 ראב-6 דאזינעז דעם לייזעז צו זס־יף געםאן
 אנומעל־ אוסן. קאלעקםױועז א אויף לעם
 צײ־ ידישעx א צוגעמאכם דא זיך האם טען

 שרייבער־סםזנף. גאנצער דער איז םונ^
 עלטערע פון צוסעליג, גיט באשםיים׳ װאס

 די גאםס־באראם. אויף געבליבען םענשעז
 גע־ אוישן האט שרײבער־פראשעסיע אידישע

 מיט םיםגלידער אירע שארזיכערען pc בים
 גאר ןלםער, דער אױף הכנםה שםיקעלע א

 איינצי־ דער נים איז דאם px געםאן. נים
 ישוב־ ידישעןx ™זער אין םעקםאר גער
 די אז געכאפם- עם6ש צו זיד ד,אט וואס

 גע־ א־*ט זײנען זײנע םיסגלידער םײםםע
 קאלעקטי־ א אין זיך גויםיגען px װארעז

סראגראם. עלםער*שארזיכערו:ג ווען
 אוים־ װיפטיגע גויםיג נאד זײנעז זיכער

 םיסםע• ענסיע8עלםער־ די rx מםערוגגען
 דער pc םיי px ױניאנס די pc םיי םעז-

o?, מלוכה. r גיםא פענםיעס די זיינען כל 
 אלז ארבעטער עלםערעד דער אז קליק, צו

ױי־ צרױיטענס׳ אױס^ימען•, דער&יט קעגעז

 צײטען px עלאסםיש׳ גע:וג נים זײ נעז
pc יקרות וואקסענדען px א־נשלאציע 

 אייג־ באדייםענד פענסיע־םש־לק דער װזירם
 װאק- די דעקען נים ?אן און גלשרוםיעז

 אר־ פענסיאנירםען דעם pc הוצאדת פענדע
 עלםער־פענ־ די װאלםען דדיםענס. בעםעו־;

 איפשםאנד pn געדארשם פאנדען שיע
 ארבעסעד. עלםערעז *ן רעסײערען צו

 מער גים px קראגק איז ער ודען
 ער װען אשילו שראדדצירזיד צו איםשםאנד

rx איגגער b5 pc .פעסם־פא־ דער יאר 
 בכלל איז יאר צס pc גרענעץ שסיםםער

ױשר׳די^ נים
 ס5 צו וואס סענםשעז. סאראן זײנען עם

 פע־ און שםארק סיזיש נאד די זײנעז יאר
 אויף הערן אנדערע בעת ארבעסען. צד איג
 סד א דינעז זײ װען ארבעם־סעאיג יי׳ז צד

 גע־ דעריבער רואלם רעםײערםעגט אינגעד•
 בא־ אויפן פער ורערזח באשםימם דארשם

 דעם פון צישםאנד פיזישעז דעם pc זים
 געבודם זימ pc באזים אוימו װי ארבעםער,

 רע־ דעם איבער ןעזעצען די לעגיםיםאציע.
 :*,X אויך איעארירעז םײערםענם־עלםער

מז אנ  װערען פרויען וראם םאקמ, דעם ג
px װי פריער אוםפעאיג ארבןט אלגעמימ 

 פאר עלםער רעטייערםענט דעד םענער.
 װי נידעריגער דץ געדארפם װאלם םרײען

םענער. שאר
עלםער־פענ־ די העלשען אבער בכלל

 םאםעדיעלע דריקענדע די לינדערען םיעם
 סילם ער װען םענטשעז- דעם pc זארגעז

 װי אים. אױף אז זיד רוקט עלםער די אז
 עלטער־פענסיע איצםיגע די סעלערהאסם

 גע־ אבער וואלם דץ. גים זאלזת סיםםעםןין
 פענסיעס עלםער זיי. אן ביםערער סיל יחת

 ליי• צי בכוח נים נאך אבער זײנען אלימ
 די םים קוםזױ װאם •ראבלעםןן, אלע זעז

י«רען. עלםערזנ

 יענסיןזנירמען דעם פץ •דאכלןןםןןן
tyr>rx רכעםעד&

 די pc טייל א אויםרעכענעז דא לאםיר
 עלםערען דעם טאםערעז װאס *ראבלעםען,

 ער װי נאכדעם שוין ארבעםער, אידישדן
rx עלסער־ םינימאלע א םים באזארגם 

:פענסיע
 אי־ #זרח־אייראפעא־שע מייםםע די )1

pn, רא־ דער םים געקומען זײגען װעלכע 
 זיינען און אםעריקע קײן םעדאיםיגראציע

 ער־ די אין האבען ארבעםער. געווארעז דא
 סון באדעז אוישז יאר׳ צענדליג צוױי שםע
 זייער א סירען געמוזם מדיגה. נײער דער

 האט םען עקזיםםענץ. עקאנאמישע הארםע.
 אינ־ םשפחות סארארעםםע איבערגעלאזם *

 אמעריקאנער דער װעסעז פאר דערהײם.
 םען שפײזער. אײנציגער דער גןיודען איז

 םענם א «ו שענט א קליימ גןס־ארסם האם
 מען קינד• px וױיב אריבערצוברענגען אויף
 שםונדען לאמע ארבעםעז געדארסם וזאם
px סװעם־שBx. בארדןיר ץלם וואױנען px 
 דינלן עם ביז םענעמענט־דירה. ענגער או

px א ״דועגעז חלומ׳דיג שראמ. שװערער 
 םעג די אוועק דערוױיל מארגען׳ בעםערען

px •יארעז
 סאר־ האבען זארגעז מאסעדיעלע די
 אידײ דעם pc ענערגיע גאנצע די צערם

 א px ארײנקוקעז *־יף אימיגראנט. שען
 px צײם p'p געװען ניס איז םשר אידישען

 מען װאם באגאזש. גייםםימן ביסעלע דאס
ה־ים, אלםער דער *ץ םיטגעבראכם האם

----------> ו95ו סעפםעמבער,
 םער אויף אויסגעטוישט לײכמ פעז האם

 בע־ א מױף באקיועםלעכקײם. םאםעריעלע
 px דירה באקװעםערע א מיםאג, טערען

 איי־ דעם דליז. px מעבעל שענערע אויף
 ארי־ םעז האם לערנעז צו דודשם גענעם

 pc האמ מען קינדער. די אױף בערגעסירם
 א באזארגעז צי אויף אפגעשפארם. זיך

 אתםערװאק- דעם שאר קאלעדזש־בילדונג
 האם אלי? px םאכסער אדער pr םענחוז

 דער רואם דעם. םים געקװיקט זיך טען
 קולםורעלער X איז איידעם אד־לר זץ

 שאר־ צו אזײ װי פארשםײם ארן מענםש
 געזעלשאפס אין צײם פרייע p't ברענגען

פעגםשן. שון
 די עלסער. די אנגעקופען איז איצם

 זײ״ עם אויםגעגעבען. אלע זיעעז ק־כדער
 pp>X זיד אבעד אישיקלצד פיינע דא גען

 װעל־ דאס אהינצוטאן. װאו נים םעז האם
 איםיגראנם אידישער דער װעלכען אין םעל
 אויסגעװזיפם װי עפעפ איז געלעבם האם

 אסע־ די px װינם. םיםן אװעק געװארעז•
 pc זײס קילםירעלע די וועלס. ריקאנער

 געבלי־ o'x איז לעבעז■ אפעריקאנער דעם
 ערש־ דעם אין וױ אזײ פונקם *־עםד בעז
 דעם באםראםען האם ער וועז םאג• םעז

 על־ rx ער ווען איצם באדען. אמעריקאנער
 אזעל־ נים זײנעז פרגסה דאגות די םער,

 שי־ רעגירוגג די px ױגיאן די שװערע. כע
 םשעק־ עלםער־פענםיע די רעגולער צו קעז

 בא־ צו םעגלןןך געװען שוין װאלם לעה
 אבער סעלען זאכען. אסר פים זיך קענען

 לייע־ צי געדולד דער סעלס עס כוחוח. די
 ראפאגען ביליגע די בוך. ערענםם אז נען
px אידישלן אין םטארים געשעסערטל 

 דארף לאנג װי און דערעםען װערען .בלאם״
 אי״ א דורכלייענען געדויערען בכלל דען

 ױע־ צײט. סרייע די װערם צײםונגז דישע
 גע־ לאנג לעבעז x האט םען וועלכער גען

 װעל־ pc לאםם א אגשיקעגיש, אן הלום׳ם׳
װערען. פטור נים קען םען כער

 pc לעבעז געזעלשאשטלצכע דאם )2
 איםיגראנס אידישען פךאלעטאריזירםען דעם
 יארעז• ױנגע זײנע אין איז. אםעריקע אין

 דא־ דאם ױניאן. די און שאש דער געווען
 גים איםיגראגם דער זיך האם לעבען זיגע

 ארײנגע־ דעם אין איז ער אויםגעקליבען.
 וואם דעראינערוגגעז׳ בעםםע די וואקסען.

 זיינע pc האם איפיגראנם אידישער דער
 זײנעז אםעריקע. אין דא יארען אינגערע

 סון און שאפ אין לעבען דעם שון םײסםענט
 די ױניאן. דעד pc און אין קאמשעז די

 דעדװאר־ זיך ער האם זיינע סרײנד םײסםע
 ״שטיבעל״ דאם װאט דאם שאפ. אין בען

 זײגע סאר געװען איז המדרש׳ל בית אדער
 הײם, אלםער דער אין זיידעס און טאטעם

 ױ־ די געװארעז איםיגראנם דעם פאר איז
אמעריקד• לאגד נייעם דעם px ניאן,

 האט יארען, עלטערע די אויף איצם.
 סאר־ זאכען ביידע ארבעםער אידישער דער

 און רעםייערם עד האט שאפ pc לוירען.
 םי־ אזא סילט ער װעלכער צו ױניאן. די
 מעגרצך האם זי װאם דאנקבארקײט. שע

 אויף אים איז רעטייערםענט. זיק געמאכם
 םארי אפגעסרעפיט. געװארען עלםער דער
xנxארג אז װי יוניאן. די װייל ז וואס r.ציע 

 זיעצן עס םיטגליד. דעם בלויז אנערקענם
 ■ריױי־ שום קימ געװארען געשאסען ניט

 נים א װצלכצ pc ױניאן, דער אין לעגיעם
 ארבעםער רעמייערמער א אדער םיםגליד

ײניאז־איא־ דעם פאר »עגיםען. קענזװ זאל

 גיס םיםגליד רעטײערטער דער א־ז ראם
 קאן םען שםים־בארעכפיגסעד. קי׳ז םע«־
 אן אלס • אפגעבען העכםסענס אים

 אי־ די px אבעד ויעטעדאן אויםגעדינםען
מ פיס ױניאן־ענינים. נערלעכע על  ®ד װ

 ג*נ- א אפגעטיפעלם px ־אס׳אפגעלעבם
םישען. פער נים זיד ער קאן לעבען. צעז

px זיד קהל׳עז דאס גראד rx ױניא״ 
 וךןןי^ן ליפם. די געדדעז איז אקםיװיםעס

 אידי־ ע־־טערזןר־ דער געאסעפט האס עם
 באװאיפם־ :אגצעז ז״ז ײניאן־םיםגליד שער

 ישד»ל ־אם אגוםעלסען לעבען. זיניגעז
a פענעדלשעד גענעראל שימבערג. n  pc 

 װעל• יארק, נײ איז באאײ דזשאינם קלז^ק
 פאר פארשטענדעניש םיפע א האם כער

 אידישען עיםערזן דעם pc יראבלעםען די
 פרעםע־ א ביי דערצײלם ארבעט־פעגםש,

 רצ־ אפם קופעז אים צו אז קאנטערענץ,
 אקסיידוע געװעזענע באלםעלאכעם- םייערםע

מ ױניאן׳ דער pc םיםגלידער  דײלען װעל
 ײגיאן־פראב־ װעגעז .שםועסעד״ אים םים

 אזדי װי עצות אים גיבזװ זײ px לעםען
 אזעלמ pc לײזען. צו יראבלעפען די

 די$מן •אלדםײפער׳ דער וױל -שפועטעך
 rx ער אז געפיל. באסרידיגענדען דעם
 יו־ דעד צו שותף אקסיװער אן אלץ נאד

a נ־אן, n בויען• געהאלשעז האם ער
 ד״אם הויפם־פראבלצם דריםעד דער )3

 דצם pc פשפחה־לעבען דעם םים םאז צו
 איז עם ארבעםער. אידישען רעםײערטען

מ עלםערער דער װען אז כלל. א אלפעלז  ב
 פרנטה־געמר. דער דץ צו אויף הערם

 פרעפםיזש זיץ שין םייל א ער שארלירם
 לא־ נייע X שאפם דאם פאמיליע. דער אין
 צױ פשיכיש זיד דארף ער װעלכער צו גע

 באדיי־ קאן צופאםונג דאזיגע די פאםען.
 פששתה די ווען ודערען. פארלייכםערם םענד
 שארשםענדע־ געהעריגע די ארוים וױחם

 רע־ דעם pc םםאטוס נייעם דעם פאר ניש
 אבער דיידער פאםיליע־הויפם. טייערםען

 אידי• דעם pc פאםיליע דער px װערם
 גוםע־ די אםעריקע אין איםיגראנט שען

 שםארק אזױ נים ואס אב כיבוד pc םידה
 עם הײם. אלטער דער אין װי אפגעהיםען

rx באציאוגמן די אז באקאנם, גוט צו 
 קינדער געבוירענע אמעריקאנער צװישעו

px אידי־ פייםםע די אין פאלקם״, «אלד די 
 נים וױים ױינען איםיגדאנםען־משפחות, שע
 און ארץ דרך געגענזייםיגען pc גײםם אין

 אז .rx רעזולםאם דער סארשםעגדעניש.
 דצר pc הױפם רעםייערםער דער װען

 דp װערס ער >ך געסיל. א קריגט טשפחה
 וױיל דערפאר פינדערװיכםיג פאר שךאכט

 .פעי־ענח־ע־ דעם אהײם נים ברענגם ער
 שײצדזנד באדײםענד אים עם םאכם לאפ״,

לאגע• נײער דער px ארייגצופאםעז זיך
־ װאם ■ראבלעפען. אלץ זיינצז דאס מ

 פעדעד־ א פים װעחמ געלײזם גים נען
שםריך•

 יארק נױ אין יוניאן קלאוקםאכער די
 םים בשותפוח אויספארשונג אן איצם פירט

 ױניװער־ קאלאפביע דעם pc עקספערםען
 סארזיכעדונג םאציאיע דער פון px זיםצם

 אידע צודישעו מלוכד״ דער pc אגעגםור
 סים־ פענסיאנירםע םויזענס דרײ אריבער
 אויספאר־ דער־א pc גרוגם אויפן גלידער.

 באשםי־ צו זײז פעגלעד *פשר װעם שונג
 ליחען צו אױף עיקר־פעםאדען די םעז

 רע־ pc פראבלעפען די סיילװײז כאםש
)20 זײם אויף (נסלום

13 דימ -----------------------



ד־ ױ׳ינעז װןמ ןנינים■ י  מ
בײם געװארעז האנדעלם

 עקזעקו־ pc צוזאפעגקום
 דער פון קארנסיל םיוז

 מדערײשאן *םעריקעז
 םאנםרע־ איז לײבאר את
זײנעז חרדש. לעצםען אל

די  ברײ־ אזא ®ץ p* ®זדשײדזוגארםינ ̂ן
גים ארםז מייז װןזלםעז זײ *ז ®*רנעם, םען

 דער אס pc ראםען די זױן אד׳ײנגעטאסם
 יאר עםלעכע פים פעויעויאציע. ױגיאן םרי׳קד

 פאדהאנדעלם דארם זײגען נאר נים *ודיק•
 האמז װאם פראגעז׳ •אליםישע געװארען

בא־ ארבעםם מים שײכות דירעקםע ײז9 נים
ארבע צזוישעז באציאונגעז די דמגוגגען.

 ארבזיםער ןןדער זזרמםסגעבער V.* כמד
 ארבעםער די אן רייען נאר געזעצגעבונג.

 זיײ עם נאר קאנםוםענםעז, *ץ בירגזױ־ װי
 םראגעז געײארעז ®ארהאגדעלם *ײד נעו
 װעלם־ און •אליסים אמםעדט?*י*נאלע ®רן

 דעד װאס באשלוסען, די אויך ידאכלעסען.
 געסאםם׳ דארם האם קאונםיל עקזעקוםיװ

 תײזעז און סוםי־מר ירן ראדיקאלער זײמז
 *ייגענע די «ו צוםרױ גרעסערען אדדיס
 איו םעדעריישאו אמעריקעז ז׳י ודי כואות.
 אין ארױסגעוױזעז האס נדרעדשאםם לײמר־

 גישםא דאדם איז עס ®ןדגאנגעגהײם. דעד־
 נאכגעביגקײם. און וױיכקײם פריערדימ די
 די *שדווז. אויף *ײנצוגײז גרײסקײס די

 פאליםישענס. די םים זזײנזודײםעז זיך םדרא
אפאליגע אנזען בולם אזוי זיד פלזנגם וו*ם

• m r

שירי ל ?^*?קי םי דנ * ? p a r i p a y ?  V$ o a p s
אינםערטאגיזאטןלןד *יןרי ■חאגדזאם

עי מי קי
 שאזײרעעדפ אםעדיקען די צדענסם ודי

s איז איבאר אװ m אין ®ןדאמםעדעסירס 
 יעז ®עז קעז פראמװ׳ *יגםזזרסןציאסאלצ

שונמז ןנדיײ באנצע ודאס דעד*ץ,  עק* ®װ ד
 געוזא אטגעגעבען י״ינען ?אתםיל, אמיסיזו

 דעם פאר זרלנע עגיגינ^ אזױנע £אך רןן
 זי״יגבא־ דאל עס או *אג■״אדש1: יששןסװשטש

m רי*עו m די פיז שלום־ימנמרזגגץ א 
̂ף  זײזד אלע שליכםעז *ו גרדיםםאכםעז■ ®י

 דעם פאר זישמג *דוײםע א אךן םכםיבים רע
*a r u r ײקומז אױף  מפוניסםי־ דעם ב

 די *זן ארמםער ד׳י אייף שימפלוס ״עז
לענדער די זײן נגאסעז ®אליןס

swrm זײן t ח« nratt •די איז אםעריקע 
אגגענו־ ?ארנםיל דער וזאם פראמז בי׳ידא

•B גע־ שםעלוגנ זימקאמשראסיסלעכע או
m איז אדן םיראנײ סיס •שדה יעדער 

דיקםאםארם געגעז לזארף מעזאעסרגאדדיפ
 לינק^ אדער ר«כםה «ז

 אדאאא־ ש׳לדם קאסז־ניססישעד דער װעגען
a«שאר מרשלאג סאװעםישזװ דזנם ארן נדע 

ײמז  »ינף די r« ימנפעדענץ ש׳לום א •י׳ינ
p סרייספאכםעז. p דעקלארזמיע די nc עק־

ס חיכ מ .6 ש. פון *י

 אי־ איר אדיםגעז־ריקס קאונםיל זעקוטײו
 אױםריכ־ אן נים את דאם אז בערצײגוגג,

 דויערהאפ* אײנגושםעלען םארלאנג םיגער
 א שאםען גו סארזוך א נאר פרידעז, םען

 דעמא־ די ביי זיכערקיים םח געםיל םאלשעז
 פארקלע־ זאלעז זײ כדי םעלקער. קראםישע

 בא־ איז !וגרײםונגעז פון םעםא דעם נערען
פארםיידיגונ^ םאר וואםענוגגעז

 דעק־ די זאגם — רוםלאנד םאוועם ״אויב
 װעם פרידעז. ברענגען וױל — לאראגיע

 םים קומעז אנםקעגען איר װעלם פרייע די
 אירע באװײזען אבער מח זי םארגעניגען.

 בלויז אנשםאם םעשים דורך אבזיכםעז גוםע
 איעשלי־ דארפעז מעשים די ווערםער. סיט
 גע־ מים זיך באניצעז אויםהערען דאס םען

 םעלקעי; אנדערע געגעז אגרעםיע און װאלד
 אויפועי־ ;ארבעם שקלאפען די אסשאםעז

 דע׳ר־ ײרך פארהאנג איתערנעם דעם בען
 און אינפארמאציע פיז אויםםויש אז לויבעז

 קאמוניססיש־ די אין רײזען «ו םרײהײם די
 איינשםיםען ן םעריםאריעם קאנםראלירםע

 די פון באשלוםעז די זיך אונםעתדארםעז צד
 דעם באודאכען װעגען נײשאנם ױנײםעד

 פראגראם א אױף אײנגײן פרידעז* װעלם
 זאל װאס אנםודאשענוגג. אאועלםלעכער םאר

 סמ קאגיסיע א ®ץ אינםפעקציע אײנשליסען
 װאםעך איבער סעלקער פאראימיגםע די

 םרנדאפעג־ די *וריקגעבעז און פראדדקשיע
 סענ־ אלע ןנו םרײהײסען פענםשלעכע םאלע
פארהאנג״י אײזערנעם היגםערען םשעז
 װ׳ײסען םעדעדיישאן דער פרן פירזװ־ די

 הא־ זײ װאם באדיגגונגעז. די אז נאםירלזיך.
 אז פאקםיש. פײנם ארױסגעשםעלם דא בעז

 קאמוניםםישע די אױפגעבעז זאל רוסלאנד
 דעכא־ פרײע. א שסעל^זנײ* ארך ײקסאסײ
 חײסען זײ לאנד. *יז :)דדענונג קראסישע

 װעלען רעגירעד ^םאװעסי די אז אײך,
זאך. אזא אויף זוײנגײן ניס

 דעריבער זיד זאגם ןאעדעדײשפ די
 און באװאסעג-גג די ןעזערופא פאר אדוים

 פארסײדי־ קאלעקםיװע פאר פראגראם די
 רום־ װען עבעדגיע. גרעםסער דעד פים גוגג

 באדיגעז נים קעז זי אז *ימזען, 0ױע לאנד
 אוים־ אז אנגעמעז םוזעז זי װעם ײעלס׳ די

שלונ^ ריכםיגען
בײגדהו־ וױ אופז װירקזאמז א װעגען

 די אויף אײנפלום קאםוױססישען דעם םעז
 אנ־ אין מאסען ארעםע די ארן ארכעםער

 קאונ־ עקזעקוםיװ דער האס לעגדער, דערע’
 גו איז װיכםיגססע דאס אז אנגעודיזעז. םיל

ם דעם פארבעסעדען מנ ע ב ל  פעל־ די םון מ
 די געס־ג גים איז אװעק דעם פאר ?ער.

 אכע־ וואס הילן^ םעכנישע איז פואסעריזדיע
 איז נא"\גס לענדער- פרײע די גים ריקע
םײלעז ארע^\ די אז זעץ. י1 נויסיג אייד

 באלדיגע געניסעז ײילעז פעלקער די פון
 פאר הילף. דער אם פון פארבעסערונגעז

 םרייד זײ פארשםארקעז צו נויםיג אה דעם
 דערפוםיגען און לענדער יענע אין ױניאנם

 פאר־ װעלעז װן» רעפארמעס, עקאנאמישע
 העכערען א *ח שכירות העכערע זיכערעז
םטאנדארד. לעבענס

 קאונםיל עקזעקוםיװ דער װי נאכדעם
 דעלע־ די םון באריכט א אויסגעהערם האם

 אינ־ דער םון קאגגרעס *װייםען צום גאםען
 די םון קאנםעדעראציע טעלגאציאנאלער

 געווארעז םארגעשלאגעז איז ױניאנס, פרייע
 דעם בייקוםען פאר פראגראם פאלגענדע די

 ארימרגעוױנען און איינפלוס קאמוניסםישעז
 הויפטזעכלעך אייראפע, אין ארבעםער די

 דעםא־ פארן איםאליע. און פראנקריז אין
 םארגרעםע־ שטייגערז לעבענם קראםישעז

 מערב־אידאפעאי־ די פון אויפבוי דעם רעז
 א ;פראדוקציע וואםען זייער ארן ארמייעז שע

 אייראפע־ דער םת פאראײניגוע גרעסערע
 םײ די אח ציװילע די עקאנאבליע. אישער

 װערזנן שםארקער זאל ־עם אז ליםערישע,
 פעריב־איזאפעזוי־ די פון שוץ־מיםלען די

 אוים־ זיד זאל גלייכצייםיג און פעלקער שע
 אר־ די פון םםאנדארד לעבעגם דער הײבען
 צו םיםלעז פעסםערןי אננעמען ;בעםעד

 יושר׳דיגען א דורך אינפלאציע פארסיידעז
 דודכ־ שםרענג זאל װאס שםייער־םיםםעם,

 זיך חײיעז װאם די, געגעז װערעז געפירם
 וױ חל̂י דיעד בייסראגעז פון ארוים איצם

 און םראנקרײך איז אינדוסםריאליםםען די
 פראגרעסיװע א אויסארבעםעז איטאליע;
 מא־ ברייםע די צוציען זאל װאס פראגראם,

 איםאליע, איז פראנקרײד אין ארבעםער סען
 קאסוגיסםיש די פארלאזם האבען וועלכע

 פראנצויזישע די :ױניאנם קאנםראלירםע
 אפ־ זאלעז רעגירדנגען איסאליעכישע און

 אר־ די איבער הערשאםם םעראר די שםעלען
 איבם פארםײ קאמוניסםישע די װאס בעםער.

 צזמ* אינדוסםריעלע םילע אין אויט גזיד
 וױיםעדע די דעדפים שםערס און םערס

 יוניאנס; םרײד פרײע זײ פיז אדיפברײסעררגנ
 זיך שםיצען םון געדאנק יעדזװ אויפגעמז

 וױ רעזשיפעז דיקםאםארישע אזײנע אויף
 ארגענםי־ א׳ץ פעראז שפאניע. אין פראנקא

 דאם חײל פין. דעם פון אנדזירע אדער נע
 דעמאקרא־ די פת איעיגקײם די אפ שװאכם

 א באלשעודיקעם די גים און סעלקער םישע
 ארן געגענצואװירקעז געייעגענהיים גוםע

 כוחופ פיזישע און מאראל די אונםערגראבען
pc פעריב־װעלס. דער

 פראגראם די איז קורצעז אין דאס אם
pK שםעלונג די pc םעדע־ אנלעריקען דער 

 איג־ ברעגענדיגע די צו לײבאר אװ ריישאן
 ודעלכע םים פראבלעפעז. םערנאציאנאלע

 איז דאם pא זיך. ראנגעלם ודעלם אונזער
 פארםרע־ םעשים. אויד גאר רײד גאר נים

 אין םעםיג זיינעז ל. אוו £. * דער pc םער
צז װןלם־םײלען pK ־*ענדזד פאר^דידעגצ

i&

-----------4 1951 סעפטעמבער,
 בא־ ארנאניז־רען זיך ארבןטער די העלפען
 און אײגפרום קאמוניםטישען דעם קעםפען

 העכערע א אײף פענטשען די אויפהויבעז
 רעגירוגגס די באאײנפלרסען זיי פדרגד-

 די אן פירען וועלכע די און פארםרעםער
 גע־ דעם אויף שײן איז פיל ארבעם. הילפם

 גײם ארבעט די געױארען. דערגרײכט ביס
ח׳־יםעי־. אן

 שצע־ y״rc*c א :עסם םעדערי״שאן
פאײשיר, אץ לו:כי

 פאליטישער pc פרא;ע ד;־ר אין אויך
 דער פץ פירערשאפט די האט טעםיגקײם
 גענופען לי־באר א־ו פעדער־״טאן אםעריקעז

 זעלבסט־ און מוטיגער ואיז װאט שםעלונג, א
 פעדע־ די כאטש איצט. פ־ז װי שםעגדיגער

 בויען צו גרײם ניט אייץ נאד איז ריישאז
 ארבעטער פאליטישע אופאפהעגגינע אן

 אנצינעמען אבער זיד זי אנםזאגם פארםיי,
 די פון פאליטישענס די ר*אס אלץ׳ ליב פאר

 גרייט איז און באשליסעז פארטײעז אלםע
 ארבעטער די אויף איינפלוט איר גוצען צו

 ווא־ די אץ קאנדידאםען אומפאסיגצ געגען
 באשלאכען אריך האם פעדעראציע די לען.
 די פון אדיסניצען לאזען צו נים םער זיך

 ד־רכצו־ פארםערס. רײכע pc ארגאניזאציעס
 די פין חשבין אי'פן פראגראם דיער זעצעז

אינםעתנסען. ארבעםער
פעדערײ־ די פ־ז שםעיירנג פעסטערע די

 פארפיי־כא־ ■אליםישע ד• לגבי פירער שאז
 דעפאקרא־ און רעפובליקאנער די פון שיגעז

 א דורו גע״ארען פארעפענדלעכם איז טען
 פא־ פאר ליעג’ -לײבאר דער pc סםייטםענם

 בײרא פאל־טישע די עדוקיישאן״ ליםיקאל
pc לײבאר. אװ פעדעריישאן אםעריקען דער 

 םאנטרעאל אין זיציגג א געהאש האם יועלכע
 קארנ־ עקזעקוםירו פון מיםינג פונם צײם אין

 גע־ ליעג די האט פטײטםענם איר זרן סיל.
 קאנ־ שטיצען גים םער ו;עט זי אז ווארעגם-
 באיז סענאט אדער קאנ^רעס פאר דידאםעז
 די פון נארינירם זישען די וואס דערפאר.

 טטייט־באאמ־ ע2געווי אדער דעםאקראםען
 רעפובליקאנער. זײגען די װאט דערשאר םע,

 — דעםאקראםען פראפעפיאגע־ע .פילע
 ליעג לײבאר דער pc דערקלערוגג די זאגס

 אר־ די םים צו־זיכער לייז־זןר זיד םילעז —
 קיץ נ־־ם האבען כיר אז םילען, די בעםער.
 דע־ וואגען זײ גיץ. צד װאר פארםײ אנדער
 מיםעלפעסיגקײםען ארויפצושםןלען ריבער

 םיר אז זיכער, ij^'c אה קאנדידאסעז £אר
 א אבער פאכעז זיי שסיצזוז. זײ ײעלעז
 רדאט דאט. טאן קענען ארבעטער די ס*ות■

 ל־איס. סײנם אין :עטאז לעצםענס האבען זײ
 קאנדידאם פיטן ציפרידעז זייענדינ ניס רדאו
 דעפאהראמישע די ױאס קאנגרעטכאן. סאר

ײ  זיך ױי האבען ארויסגעשםעלט. האם פןופ
 דער־ זיץ פאר ארבעטען pc צוריקגעהאלסען

דורכגעפאלען״• אי; ער pk ױײלונג
 אן פון וריים גאנץ גאך איז דאס כאסש

 פאליטיק. אין שםעלוגג אפת־אופאפהענגיגע
 ־ען טאקטיק אזא pc רעזולסאט דער איז

 טײגם אין געי־ען אױ וואפ דער. דמ בלויז
 ד־רכגעח־ארםען איז עט הײהם דאס לואי^

 דעפאקראסישער אירפאפיגער אן געװארען
 געודארען דערוױײ*ס איז עס און פאליםישען

 קאנ־ אין רעפובליקאנער רעאקציאנערער א
 בעסער• אי האנדל־נג די אגער איז גרעס,

 זדינע נאד ײד גאכשיעפען רוי פוםיגער אי
pc יעדעז שטיצעז אמ פארסײעז אי־טע די־

 וױכםיג ארוים. שםעלט זי װאס קאנדידאט׳
 װאס דערםים, א־יך דערקלערונג די אט איז

 פון טשעדפאז pc געווארען געמאכם איז זי
 ליעג לײבאר דער pc אפםייל פאליטישען

 ם. דזשארחש עדוקיישאן, פאליטיקאל פאר
 דע־ א יארען זיי:ע אלע איז װאס העריםאן.
 פרע־ פון סרייגם נאענםער א און מאקראט

 דער־ רוזוועלםם זיגם pc טרומאן. זידעגם
 ארגאני־ די האם פרעזידענט. איים -ווײלונג
״ועגונג ארבעםער זירםע  געשטיצם כטדר ס̂ן

 נאציאנאלע אין םארםיי דעםאקראםישע די
 פארםײ דער pc בעלי־בתים די אץ ״איען
 הא־ זײ אז םילען, אנגעהויבען שוין האבעז

 באװעגוגג ארבעםער ארגאניזירטע די בען
 גע־ רעבעלירעז דורן־ קעשענע. אין זיך בײ
 זיך װילען די װען דעםאקראםען די געז
 עס קען ארבעםער- די מיט רעכענען :ים

 ארויסשטע־ צו קומען צײם דער פיט אפשר
 אל־ בײדע ווען קאנדידאטען׳ אײגענע לען
 קאנדידאטעז׳ ארויס שםעלען פארםײען טע

שטיצען. ניט װילען ארבעטעד די ־ואס
 עקזעקוטיװ דער האט שטעלונג םוטיגע א

 סאר־ צוױי די געגען גענומען אויך קאונסיל
 די לאנד־באזיצער, רײכע פון באנדען

 פעדעריי־ ביורא ״סארם די און ״גרעגדזש״
 גע־ האם קאינסיל עקזעקוםיװ דער שאן״,

 פיט באציאונגען פריינטלעכע די אז קינדיגס,
 אפגעבראכען, װערען ארגאניזאציעם צוויי די

 רעאקציאנערע די *ו שטיצע זײער איבער
 נאציאנאלע אין קאנגרעם אין פראיעקטעז

 און פרייז־קאנטראל װי אנגעלעגענהײטען
ענלעכע•

גע־ צײם לאנג אייגענטלעך שוין איז עס
 אייג־ באװעגונג יוניאן טרײד דער פאר ״ען

 ארגאניזאציעם פון אונםערשײד דעם צ־זקה
pc פארפער ארעמע ארן ארבעםער פארם 
 פאר־ וועלכע ארגאניזאציעם. צוױי די און

 שא־ צום לאנד־באזיצער רייכע די טרעטען
 קאנםו־ די פארמערס. ארעטע די פון דען

 ביז פארם־הענם. געדונגענע די אח מענםען
 פארק״קם פעדעריישאן די האם אבער איצם

 די pc שטיצע די הריגען צו כדי זאכען. די
 ארבע־ פאר װאשינגםאן אין ארגאניזאציעס

 שסעלונג םקאנדאליעזע די געזעצען. םער
 לעצ־ די אין געגוםען האבען די וואם אבער.

 .‘פר-ת־קאנסרא' pc פראגען אין '־אכען טע
 ארישצופי־ םאכעז מעגלעך צ־ם באצוג אין
 פארם־ארבע־ מעקסיקאנישע לאנד אין רעז

 די pc שכירות די ארונםערצורייסןנז טער.
 האם סראגען. ענלעכע אין אץ אפעריקאנער

 י־ניאנט די פאר איממעגלעד געפאכם עס
פוײינםשאפס. אם.די אנהאלםען יוײסער

דע* pc ם—א שרעכז פע־ע-״שאן
ד ע ם ײ מ י ״י א כ ײ **זכױשע״ ל

 קאונסיל עקזעקוסיװ pc באשלוס ד«ר
 קאני קוםעגדיגער דער צו רעקאםעגדירעז צו
 צלריק־ זיך סעדעדײשאן, דער סון לגשאן—

 פא־י־ לייבאר ױגײםעד דעד pc צוהאלםען
 םיט צוזאמענארבעס דעם px קאמיסע סי

 לעגיםלא־ pא פאליסישע אין סי־אײא דער
 כמעם ארויםנערופען האס פראגעז■ טיװע

 ־ פאלי־ און בירגערלעכע די אין סענהאציע א
 נאכ־ האבען װאט די. פאר קריתען. טישע

 פאר לעצםע די געשעענישזיז די געפאלגם
 PV געידעז נים באשאם דער אט איז יאר.

 אויבענאויפיגע די הינםער איבערראשוע.
 שימ זיד האם קאאםעראציע און ב<ײנםשאפם

די אין אוםצופרידענקײם אן :עפייס יאנג

ו5 זײט
 דערװארס האם סען און קריחען שעדעוײישאן

םוזעז עס ױעם שפעםער אדער פריער אז
גם. א צו קוםען

 גזױיכס האבען צײטונגם־לייס אייגיגע
 הא־ זאל װאם פאםיררגגעז, טענטאציאנעלע

 אנ־ סירער ל. אװ פ. א. די באוואויגען בען
 לייזנגם םען װעז באשלוס. אזא צונעםען

 װאם דערקלערונגען׳ אוםאסיציעלע די אבער
 גע־ האבען פארשםייער סעדעדיישאן פאגכע
 דערקלע־ זײ אין צייםוגגם־ליים די געבען
 םי־אי־ דער pc רעז־אקםאר דעם פון ר־גגען

 געװען נים איז עס אז זען. םעז קעז א־נױם׳
 װאם האנדלונג, אדע« אקם אײנצעלער אן

 צװישעז קריג א ארויסנערופען האבען זאל
 אג־ אן געווען איז עם גאר צדדים. צוױי די

 px רײבונגען אומפארםיידלעכע פון זאםלומ
 צײישצז אנםשםייעז װאם צוויםםיגקײםען.

 זײ װען ארגאניזאציעם קאנקירירענדיגע
ציזאםענארבעםען. פרוגירען

לײ־ ײנײםעד די אז דאך. איז אםת דער
 געױא־ געשאטעז איז קאםיםע פאליםי באר
 פאר אינםםיטוציע שםענדיגע א װי ניט רען

 זײ pc צוזאםעגארבעם געםיןנשאפטלעכער
 צײםװייליגער א וױ נאר פעדעראציעס. צוױי

 ארבצםעד צוױי ד״ וואנעז ביז איגסםרוםענם
 אין פאראייניגען זיד װעלען צענםראלעס

p’K .זיגם יאר פופצזװ די דורך פעדעראציע 
 ארגאניזײ־ אינדוםםריעל פאר ,קאםיםע די

 דעם אין געווארען פאר־יאנדעלם איז שאנס״
 אר* אינדאסםריעל אװ ״קאנגרעס איצםיגען

 גרו־ די אז םײגם, דאם וראס גאניזיישאנס׳/
 זיך האבעד יוניאנס אפאזיציאנעלע פע

 יו־ םרייד באזונדערע א וױ פראקלאםירט
 אומאפהצג־ גאנצען אין קערפערשאפם ניאן
 לא־ געװעז דינען ל״ אוו פ. א. דער pc גיג

 פאר־ װידער צד צדדים ביידע pc מיםעם
 אײ־ געקצגם נים זיך האבעז זיי זײ. אײניגען

 די אזוי װי םעםאדע דער אויף בלויז ניגעז
 פע־ די ברענגען. צו שםאנד צו פאראייניגונג

 באלדיגע געוואלם האבעז פירער דעריישאן
 ארגאניזאציעט צװײ די pc פאראייניגונג

 שו־ ז״ז װעם פען ודען ערשם. נאכדעם און
 די שליכםעז p» אויפנעםען םעז זאל זאםען,

 װאד םריידס. אין פראבלעפעך י־ריםדיקציע
 די יוניאנם. פאראלעלע פאראן זיינזװ עס

 אנםזאגם זיד האבעז ױידער פירער סי־אי־א
 װעם פען ביז פאראייניגונג א אויף איינצוג״ץ

 פראגעז. ױריסדיקציע אלע אויסגלײכען נים
 יאר. 14 ארום געצויגעז עס זיך האם אזוי

 א געײארעז באשםיכט איז יאר י־עצםען
 סאג־ א אויםצוארבצםעז קאמיםע געםישסע
 קאפיםע אײגיגקײם דער פאר ארז־ענונג

 פאל קית זיד זיינעז קאכיםעפ צודײ די אבעי־
 גע* איז אויטרייד דער צוזאםענגעקופעז. :ימ

 זיצדנבעז די pin קראנק איז םארעי אז ײעז•
 אינםער־ װערזוז• אפגעלײגם דעריבער מדזען

 קארעא■ איז פלחפה די געקופען איז דעסען
 דער px פראגראם באויאפעניגג וױ־דער די

 וועלט־פעדעראשיצ דער pc צ־זאםענבררך
pc איז טי־אי־א די װעלכער אן י־ניאנפ 

 פער שאפעז צד כדי אנגעשי׳אסעז. :זךוזח
 םרײד־ױ־ אםצריקאנער דער אין אייניגקײס

 איז צײס. קריטישער דער px סךועגרנג :יאז
 פא־ געםײנשאפסלעכע די געודארעז געשאסען

קאפיםע. ליסי
 דערגרײכם אדום אזוי האם סי־זך־א די
 :ע־ צײס גאנצע די האם זי װאס צו דאס.
 דערגרײבעז געקענם נים עס האם נאר צילס

פזד־ע־ דער pc געגגערשאפט דער איבער
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 א מװ*רען *ײנגעשםעלם *יז עם רײש*ן.

 .פונקש?־ גערוטען ה*בעז זײ װןמ םיססעב^
 איז *ײניגקײם הײסס ד*ס יתיםי״. נ«ל

תג  און •רןױעקסצז געװיסע איבעד מנדל
 זיײנ־ ״ארגאנישע קײן גים *מו־ טר*מו
 די םון טאדשטעלצונג ®ילע *דער וזײ׳ם׳י.

 געװען איז םיםסעם m מד*ד*ציעס• גרוײ
רן רע38לגר«י;ו«  האם װעלכעד סי־זױ־א׳ מ

 שװא־ *ץ יונגער אייז םיםגלידער. ודײגימד
 פולעד אין ח׳־יל ל״ אװ פ. א. דער «ן כעד

 גע־ נאםירלעד ײד טעז ווןןלם *)רזוײגיגתג
ל די םים ר*מנם  םים און מיםגלידער מ

 אוז ®*רמאגם צד ^עדער װאס םיםלעז׳ די
 ױיײ פזזרםרעםען oaprt' !*דיישעפצד די

 מעפבערס, םער םיליאן צװײ םים ני&ס&ס
 אכער. עם איז אנדזירש 4םי־אי־ן דעד ודי

nm פײ *ו־גאניזאציעס *יםאארעגגיגע צײײ 
 דארם אקאיעס. גענדמשאםםלעכע אן רןן
 דער יזזסן. גלײכער א זײ r® יייעי־ איז

 זיד זעם פיםגלידער צאל איז אמםעראיײד
 פאראז דינעז עם װען אן. װײנינעד אדיד

 װי קןמזליציע דער איז שותטי־ם מדערע
מז  םאר־ איז צײײ• בלויז nr®* זײגעז «ם י

 זימעז פאחוײניגוגג פולע פ*ר מןנדלמגען
מ  סי־ דער ארן ואישױ7פ?ד די כלויז מזו

םי לײבאר ײבײ׳םעד חװ־ איז 4זי־ן  קא־ מלי
ר סימע מ  איײ די ב*ל*גם אייד ימזכען *

 פאשיניםםעז, די אדן בראדערהודס זעגבאז
 קײ־ ns אנגעשלאסעז מײעז נים זײמז יו*ס

p מ i האם דאס פעדעראציעס. צחײ ױ 
 םים־ אאל די אין אוגםערשײד דעס געםאכם
 ארגאניזזן־ הריאם צוױי די צזזישען גלידער

*o r םי־אײא דער־ ארן אגדעבאי־ ײײגיגעד 
capr גליײ א ®ץ ראליע די שיילעז נעגונזען 
 בארוע־ ױגיאז םרײד דער *יז שותף כעז

 גלײ־ א צו מרעכםי־גם איז ודעלכעד גמס
 «א- איז דעדי גרעסעדע א זמשר *דעד «

 אין אין •רעםםיזש איץ *־אמז׳ ליםישע
אגענמו־ רעגירונגם איז אאדםרעםזירשאםם

•nr
 אז געהאשם• פאגבע האבען אגהויב אין

 פארשײדע־ אין צתאסענארבעםען דעם דדרך
y װעלען אמםערנעםונגעז אדן קןמיסיעס 
 דעדגענםערען. זיך פעדעדאאיעם אוזײ די

 דאס איז זיד אװישען ארײגםלעכער װאדען
r סוף כל מץ• ברעמעז װעם t פילשםענדי־ 
ר  האם אייסגעלאזם או״ןםענשמעלאמג. מ
ם. opr• זיך מד  םײאי־ פיז פירער־ די מרי

 געשא־ דער גױם *וםרײ־עז געדזען זימעז א
מן זײ לאגע. שעגער א  און םאכם געדוארנעז ה

cT*pon c פע• די געסשם. עם האבעז ארן 
 זייער אז דערזעץ, .האבעז פירער דארײשאז

 גערעכם! געווען איז שםעלוע אדיגיגעלע
 קײן ברעמעז נים װעם אוזאםענארבעם אז

 יו־ םרייד דער אין אײגיגקײם אדגאגישע
 אזא אודיקהאלםעז װעס נאר באװעגונ:. ניאן•

 רעקאםענ־ דעריבער האבען זײ אײגיגקײם.
 פא־ לייבאר יונײםעד די אױםאדגעבען ײרס
' האםיםע. ליסי

 קאונ־ עקזעקוםיװ םת רעקאםעגדאגיע די
 קאנװעגשאן. דער פון אנגעט־םען ױען שיל•
 אײגיג־ אםת׳ע פאכען שװערער ױם װעם
 אזא װעם נאר רײען ארבעםער די א׳ץ קײש

 בײדע דערנענטערען. םעגלעך אײגיגהײס
 א איז עם װיכםיג װי אײן זעעז גדדים

 ספע־ באדועגונג, ױניאז םרײד פאדאימיגםע
 צײט. קריםישער איצםיגער דער איז זױעל

 און ■ערזענלעכע קלײנלעכע אז דערלויבען.
ער־ פון פראגען ווי איגםערעסזװ. גרייעז

 שסערעז זאלען ױריסדיקציע און כבוד םער׳
 ארבע־ ארגאניזירםע די• ®ץ אייניגקײס די

 נאך אומדענקבאר. איז צײס, אזא איז םעד
 און פןידעריישאז דער פון קאנודענשאנס די
 פארהאגדלונגען די װעלען א.. אי. םי• דער פרן
 און װערען באנײם סםק אן קאםיטעם די פון

 .דערגרייכען װעלען זיי אז האםעז- סיר
אייניגקײם• אמת׳ע

םזןרזיד קװיל׳ס םײרןעל פץ שםדרןןם ד?ןר
 יןןרקעד נײ די יונסזגיזירען צד

י^ליציסטען
 פרעזי־ קרויל. םייקעל פין פארזיד דער

 יו־ ווארקערם טראנספארמ דער םון דענם
 פאליציםםעז םון לאקאל א גרינדעז צו גיאן
 שםורעמ־ ארײםגערוםעז האם יארק׳ ניו אין

 דארפען פאליציײלײט צי דעבאםעס׳ דיגע
 ארבע־ אז צו באלאנגען צו רעכם א האבעז

 אנאנ־ האם קװיל װי שנעל אזוי ױניאן. םער
 די ארגאניזירען צו זיד גרײם ער אז סירם,

 םון לאקאל א אין ■אליציי־ליים יארקער גױ
 קאםישא־ פאלים האם אינםערנעשאנעל. זית
 פאליציםםען די םארבאסעז מאנעגאהן נער
 באםוילען און ױןיאן א אז אנצושליסעז זיך
 אפליקאציעס געסאבם שוין האבעז וואם די.

 צוריקציען גלײך םיםגלידערשאםם פאר
 ד.אם באםעל דץ אין אפליקאציעס. זייעדע

 דים־ אננעםען װעט ער אז געװארענם, ער
 װעלען וואס די< לעגען םיםלעז ציםלינערע

 םעיאר באפעל. דעם אס אויםםאלגעז נים
 אייגשסי• דערקלערם זיך האם אימפעליםעדי

 פא־ אז קאמישאנער. פאליס דת פים םינג
 ױ־ א צו גאלאגגען נים םאדעז ליצײ־ליים

 ל. אװ פ. א• דער פון םײ ױניאנס. די כיאן.
 פראםעסםירם האכען סי־אי־א פון סײ און

 אנגריף אלם םארבאט פאנעגאהנס געגזנז
 די םון רעכםען קאנססיםזציאנעלע די אויף

 ױ־ ארבעםער םראגספארם די פאליס־לײם.
 אן גאך געדיכם אין נעדדענדם זיד האם ניאן

 קאםישאנער. פאלים געגען אינדזשאנקשאן
 באשםראסעז צו פארבאםזוז אים זאל רדאס

 אויסגעםאלגם גים האבעז װאם םאלים־ליים,
 געבעםען אײד האם ױניאן די באםעל. דעם
 אנםשיידונג אן ארײסצוגעמן געריכם דעם

 אנ־ ײד פאליציםםען פמ רעכם דאס װעגעז
וױלען. זיי װאס ױניאן. א אז צושליסעז

 נים װארשיינלעד װאלם םראגע גאנצע די
 די נים װען םיפעל, גרויםצז אזא געםאכם

 ביים קװיל םון פעםאדעז סעבסאציאנעלע
 א איז קװיל םשארםער. דעם ארױםגעבזיז

 ארגא־ אייגםאכע פארװאנדלעז אויף םאדים
 אנשםאמ מעלאדראמע. אין פראגעז' גיזאציע

 פאליצײ-לײט צאל א אריבערגעוויגען פשום
 ארויסגעבען די און םיםגלידער װערען צו
 װא־ פריער ער האם םשארםער. לאקאל א

 לא־ קעםעל־פויק, אין געקלאפם לאנג כעז
 גײט אט אז וברקים. בקולות װיםעז זענדיג

 ארויםגע־ ער גײט אם ארגאניזירעז.- ער
 פאדערען ער גײט אט םשארטער... א בען

 פאליס־ געקרױודעטע די פאר גערעכםיגקיים
 געװירקם האם םאקםיק די אט װען לײם.

 פאר־ האם פאליציי דער פת הויפם דער און
 צו דעפארטמענם פרן מיםגלידער די •באמעז

 גע־ פריער ער איז ױניאן, א צו באלאגגעז
 זאל ער געפאדערט און מעיאר צום גאנגען

 קאמישאנער. םאלים דעם ארונטערזעצען
 ראדיאגראמעז געשיקט ער האם דעם נאד

 זןול ער אז םאקיא. אין דיואי גאװערנאר צו
ארויטצו־ באפעל א שיקזװ דארטעז םון אזש

גערעכפדגסײמ <{--------------
 האט דאס וועז אמם• פח ראנעגאהן ווארפען

 :ע־ פריער האם קװיל וױ געהאלפען, נים
 ער איז העלםען. נים וועם עס אז ־ואוכם.
 סי־ די אז געדוירקם, אח געריכם אין אװעק

 פאר אעעמען זיד זאל ױניאז ליבערםיס וױל
פאליצײ־לײט. געקריוודעםע די

 פערזע״ פון שםז^דפונקס דעם םיז איז
 איז בירגער יעדען װאס פרייהײם. לעכע

 האבען קאנםםיםוציע, דער פון גאראנטירט
 זיך אנצושליסען רעכם א זיכער פאליםלײט

 ארגאניזא־ געזעצלעכע איז עס װעלכע אן
 ױ־ אלם אז מודא. די װילען. זיי װאס ציע,

 פארםייאיש צו זײן זיי וועלען ניאן־לײם
 טאן נים און סטרײקערם פון זײט דער אויף

 גע־ ניט קען פיקעםס- געגען פליכט זייער
 רעגולא־ די וױיל ערעגםם. װערען נוםען
 דעפארםמענט דעם גיבען דינסם פון ציעס
 םים־ זײנע דיסציפלינירען צו מאכם גענוג

 דער םליכם. זייער םאן נים םאר גלידער
 שםעט. זעכציג עסלעכע די אין אז איז, פאקם

 אן אנגעשלאסען ױינען די'פאליסלײם וואו
 װאר־ םױניסיםאל ענד קאונםי סםיים, דער

 גים .איז ל״ אװ פ. א. דער פון ױניאן קערס
 האם פאליציי די װאו פאל, קיין פארגעקוםען

 צו פארםייאישקײט צוםיל ארױסגעװיזען
ױניאן־ברידער. זייערע
 פון געזעצלעכקײט דער פון םראגע די

 איז עס צי באםעל, מאנעגאנ׳ם קאמישאנער
 פאליציי־ליים אז אויסםייסשונג. זיין ריכםיג

 װי קאםעגאריע זעלביגער דעד אין זײנעז
 ציװי־ די נים באזיצעז וועלכע סאלדאסען,

 זיײלר פון צײם דער דורך פרייהײםען■ לע
 ריכ־ איז עם אדער ארםיי דער אין דיגםם

 אנ־ נים זיינעז פאליסליים אז םענה. די םיג
 לע־ שםאס־אנגעשסעלםע׳ אנדערע װי דערש
 דע־ זײנען און ענלעכע איז פייערלײם רער,

 רעכ־ ציװילע אלע צו בארעבסיגם ריבער
מז װעם םען,  גע־ דער אנםשיידעז אינגי

 גאסיר* פיר װעלען בירגער, גוםע וױ ריכם.
אנםשיידונג• די אננעמעז לעך

 צו־ אנדער אז פאראן אבער נאך איז עס
 דער אין איז וועלכע םראגע, דער צו גאגג

 דאס געווארען. אנגערירם נים דיםקוםיע
 אריינ־ יוגיאנס די דארםען צי םראגע, די איז

 װע־ ױי םיםגלידער. אלס פאליסליים נעמען
 ױ־ א אין מיםגלידער ארבעםער די לען
 אר־ אית איז באלאנגעז צו םילען זיד ניאן

 זיי װעלכע מים פאליסליים. רים גאניזאציע
 אזײנע נים אין באגעגענם אמאל זיד האבעז

 פיקעם אויפן אומשטענדען״ ״ברודערלעכע
לאיןז

אז זאגען, מיר װעם מען :וױים איו
 איצט זײנען ױניאגם אז אמאל. נים איז הײנט

 איז סטרייקען אז געזעץ•. פון אנערקענם
אמאליגע די אז ::עזעצלעך פולשםענדיג
 נישטא. מער איז םםרײקם, פון ביםערקײט

 פיר האבען דעם טראץ אםת. אלץ איז דאם
 אינ־ סטרייקם. פארביטערטע הײנם נאך

 באגרעגעצונג פראוואקאציעס׳ דזשאנקשאנס.
 מאכםלאזיגקייט, צו ביז פיקעטם צאל די פון

 װעלען און נים קענעז ארבעטער די װאם
 איז םליכם פאליסמאגם דעם אפהיםען. נים

 יו• א װעם װי באפעלען. די אויםצופירען
 אדער ארעםםירט װערעז צו פילעז ניאן־מאז

 פון זאגען עדות אויפן םורמע צו פאר׳משפט
ױניאז־ברודער• א זיינעם

 פי־ סטי־ײקס, טעטיגקײט. ױניאן יא!
 איז אלץ — ארבעט ארגאניזאציע קעטען.

גאען איז אבער געזעץ דער געזעצלעך. א'צט
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17 דיכו95ו סעפםעמבעד,

אי:* סאציאליסםישער ןר
 איז װאס טערגאציאנאל,

אויפגע־ וױדער ענדלעך
 אויפן געװארען. שטעלם

פמ־פרא־ װעלם־קאגגרעם
 ביז יוני (סגטעו נקפורט

פאראיי־ ױלי), םען5 דעם
 פאר־ סאציאליסטישע 34 רײןן ױינע אין ניגם

 ארום פון מיטגלידערשאפם א מיט טײען׳
 פאר־ די אין וױילערשאפט א אח םיליאו 10

 םון לענדער פארשיידענע די םון לאםעגםען
 לענ־ אלע אין שטימען. מיליאן 50 קנאפע

 פארנעמען מערב דעםאקראטישען פון דער
 פארםײען םאציאליםטישע אנגעישלאסענע די

 לענ־ אײניגע איו םאכם־פאזיציעם■ גרויםע
 (ענגלאנד, מלוכה־רודער ביחם זיי זיינען דער

א.). א. נארװעגיע שוועדען,
 גע־ איבערגעריסען ײינעז 1933 יאר אין
 באציאונגען איננמרנאציאנאלע די װארען

 דורך לענדער אלע םון ארבעסער די צװישען
 מא־ און פיזישער דודך ױעלם־םלחפמ, דער

 געװען נים ס׳איז פארנינטונג. םעריעלער
 װי אזוי צחאמענבריד. אידעאלאגישער קימ
 דעמאלם װעלם־מלחמה. ערשםעד דער נאד

 פונאנ־ אינםערנאציאנאל פדן רייעז די זייגען
 נאציאנאלים־ די דודך געוואדען דערגעריםען

 אנגעשלא־ איינצעלנע פה שםיםונגעז םישע
 געװען שװער ם׳איז און פארםייען םענע

 אינםער־ איין אין פאראײניגען צו װידער זײ
 געמיינזאםןיז א םים פער׳ קעי־ נאציאנאלען

 וועלם־מלחםה לעצםער חןר אין פראגראם.
 חילוקי- שום קיין געװען נים זייגעז אבעד
 פארשײ־ פון םאציאליסטען צװישען דעות
 מלחםה פץ םראגעז װעגעז לענדער דענע

 גאנצער דער פון םאציאליםסען שלוםן און
 פון זײם דער אויף געקעמפט האבען וועלם

 נאציזם און פאשיזם געגען דעמאקראםיע
 פארבלאנ־ זײנען יחידים אײנצעלנע אויב און

 דאס זײנען שונא- פון לאגעד אין דזשעט
 געשטעמפעלט װערען זײ פאררעטער גלאם
 גאר איבעד סאציאליםטען םון אזעלבע אלם
 געװארען געשםעלט ז׳־יגען און וועלט דער

למחנה. מחוץ
 אײנשטימיגקײט דער אויף געקוקם ניט

 גרונם־ די אט אין סאציאליסטעז צװישען
 12 כמעם גענומצן אבער עס האמ פראגען,

איז אינםערנאציאנאל חער ביז צײם׳ יאר

 מיט אפט זיך בײם גןזעץ דער עלאםטיש.
 אבער פאליסמאן דער אדמיניסטראציע. דער
ro זאל עם װער באפעלען, די דורכפירען 
 באלאנ־ אדמיניםטראציע. דער אין זיץ ניט
 ױניאן איין אין פאליצײ־לײט די מים גען
 די פאר אומבאקװעם זײער װערען אמאל קען

 ױ־ א אלזא אײדער מיםגלידןר. אגדערע
 פאליסלײט. צו טשארםער א ארױס גיט ניאן

 איבערלײגען. געגוי געמעגט זיד זײ האבען
 אן װי ױגיאן דער פאר זיד לויגט דאם צי

ארגאניזאציע. ארבעםער

ר. פון אןידיה יירשהT ד ם

 געווארעז• אויפגעבויט װידער פארמ-לל
 פארנעם געװאלדיגעז א פון ענדערונגען

 װעלם־ לעצםער דער דורך פארגעקוםען זײגעץ
 דעפארונגען אומגעהויערע צעטרײםלונג.

 דורך געזאמעלם ארבעטער־באװעגונג די האט
 דארף ציים. אדנזער פון איבערלעבוגגען די

 לא־ און פראגראםען אלםע איבערקוקען מען
 אױב געשעענישען. די פיז ליכם אין זונגען׳

 אפ־ דער אין אײנשטיםיגקײם הערשט עס
 פארגאנגענהײם, גאענםער דער פון שאצונג

 פרא־ די װעגען אז קלאר, פונדעסטװעגען איז
 פונאנ־ זיך םתען צוקונפם דער פון בלעמען
 דער װעגען םיי — מײגונגעז די דערגיץ
 סײ ציים- נאענמםטער דער פאר םאקםיק

o־ r פערספעקםױוען .יױיםע די שײך ם׳איז 
סאציאליזם. פון

 א־נםער־ 1פ\ פרינציפעךדעקדאראציע די
נאציאנאל

 און טעאריצ דער װעגען דיסקוםיע די
 דער געװען איז סאציאליזם פון םאקטיק

 ױעלם־צוזאטענפאד פינעם הויפט־אינהאלמ
פארםייען. סאציאליםםישע די פון

 א א־ז דעקייאראציע פראגראמאםישע די
 פארסייעז אנגעשלאםענע אלע קאםפראמים.

 דעמאקרא־ םרן שםאנדפונקם אויפן שםייען
 פון פארעם יעדער געגען םאציאליזם טישען

 ראם וױיםען דעם אם אין אבער דיקםאםור.
 פארשיידענקיימעז פאראן פארם זײ:ען

 די פון װעלט־באנעם סאציאליסטישען אין
 סא־ די ־ פארםײען אנגעשלאסענע אײנצעלנע

 בעל־ פראנקרײד- פון פארטייען ציאליסטישע
 שםאנד־ אויפן סםייען א. א. איטאליע גיע.

 לײבאר בריטישע די מארקסיזם, פון פונקם
 םון שםאנדפונקט אויפן — א. א. פארםיי
 פאר־ װידער אנדערע א,ץ סאציאליזם עטישען

 צווישען מים דער אין שטאנדפונקט א נעמען
 דעריבער ס׳איז ריכטונגען. בײדע די אם

 קאמ&רא־ א אויסצוארבעםען געווען שװער
 זאלען אלע װעלכער אויף מיס־פארמולע,

 נאך געשען איז דאס אייניגען. קעגען זיך
 אײ־ זיד פירען װעלכע דיםקוסיעס, לאנגע

 פרעסע דעד אין יארען־לאנג שוין געגטלעך
 קאמיטעט דעם פון באראטונגען אויף און

 אינטערנאצלאנאל דעם אױפבױען װידזזר פאר
 דערפאלגרײך איצט זײנען און (*קאמיסקא*)

 פארמולידונג דער מיט געװארעו פארענדיגט
 געװא־ אנגצנררען איז וואס פראגראם. א פון
פארטײעז. סאציאליסטישע אלע פון רען

 אינםערנאציאגאל םאציאליםםישער דער
 םאציאליזם. און דעמאקראטיע פאר קעמפט

 ״סא־ און ,דעמאקראםיע״ באגריפען צוױ־ די
 אויםגעםייםשט גענוי דיעד װערען ציאליזם״

 די איז דעמאקראטיע פראגראפ: דעם אין
 עקא־ פאליםישצ׳ א — פאלק. הערשאםט-פון

אינםערנא־ אן אױך און סאציאלע גאמישע,

 בת איז סאציאליזם דעםאקראטיע. ציאנאלע
 געזעלשאפט־ א ודי געווארעז דעפינירם איצט
 פראדוק־ די װעלבער אין ארדענוגג. לעכע

 רדי־מאםעדיאלעז) און (פאשיגען ציע־מיםלען
 דער פון הענט די אין געפינען זיך װעלען

 פון קלאם פדנם ארם אויפן געזעלשאפם,
םע ^  דערפארונ־ די נאך אייגענםיםער. פרי

 דעפיגיציע די אט איז צײט אונזער פון גען
 באםאנם רערם — סאציאליזם גענוכ נים
 אויף ווערען געבוים דארף — פראגראם אין
 גלײכהיים- פרייהיים, רעכט׳ פון פריגציפען די

 םענש, איז םענש צװישען ברידערלעכקײם
 װער־ אנדערע םיט פאלק. אמ פאלק צדוישעז

 עקאנא־ אן גלאם נים איז סאציאליזם םעו־:
 סים־ הדמא:יטארער א נאר סיסםעם. מישער

וועלם. נייער א םת. םעם
דעסאקײו• pc דעפיניציע ברייםע די אם

 געםוזם לאגיש האם סאציאליזפ ארן םיע
 אנדערען אן אויך פארפולירען צדם פ־רען

 די כםבזי■ דער פין זייט צװײםע די :עדאנק׳
קאםוניזם. צום שםעלונג

 אינםעדנא־ אן אין איז פאל ערשםען צום
 פלאםפאדמע סאציאליםםישער ציאנאלעד

^רען ארויסגעבראכם  שארםען, אזא אויף גע
 געגנערשאפם פרינציפיעלע די אויפן קלארען

 איצם בת קאסוניזם. און באלשעװיזם געגעז
 וױשיג נים אין געפלאנטעדס גאך זיך האם

 דעד אז געדאנק. דער פדזזות סזןציאליסםישע
 סאציאלים־ אץ קאפוגיםםען פון .ענד־ציל׳

 — סאציאליזם — זעלביגער דער איז םען
 פאר־שײדענע. דינען ציל צום װעגען די נאר

 גע־ נאך סאציאליסםען םייל א האבען דערפים
 פא־ די האם קאםוניזם. אויפן זכות א פונען

 קלאר פרינציפען־דעקלאראציע ליםםישעrצ
 א איז קאמוניזם אז ארויםגעזאגט, שארף און

 די אנשםאס אז םאציאליזם. פון פארשװעכונג
 די האבען קלאסען־הערשאפם פון אפשאפונג

 פון דיקםאםור בלוםיגע געבראכס קאהוניסםעז
 די צװישען פרידען אגשםאט קליקע׳ דיער

 באפרײ־ אנשםאט קריג- זײ ברענגען פעלקער
 שקלא* בארבארישע — ארבעם דער פון אוננ

פער־י.

 עיקר־געדאנקען די זײנען בערך דאס אט
 םון פראגראם אין פארמולירם װערען וואס

 וױ־ פיר אינטערנאציאנאל. סאציאליםםישען
 האט קאנגרעס אויפן אז צוגעבען, נאד <ן’ל

 און אײנשטימיגקײם זעלםענע א געהערשם
 פארשטיײ די צװישען באציאונג ברידערלעכע

פארטייען. אנגעשלאסענע אלע ערסיפון
 אינ־ גייער דער אז דער^רטען, צו ם׳איז

 פארום אויפן פארנעמען וועט טערנאציאנאל
 װעלט־פאליםי? אינטערנאציאגאלער דעד פון
 פאליםי־ א װי קומט. אים װאס פאזיציע, די

 פארנעם• גרויסען פון מאכם־פאקטאר שער
 װעג אויפן ארבעטער־קלאס דעם פירט װאס

 געזעלשאפט■ א צו געזעלשאפט- נײער א צו
גלײכהײם. אץ פרייהײם פרידען, פון
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* *י־על־* ס שלי  אינ:זערג**'*ג#לע מ
?ז #נ ם ®רבעמס־בוןדיעועעז װקגען *•

מ די א  *רבזנםס־ קאםעגאריעם «װײ ®ון ל
 *שםיף־ וױ באהאגדעלם ימרען וראם םלגשןװ.
 געשםא־ איז ארבעם, פון זױ!ד6 זשיפן קינדער

 אויף באראםונגלן די pc פיםזנלפוגקס איז געז
 אינםלרנאציאנאלער pc קאגפלרענץ דלר

 *■גע־ איז װאם #). (אי־טל ארמםס־אשים
 אט שװייץ. זשענעװ. אין געװארען האלםעו

 :זיעדז ארבעםער־קאםעגאדיעס ביידע די
 צײייםער דער אייף פרויען. די זיים אײז אויף
ארבלםער. לאנדוױרםשאסםלעמ די — דיס

 אז דורות, פת םראדיציע א שימ ם׳איז
 מע־ פץ שכירות קלעגערע באקיםזװ פרויזת

 זעל־ די אין או־מםעז די װלז דאן אויד נןר.
 זעלביגע די םוען איז אינדוסםריעם ביגל

 פון ניד ײד געםם דאם םעגלר. וױ ארבץם
 פרויעז פון םלםיגקײם די װען צײסלז■ די

 אויף געודעז גאגרעגמם אלגזנםייז »ין איז
 זעלםען נאר און ארבעםלן שגױביגל

 פאבריק׳ א איז ארבעסזמ געגאנגען וײ זײגאן
 דעד pc החנאה דער אין ארױםצוהעלסעז כדי

 פיל, אױי גלצאלם זײ םעז האם פאםיליע.
 גו .צוגאב א אויף קללקלז זאל «ם אז

■רנסזד• דער
 אװע?• לאנג שויז זײנען צײטלן די אפ
ל די שײז איז הײגם  דעד rx *יײעז מ

 לענ־ אלע אין גרויסע א זײער איגדדססריע
ע דעד• לג ע ע ר דז  איז ארמםס־אחײגיז א

ל גרלםערע א זי מ י ד י  םענעד־אדמםער. װ
 שכירות קלענערע פח ססאגדארד בי׳יס אבלר
 אונ־ די אופעסום. םארבליבען ®רויען זײגען

 צו אזמװאויגם שייז זיך האמז םאת«ם«ר
rrg?< מילאז x t זײ איז פרײזז, «ז שלירוח 
 זייער געוױם און — גריגג אזוי גים אפגים

װלם גים אאצדגעדואײנלז■ «יך — מק
 דלד איז מדדגה נידעריגעד א גאר אויף

 אר־ לאנדוױרםשאפםלעמ די פרן םסאגדארד
 ארמםס־שםונ* לאנגע שיזװד א אז בעםער.

 זיילר איז דאם — שכירזח קלײגע און דען
 לאגע םרײאריגע די ללצדלד. אלל *יץ גירל

 איז• ארמסער לאנמויויטיזאפטלעבע די פרן
 היססא־ פון רדװלםאם א אריך זיך. פארשסײס

 יארהונדעדםער יעגעד פון טראדיאיע. רישער
 זײ־ ערד־ארבעםעד ײזז ««שיכםא. לאנגאר

m נים את לױךארמםער קײן געודעז גים 
ױין ?ײן  קגאכם לײב^ײגענא גאד פויערינ^ •
מ די בײ ײ  איזידי אגב. לאגד־אריאי^ גד

 אד־ לאנדװירםשאפםלעמ די ®יז םיםתמיע
 װעלם• דער «ץ םײלען גדײםע אין בעםער

 פאר־ די אין געבלימז םאג חײנםיגעז ג*ד
?געכםשאפם־באדינגינגעז. אײעױגע

 עגדע־ או :ואכס קײן נים ה*ז *י־על־א
m g r p  *n ןאיער ארבעגמ־באדיגגתגזח 

ft jrvp n י דדא  שײנ־ די פרן רזגגירהסמנז י
 ךאגירדגגס־ מים זאלזח זײ אז לןגדאד. מלגא
asm לעמגם־םסאנדארד דזם אױפהױגפן 

ר מ מ ד * » ד «י׳ין  איגםערםמיאנא־ דעד •יו
 *יני־ די נענזען נאר קעז לײבאר־אפים לשר

y סים רעמרסאז■ עלאשאיט *ז־ *יאסיװ n 
איז פארמשלאמגע ®יז הילף אנ  אינמדנאזי

m w n אינסערנאציאנאלפ (שדעדי. 
 דײ אויפן געדדמעז ודאתז זײ וױ זוענמןאס״.

 ראגי־ די y:ftrrt דזדך זן>לש ■יפוושגוישיז
 געטדז לןנדשד אנגעשלאסעגע די רממװ*שיז

 יייערע *יז דודמיפירען זזמזזייבוח די שימד
ןו גו ®אדבעסעדוגגען. פ^רגעשלאגעכע די לן

 דער םרן קאנםערענץ איצםיגע די האם
 די אגגענוםען אװ אויסגמרבעם אײעל־א
 -קאנ־ אינםעדגאציאנאלע צוױי םון םעקםםען

פרויעז־ארבעטער. וועגען אימע װענשאנם״.
 אר־ לאגדװירםשאםסלעכע וועגען אוױייםע די

 אלגע־ םאר זעען אפמאכען בײדע בעםער.
 לוין־ ארבעטס־און וועגעז באשםימוגגעז םײנע

באדיעונגען•
 בא* ארבעםארינס װעגען אפמאד דער
 איינצעלנע די םץ רעגירונגען די אז שםיםט
 גע־ די אנצעעםען זיך פארפליכםען לענדער
 װע־ פארזיכערם זאל עס אז םיםלען, העריגע

 גליײ פאר שכירות ״גלייכע ארינצי* דער רען
פרויען. אץ םענער םח “ארבעם כער

 לאגדװירטשאםםלעכע םאר אפםאך דער
 סין רעגירונגען די אז באשםיםם, ארבעםער

 איינ־ זיד פארםליכםעז לענדער איינצעלנע די
 םאר ״םאשינעריע געהעריגע די צופירעז

 זאל עם וועלכער דורך לויךםארהאנדלועעז*,
 מיני־ םאר סטאגדארד א ווערעז דערגרייכם

 און לאנדװירםשאםט דער אין וױידזשעס מום
 דמען וואס אינדוםםריעס. אנדערע די אין

לאנדדױרםשאםם. םים פארבונדען דיראקם
 םיל שארלירען צו דא איבעריג ם׳איז
מר ער  פיז באדײםוגג גרויסער דעז* װעגעז ^ו

 די םאר באיז נים אפמאכען׳ צוױי דאזיגע די
 םאר גאר 4גופז ארבעםער־קאםעגאריעם צחיי
 נידע־ א בכלל. ארבעםערשאפם גאנצער דער

 ארבעםער־קאםע־ איין פון םסאנדארד ריגעז
 אר־ אנדערע אלע אויף אפ זיך רוםם גאריע

םארקערמ. — און בעםער־קאסעגאריעם
אפפא־ אינםערנאציאנאלע אנגענומעגע די

 גע־ די אין װערעז פארגעלײגם דארםען כען
 אנ־ די םמ קערפערשאםםעז זמגעבערישע

 אפםאכעז די קענעז זײ לעגדער. געשלאסענע
 סחעז די אבער איװארפען, אדער אעעםען

 לעגדער. די אין באהאנדלען. אלעגםאלס זײ
 אר־ אװעקגעשםעלםע גום א פארםאגעז יואם

 אזוי םערםםענםײלם איז בעםעד־ארגאנתאאיע
 םייגוגג עפענםלעכער דער פרן דרוק דער אז

 םון *,.קאנװעגשאנס אז דערגו- זײ אװינגם
 ראסיםיצירם. און אנגענוםען ודערעז אי־על־א

 און איצטער ביז געײעז איז אלענשאלס אזוי
סאל. איצםיגזה דעם אויך זיי דערװארםז דאם

אי־על־א פון פארנעס דטר
 אז פאקם. דעם פארצייכענעז דא לאםיר י

 םאר און םרויען םאר קאנזועגשאנס די םים
 די האם ארבעםזיר יאגדדױרסשאשםלעבע

 הונדערם פת צאל די דערגרײכם אי־ןל־א
 פאר־ ודעגעז אפסאכעז איגנוערנאאיאגאלע

 האס ער װאם רעםארפען, ממיאלע שיידענע
 פארשיי־ איז פארגעלײנם און אייהגעארבעם

 םון פשך אין װעלם׳ דער r« םײלעז דעגע
עקזיםםענץ• זײן פיז יאר 32 די

די־ לײבארייאםיס איגםערנאאיאטןייזװ אין
 דער אין מלוכות. 60 אנגעשלאםעז איאם גען

 אנ־ האבעז זשענעווע איז קאנסערענץ לעאסער
 פארשםייערס דעייעגאםעז• 603 גענוסעז םײל

 יוניאנס םרײד די פמ רעגירונגעז• די פרן
 אנ־ די פין *־נםעדנענועד־ארגאניזאציעס »יז

לזמדער• ס<» געשלאסענע
 מעכםיגסםע די זעגעדואר איז אי־על־א

און פאליםיק ממיאלער פאר קעריערשאםם
 וועלם די װאס *ראגדעס• איגדוסםריעלעז

פארטאגט. אײ עס .װען ד.אם

גערעכמיגהײט ׳►(---------------
 װעלן ייזרשי לײכאר אץ שפרײט־־םראגען

עמןן בוןה^נדעלם ?^נפע^נאען אױף י
 «*אפג װעלען גיים נאענםסםער דער אין

 קאגםערענצעז װיכסיגע צוױי װערען האלםען
 אין ארבעטער־באװעגונג. ענגלישער דער פון

 קאנםעדענץ א פארקוםען װעט םעפםעמבער
 (״בריםיש באוועגוגג ױניאן םרײד דער םון

 אין בלעקפול. אין קאנגרעס״) ױניאן םרייד
 דער םון יאר־קאנםערענץ די — אקטאבער

 םקארבארא. אין לײבאר־פארםי. בריםישער
 געבראנט װעלעז קאנםערענצעז דאזיגע די צו

 האבצז וואם דעית. וזילוקי שארםע די װערעז
 לײבאר־ דער פון רייען די אין אנםוזיקעלם זיך

 צוגריײ גרױםע םאכעז צדדים ביח^ פארםי.
 שםיצל די און שםימונג די געװינען צו םונגען

םיטגלידערשאפם. ברײםער דער פת
 איז ענגלאנד אין באוולגונג ארבעםער די

 אנשוײ אירע אין םאלידע א םראדיציאנעל
 אויף פארפעססיגסע שםארק א אוגגעז,

 פלאם־ פרינציפיעלער אנגענומענער איר
 זי אז דעחוארםען, צו נים ס׳איז אץ פארםע

 םאן קער א זיך מארגען אויף הײנם םון זאל
 •ראגראם איר אננעםלן אפאזיציע, דער צו

 פח םירערשאםם דלר צו דערהויבעז זי אץ
 אין באריכםלז די פיז אבער באװעגוגג- דער
 אימ־ דעם פארם םען געװינם פרעטע דער

 אפאזיציע דער םמ פראפאגאנדע די אז דרוק.
 ארן באדעז- טםעז א אױף אנגעםראפען האם

 זײ איץ םײ אנזזענמרשאםם איר װאקםם עם
פארםיי. דער »ץ רייעז די אק סײ ױניאנם
 זיגםלר אפאזיציע. דער פיז פראגראם דעם

 םיר האבזװ בעזואן, אנעראן פיז אגפירוגג דער
 .גל־ נומער לעצםעז איז םקיצירם קירץ שײז

 כא־ וײכנױקסםער םאםע דער רזנכםיגקײם׳.
 די איז פראגראם דעם pd ראקםער־שםריד

 מװאםע* גרױםען דעם געגעז געעערשאפם
 צוגדײ־ די רעגירומ. דער פץ ט־נג־פראגראם

 ארויף לעגען םלחםה־פארםײדיגונג צו םיגגעז
 באפעל־ דער אויף לאסםעז שװערע גװאלדיג
 פ׳זאל אז אפאױציל. די פאדערם קערונג.

 באװאפעגונג אױף געלם װימיגער *ויםגעבעז
 בא־ אח הילף םאציאלער אויף געלם מער אוץ

 אפגעששאנענע די צו הילף אויף — זונדעדס
 נים. גלויבען פריעד זײנע און בעװאן לענדער.

 צו װאגען באםת זאל םארועם־רוטלאנד אז
 גײ װעלס־םלחםד- דריםע א גאנג אין י־אזעז

 אריי:* קאמתיםםעז די וױלען אלץ װי כןנר
 דער צוליב באנקראס. אין װעלם די סרייבען

 טלחםה־פרא־ פארגרעםערםעד געװאלדינער
 װי סער געוועז זײ פאר וואלם דאס דיקציע.

 ם׳איז װעלם־מלחםד- דרימעד א אין זיג א
 קלענערע פאר לאזוגגען אז םארשםענדלעך.

 התאות גרעםערע אח באיואםעגונג־הוצאות
 אפע־ שםארק םתען צװעקדן םאציאלע פאר

 את םײ םאיל״. ענד .רענק דער צו לירעז
לײמי־פארםי. דער אין םײ ירניאגם- די

 קאנגרלס ײניאז םרייד פון קאנפעדענץ די
 קיץ ארויסםראגען נים װעם בלעקפול אין

 קאםף אמערלעכען דעם אין אנסשײדונג
pc דער האם דערצו לייבאר־פארםי, דער 

 נים. רעכם שיס קייז קאנגרעט ײניאז םוײיד
 רוקען־ דער דינען ױניאנס סרײד די אבער

 װארם זייער לי־באר־פארסײ. דער פון ביץ
 דער אריף אפקלאמ גרויםעז א האבען װעם

 װאם פארםײ. לײבאר דער pc קאנפערעגץ
 שפע־ ,ײאכען עםלעכע נױס פארקופעז װעם
םקארבארא• אין טער

קאנפלרעגץ דער pc םא״ארדענרגג אייסז

------------'4 1951 םעפטעמבעו־,
 געווארעז אוועקגעשטעלט איז סקארבארא איז
 קומענ־ די צו פראגראם וועגען פראגע די

 ם׳איז װייל םארלאמענט. צום װאלעז דיגע
 פאר־ איצטיגער דער אז גיט. םפק קימ גאר

 אין פארבלייבען לאנג מער ניס װעט לאמענם
 װאל* דער וועגען פונקט דעם בײ מאכם.

 פאר־ גרויםער דער זיץ װעט פלאםפארמע
 און פארםײ־אנפירונג דער צװישען םעסם

אפאזיציע. דער
 דאם אץ — פארםיײאנפירונג די הגם

 פילט — לײבאר־רעגירונג די אויך: פײנם
 קאנ־ דער אויף פאזיציע איר מיט זיכער זיך

 ױיער פונדעסטװעגען אבער מען איז םערענץ׳
 קאנפערעגץ דער דורך אז באזארגם, שםארק

 צערי־ אינערלעכע די װערען פארםיםם װעם
 אפ־ װעם דאס pא פארטיי דער pc סענקײם
 פאראן װאלען. די בײ שאנסעז אירע שוואכען

 פארםיי־אנםי־ דער אין אז באריכנג א אםילו
 םונאנדער־ תיכף סארשלאג א pn זאל רוגג

 אויםצושרײ־ px פארלאמענם דעם צולאזען
 קאנפערענץ דער פאר נאך ױאלעז׳ גייע בען
םקאדבארא• אין

 פינאנציעלע די זיך פארשארפם דערװײל
 שוין זיך םילןין עס ענגלאצד. אין דחקות

 געהעכערםער דער pc וױרקועען די שסארק
 פלחמה־םאדםײדי־ פאר װאםעז־פראדוקציע

 אנגעהויבען• ערשם זיך ראם ארבעט די גוגס
 אויס־ צום צוגעםראטעז מען את איצם במ

 900 ארום פאר װאםעז־קאנםראקםען פירען
 דריי־פערםעל םים צװיי (ארום פונם פיליאז
 דער pc אנהויב דער אבער דאלאר)׳ ביליאן

 גע־ שוין .האם פראדדקציע פארשםארקםער
 דער pc סארקלענערונג שםארקער א צו פירם

 אינער־ פאר איז עקספארם פארן פראדוקציע
באדערפענישעז• לעכע

 לעצטענס את ציפערעז אסיציעלע לוים
 געהעכערם אימםארס־םםחר pc װערם דעד

 עקס־ דער בשעת פראצענם. 42 פים געװארעז
 18 מים אינגאנצעז געװאקפעז איז פארם

 דים־ די װאקסען אין האלם עם פראצענם.
 םחרות pc סארקויף צווישעז פראפארציע

 סחודות pc איינקויף דעם און אויפלאנד את
 עם פײנם: דאם פאדי^ אױ־םלענדישעז אויםן

 פאלקם־װירם־ דער pc דעסרצים דער װאקםם
4באפעלקערונ דער pc חזקות די סאםס,

םיםואציע% פריילעכע קית ניס זײער ם׳איז
 לייבאר־פארםיי דעד שאר זיך שאסס ודאם
ורזןלעז• נײע די עדב

 פאד קאםןל אץ עכגלאכד ײץ פריתז
סענןר כים שגידות גלײכע

 װעגןין באריכם הײנםיגלז אונזער אץ
 א• על אי• פמ אפכאד אינםערנאציאנאלען

 פאד שכירות גלייכע פון פראגע. דער אין
 אנגעװיזען פיר האבען פענער און פרױעז

 געװאוינ־ און םראדיציע re םניעות די אויף
 דז־רכ־ דעם אנםקעגען זיך שמעאן װאם הײם-

 גע־ px יושר pc *יינציפ דעם אם פירען
 אז צוגעבען. פיר װילען איצס רעכםיגקײם.

 לייבאר־ דער אונםער עגגלאגד. אין אםילו
 פיי׳ער דער צו װעג דער איז רעגירוגס

 גע־ אויפו סרוי דער pc גלײכבארעכםיגונג
 קיין נים אויך ארבעםס־שכירות pc בים

גרינגער.
 שםארק לעצםענם זיך האם ענגלאנד איז

 פרויען־אנ־ די pc קאפף דער פארשארסם
 םױר* (.״םיװיל מלוכה־דינסם אין געשםעלםע

פענעד־ די פים שכיה־פ פאר וד־ם־)

 אמ פרײען פאר שכירות די אנגעשטעלםע.
 קלע־ אמ ענגלאנד אין דינםט עפענטלעכען

 ביז 20 פים מענער פאר שכירות די וױ נער
פראצענם. 40

 לוינען די אז פרויעז, די פון סאדערונג די
 איצם ביז איז װערען׳ אויםגעגליכען זאלען

 _ רעגירוגג. דער pc געװארען צוריקגעוױזען
: לויטן ^pc p י די וואלם רעגירונג דער 

 25 הפחוח לכל באטראפען לוין־אויסגלײכונג
 פארגרעםערםע די אם px יאר א סינם םיליאז
 אריבערםרא־ ניט בודזשעט דער קען הוצאות

 סי־ אלגעפיעלר איצםיגער דער בײ גען
םואציע.

 צו צוהערען נים זיך װילעז פרײעז די
םענוו^ אזעלכע
 pc נומערזװ לעצטע די pc איינעם אין

 די קומען “״םריבית םאציאליסםישער דער
 זיי אז דראאונג, דעד םים ארוים פרויען
 מעטא־ די געוואלד־םיםלען, אנווענדעד װעלעז

 אין -םופראזמױםםקעס׳ אמאליגע די pc דעס
פרויען־וואלרעכם• פארן קאמף
 דער pc אטנעסירם װערם באװעגונג די

 זשטני פארלאםענם אין לײבאר־דעפוםאםקע
 אפאזיציע־פירער דעם pc פרוי די (אגב. לי

 בעײאז)• אנערין לייבאר־פארםײ, דער אין
 הײנםי־ דער px, :-םריביוד אין שרײבם זי

 נים זיך לוינם פאכם־פאליםיק pc צײם גער
 גוםע px םרידלעכע קאמף אין אײנצוהאלםען

 אנדלרע צו איבעדגי׳ז פחען םיר םאנירען.
.םעםאדעס עפעקםיװע םער .״ .

 סארן יאלא׳־יען *ןםעדיקאנער
ס,יא:קא־רעזשים

 ס׳איז שפאס. וױלדער א װי קלינגם לם
 רע־ בלוםיגער דער :אפת ביםערער א אבער
 א px זאל פראגקא .גענעראליסםא״ pc זשים

 גע־ געסאר px נוים העכםטער pc מאפענט
 דעםא־ פרײער, דער דורך װעויעז ראםעוועם

אפעריקע. קראסישעד
 קארופציע px םעראר pc רעזשים דער

 די באנקראם, צום לאנד דאם דערפירם האם
 געגען קרײזען פאלקם אלע אין פארביםערונג

 pc פארברעכענס די px אוםפעאיגקײם דעד
 אין האלם בײראקדאםיע טזןםאליםארער דער
p’x .פארצוױיפלומ די וואקסען pc אר־ די 

 די pc גרענעצלןןזע. א איז פאפען בעםער
 פען, זעם פרעםע וועלם דער px באריכםעז

 pc סעג די זיינעז הילף אויסלענדישער אן אז
 די פלוצים קוםם געצײלםע. דיקטאםור דער

 X פים אמעריקע דעפאקראםישע פרײע.
 pc םועה) א :אפת'ן דער px( “.הלװאה

 דאלאר־אינחשעק־ די אם דאלאר. םיליאן 400
 װי* װעם עקאנאכיע ספאנישער דער אין ציע
 װאקעלדיגען דעם פיס די אויף שטעלעז דער

פראנקא־רעזשים.
 :ויםװענ* םיליםערישע :rx תירוץ דעד
 אייראפע pc םארםיידיגונג דער פאר דיקײם

פלחמזז. דריםער א pc סאל אין
 באװעגונג ארבעםער אמעריקאנער די

 אויך נים. ױ הןירם םען אבער פראםעסםירם׳
pc די.ברי־ פראםעםםען. קופען אויםלאנד 

װיםען. געלאזם האם לייבאר־רעגירונג םישע
נגען איז ױ אז  םיליםער׳־שע ם׳את װעלכע ̂ג

 שפאניע. px אפעריקע צ־־ישדן אםםאכעז
 בכלל px רעגירונג פראנצײזישע די אויך
 זײנען פערב־אייראםע pc רעגירונגען אלע

פא־ דלר פים שותפות ם־איז װללכער געגען

19 זײמ ----------------------
 האט אםעריקע אין אבער ש&אניע. שיםטישער

צוגעהערם. נים םענות אלע די צו זיך םען
געװא* פארעפענטלעכם את איצם גראד

 pc םראז אויפן קאנדידאם פונם בריװ א רען
 דיק• צום כראן. דאן ,קעניג׳ דעם שפאניע,
 זאל מען אז פאדערט, כואן פראנקא. טאטאר

 שלין עד װעט מראן׳ אויפן ארױפזעצען אים
 ארױם זאגם ער לאגד. אין .ארדענמג״ מאכעז '

 מאכט ער ^אנקא, אױף אפת׳ן כיטערע »יל
 און נוים דער פאר סאראנםווארםלעד אים

 נא־ שלעכםען פארן לאנד, אין פארצוױיפלונג
 דער איבער באקומען האט שפאניע װאס מען

 אפ ער גיט צײם זעלביגער דער px װעלם,
 חלילה איז ער אז פארזיכערונג. פייערלעכע די

 פרינצימן די צו געשםימס פיינסלטך ,נים
רעזשים״. פראנקאס פרן

 אםעריקע אין רעאקציאנערעז די אײב
px דעם מאכעז װילען װעלם דער איבער 

 פראנקא ביי פועלן צו האפען זײ אז אנשםעל,
 רע־ דעם מילדערען זאל ער אז גוםעז, מים

 װ., א. א. מאנארכיע די צוריק איינפירען זשים,
 קעניג א אז בריװ. דעם אם pc זען םען ?עז

 זײ פארבעםערם נים אויך שפאניע אין װאלם
 קע־ דער pc רעפרעזענםאנם דער םערכה.

 די אויף גיץ צו זיך׳ גריים םאכם גיגלעכער
סראנקא. וױ װעגען זעלביגע

 גרויםעד. א געודארעו באגאנגןןן ם׳איז
 אנםשװיגען נים םאר עס פעלער. פאטאלער

 ארבעםער־ דער אין פראםעטם דןיד װערען
באװעגוטג

rx אבער םןין סאי־ צײט זעלביגער דער 
 װאם אורזאכעז• םיפערע די פארגעסען נים

 םי־ דער אין אמעריקע ארײנגעפירם האבען
 פראנקא־רעזשים. דעם העלפען pc םואציע

 שםיקם װאם פיבד- אייגענע די אלץ ם׳איז
שודאכם* px װעלם דער איבער רעאקציע די
 גןיסאר די דעפאקראםיע: pc כוחות י1 אפ
pc אגרעסיע. םאװעםישער

איי־ נאר איז פראנקא־שפאניע פאר הילף
 פאר־ דארפען װאס םאפענםען. די pc גער

 םא־ pc רעכענונג אויפז ודערן שריבעז
איפ&עריאליזם. וועםישעז

 װכיאן םרײד א אײי לעבט םזןרקײ אץ
מ: כ ע ױ א כ

 א װאלם צוריק ציים קורצזנר א םים ביז
 םעדקײ px יוניאנם םרייד װעגען באריכם

 םויזענם־ pc פאנםאזיע א װי פפש געקלונגען
ץ. א איז םערקײ איךאיץ־נאכם.  ארעם ק̂ל

 אינדוםסריע. שװאכעד א זײער א מים לאנד
 אפגעשםאנענםםע די אין געלעבם האם װאס

 ערשםער דער נאד בת לעבענם־פארפעז.
 לעבען pc פאדערנמאציע זײ װעלם־םלחפד״

 םאםאליםארעז פיםן אנגעזעיבעז זיך האם
 אבער פאשא, קאמטל דיקםאםאר פונם רעזשים

 איז לעבעז פאדערגעם pc אנםװיקלונג די
 דיק־ דעד װי געגאנגעז װײםער px שנעלעד

 גע־ את דיקםאםור די :געװאלם האם םאםאר
 װעג אויפן םארנופזיז דיך האם פאלען..םערקײ

pc דעמאקראםיע px הויבעז ארבעםער די 
 םדײד ארגאנמאציע^ דיערע אױסשםללעז אז

 ארבעםער די pc שםייגער אויפן ױניאנם,
ג pc לענדער ציװיליזידםע די איץ ר ל פ

 אין ארבעםער אינדדםםריעלע צאל די
 םײ־ 370 ארזם אויף געשאצם װערם םערקײ

 איצם במ זייגען צא' דער אם pc זענם,
 wo ערז־ אז ױניאנם אין ארגאניד־רם שוין

שאסלן צד באידעכ־נג גלװיסע א סויזןינם.

II



מ ---------------------------------->4 20 די
 פערגיג םים נאד געדיעז זדז ײניאנם סרײז־

 רעזשים פריעדדיגער דער אבער אודיק. יאר
 אדבעםער־ *ײיע קײז גד דערלאזם גים ד.אם

 אום װןןלען די נאך ערשם pa ס9ארגאניזאצי
 האם עס װען 19« יאר pa מרליזםעגם,

 סעז האם ■ארםיי. 9םאקראסיש9ד די געזיגם
בןװעגוגג די אױסבױען ג«וסען דך

 איז װאם רעגירוגג. גייער דער זווגםער
TPsmrpi געחזי־ןװ pc דןם*קח*םישער דזנד 

 געײארעז שאסס9א«ג גים גאך זייגעז •ארםיי.
 ארבעםער־ דער געגעז מגרעגעס־גגןװ 9אל

 דאס רעזשים. פריערדיגען pc 9ארגאנחאאי
,na ארבזיםער־ אן *ץ רזנכם *ױפן אויך חל 

 םסרײקען. צו רעכם cun — 9ארגאגיזאאי
 סארבא־ ra רעזשים פריערדיגזן אוגםערז

 דעםאקראםישע די םסוײי׳ןזנז. צו געװעז םען
 צום װאל־באדיצגגגג דער בשעח האס •ארםײ

a זאצרשאסעז צ־געזאגט ■איילאםעגם rt דא־ 
 גן־ האם זי וױ נאכדעם אגער סארבאם׳ ױגןן
 געזייילס גים זיד זי האס װאלען. די בײ זיגם

 דאה איז אלענסאלט צוזאג. איר אײטנוזמלםען
ra געשען. גים נ*ד אי־צם

 9שארס רײ * גאד זקזיםסירעז גכיל
 ארבעםער־זר־ דער געגעז באס־עגעצדנגעז
pc r x * r * a ױ־ די יארען. פריעדדיגע די 

 דעד pc ?אנסראל זױגםערן שסייעז גיאנס
 זיי־ שיקם םם־סינים©אר93אד דער רןגירדגס

 זויגדו־ איממלגע די p* »מ&*עקםארס jגן
 ארױס גים ארן זינגמתעסוגגןמ םסדיעלע

 לםיבה אםאל *ןרארדענונגצז. פארשײדזננע
 עס ®ןרקעדנ^ אםםשר גאד pa וןרמםעד די

n t י «ו *)רשסעגדיעך ד ײ  פרל־ בדײסע ג
 פי־ דעד pa ארמסם־נױניםסעד פרן נחיכםעז

 פים ®ר האס אינײססדיע דעד pc ריגג
 אויד ודארס װיכסיג * איגםמקםארס זײג«

pa ײגיאגם. די פרן פירוגג דזר
םםרײ־ גים סארעו אדגעםער די װ׳י אודי

 פיז *יאאעדור געװיםע א פארגעזזנז איז
 רעגי־ יזדך לוױ־קאנשליקםען אײםגלײכעז

 ארמםער צדדיע בײדע ארן רונגם־אמםען
 אור־ דעם אגנעםעז פחעז אונסערגעהער און

אםםען. דאזיגע די פיז םײל
 םע־ אםעריקען דער פיץ פארשסײער דער

 אוירוױגנ אײדאפזנ. את לײב*ר ז'יייאשײר^ר
 אין רײזע א געםאכם לעאםעגם האם בדארן.

 יתיאן סרײד .פרי אק אי גים און םערקײ
 װעגעז באריכם אינםערעםאנםען אז נױם*
 באודעגונג ײגיאן םרײד דער פון םצב דעם

 קעד־ יוניאז םרײד זעגםראלע קײן דארנזעז•
 געשאפלן גים גאך איאם ra אי־ז אפטשעדפ

 פעדע־ יײניגע £אייאז זײנעז עס געװארזוז•
ראאיעס.

 דער פון געשיכטע ?ורצע א
אינםעדנעשאנעל

פאר־ גרדײםזנ. א ארוים אקארשם איז עם
 געשיכםע דער pc אויפלאגע נעםםעדםע■ ״

ביכעל. קלײז ?ז איגםעתעשאגעל• דער פת
 ביל־ איז װארס איז װערם עס װעלמז איץ

y r פון גזױזיכסע די בקיצזר יילסרדדא 
ארבע־ קלײדעד פרויען אונזער פרן י*ר סנ

יתיאז• םער
 אין שםי? א םענמ סיגף פאר קריגעז «ו

 אינ; דער םוץ גילדונג־דעפארםםעגט דעם
בראדוױי. 1710 סעדנעשאנעל׳

גערעכםינ?ײמ ►-------------------------------- ——------
ארבעםער אדישען עלםערען דעם פון פראבלעםען

03 דים פון גשלוס
ם הגם ארבעםער. סייערםע  זײער זײן וועם ;

 ליתינג קאלעקםיװע א געםונעז *ו שװער
 זאך אײן •ראבלעםעז. m אלע פאי־

 יא ױניאן די דארף איז קעז םיר׳ דוכם י
we דעם םון דאליע די פארלײכםערעז *ו 

 אג־ זעז דארף זי םיםגליד. רעםײערמז
 נאעג־ פמ געםיל ד»ס אים בײ צוהאלםעז

 ױניאז־םש־ דער םים ןממהעריגקיים םער
ס *חד-  םעגםשען. אוגז בײ פאראז זײנעז ;
 פיםגליד א ר.אם קוים אז םדאכםעז• וואם
 דארף ארבעם׳ דער ®מ צוריקגעצויגעז זיך
 דאה םארגעסען. אינגאגצעז יוניאן די אים
שער א איז  םאראלישען pc סיי אוגאנג מל

 •ראקםישעז pפ םײ pא שםאנדפדנקם
 םאלש, 09 איז םאראליש שסאנדפונקם.

 םיסגלידער רעםייערםע די צוױשען װייל
«ד זײגעז  ױניאן־פיאגע־ אונזערע פאראן י
מיע ר.אבען װעלכע רען,  כוחות יוגגע זיי

 ארגא• די בויען «ו אויף אװעקגעגעבען
 אפי־ פארגעסעז גיס פען דארף ױי ציע.ױא:

 איז עם בזװ.9ל בײם בפרם סדים. נאכן לו
 א po ײגיאן דער פאר ד9שעדל ר9אכ

שםאנדפינקם. ז9ל9ארגאגיזאזיאנ •ראקםיש־
 על־ דער אז ן,909פארג נים דארף פען

 ר9אריב שוק איז װאס ■9לאכ9באלפ ר9םער
ג9ז די  שאפ איז גאד ארבעם pa ר9מי

n סך א ר9זײ טראכם xm י9 וױ »9י 
 ר־9םיי9ר זיץ נאך ז9ג9אײגארד זיך ם9װ

 >ײז אים פאר פוכסער ר9םם9ב ר9י םזינם.
 פעגםיאנ־רמ שײז איז װאם פר׳ײנם, זיץ
ם9באג ר9 ז9װעלכ םים *ץ מ  אפס זיד ג
 װעזע־9ג זי׳ז ן9ײ ארבעם־שעה׳ז. די גאך

 פים ז9או»ופריז־ איז 9שאפ־קאלעג ר9נ
pn ױ 9לאג גײער  אויסגי־ אן הױבם <ד י
 ר9י פארלירם Jinx זײגע אים פאר םעז

ץי צו חשק ם9י ארבעםשר ד9לםעד9 ״ מ  ר
 בלײבם ?ר אז איז. רעזולםאם ר9י ז-9ר

 זיך «?ת9ש כוזזות 9019ל די ביז ארבעםען
 א זײז דארף 9נסי9• י9לנז9 אויב אויס.

 ז■9ב9ל דאס פארלענגערען צו אויף םיסעל
 פון יקר9 ר9י איז דאס אז דוכם םיר pא
מז ם9י אנ םיג איז דאן אויפםו. ג ל ix נוי  ג

 דיאט װאס ר.909ארב ז9י9לם9 ם9י בעז
 ל-9נס*9ר:ו9םײ9ר זית דערגרײכם נים נאך

 ז9דארפ גים ם9וו ער אז פיל.9ג א ר.9ם
 איז ױאם אלץ׳ םים ן90ררײ9איב אינגאנאעז

 ־9ר ם9ײ י9 װי :אכדעם נם,9גא אזײ אים
שייערען.

 דעם פאר ױניאן דער מצד 1זארגע די
 דעריבער זיינען מיםגליד פענםיאנירםען

j'O'u טל־ דעם צוגרײסטן המלפען צו כדי 
 םאג. דעם פאר שאפ 1אי ארבטםער 1סערע

 רעםייער־ זיין 1דערגרײכע װעם סר װען
מענס־עלםער.

מ די אזי  אויס־ זיך דארפען ז9זארג ד
זאכען־ קאגקרצםע גאגץ אין דריקעז

ם9ר דער )1 ^  דארף מיםגליד ר9םי
ג  םים באראםען צו זיך כהײם9ל9מ א ז9^י

 «ר*ב• זײגע ז9ל9װ לאקאל זײז איז איםיאעז
r שײכווז * ז9האב װאם לעםען. t סןמיא־ 

 אי־ ן9ײג1ר9ד האם ײגיאז די הילף• לער
 איר װעגעז םראכםעז rt ר9םיםגליד 9י

 העל* צו זײ זוכם יואס אינסטיםתיע׳ אן ױי
א. סים ז9ס  דעריבער דארף ױגיאן די א

אויף גדאד םיםגליד איר פארלאזען נים

 אפצושלא־ צװינגען אים און לסער9 דער
טירען״. .פרעמדע גען

 דארף פיםגליד פעגסיאגירסער דער )2
 ױגיאן־זשורנאלען׳ די צונעשיקם ן9קריג

 פעלדוגגען, און באריכטען םעז,9פאםםל
 םעסיגקײט דער םים שײכות c האבען וואס
p t ער וױ אזוי פונקט ארנאניזאציע דער 

םיטגליד. א געווען וואלם
 ױבילײ. א פייערם ײגיאן די ווען )3

pc עק־ איר אין צײם־אפשנים געװיטען א 
 די אן שארגעםען נים םען דארף גץ,9זיסם

 ל־9אז װעםעז בײ םיםגלידער, רעםייערטע
 אמעגעפע אפסרישען העלפען שםחות 9כ

 ל■9 יי יארעל• ױ»ע די פון דעראינערינגען
 ױם 9אזעלכ ביי זיד פילען :םשען9ם טערע
 ן9געבויר אמאל נאך ױאי־םעז ױי װי םובים

געװארעז•
 ־9cc שאסען צו פעגלעד איז עט אױב )4

 װאוי• ם9 וואו געגענםעז אין קלובען 9ל9צי
תי א ן9ג  ותל־ ארבעםער. 9אידיש צאל 90ג
 ל-9 די pc װערען פארודאלםעם יאלעז 9כ

 םיס־ טײערםער9ר א וואו ר.9ארבעם 9םער
 ה9ש עטלעכע פארברענגזװ 7929? זאל גליד

 שאפ־קאלעגען די:ע םים צחאפעז םאג אין
pk ■9: זייער געורען עס ודאלט פרימם* 

װאונםשען.
 אז װיסזמ- דאדף ױניאז־םיסגליד דער

 אין גען9ל דאם סאכען קאן רםענם9םיי9ר
 טצלעך. און אנגעגעם יארזין רע9עלם די

 לסערען9 דעם pc •ראבלעםזװ אלע נים
 זי אבער לייזען. ױניאן די קאן םער9ארב
 ם9י איבערצײגעז צי העלפעז סך א קאן

 דעטײער־ אז ארבעםער, אידישעז ן9ר9ים9
ברכד- א איז סעגם

 וױכםיג א דערשינען אר,ארשט
 ױניאן טדעיד דעד װעגען בוך

אםעריקע אץ באװעגונג
 אװ האח ״דהי ז9דערשיג אקארשם איז עס

 בוך גרינטלעך און אויםםירלעך אן לעיבאד״.
 אי־ דעם אין שאזעז פארשײדענע די

 אסעריקאנער דער pc לעבען נצװײניגסטען
באװעגונג. ױניאן יד9סו־

 װאס אפםײלועען. באזוגדערע אכם אין
 בוך דעם אין װערען זייםען. 549 פארנעםען

 pc םעםיגקײם פאליםישע די :באהאנדעלם
 יד־9םר אםעריקאנער ;םרעיד־ױגיאנם די

 אינסערנא־ דער אויף ארגאניזאציע ױניאן
 פרע־ טרעיד־ױניאן די ;ארענע ציאנאלער

 פארשוגג* די פובליסיםי־ארבעם pא םע
 םעםיג־ זײעי־ :טרעיד־ױניאנס pc ארבעם

 םאציאלער־פאו־זיכע־ פון געבים אויסן קיים
 און בילדונג די :פארװאלטונג ױניאן :רונג

 א אין טרעיד־ױניאנס פון ארבעם קולטור
ענינים. םרעיד־ױניאן אנדערע רײ

 פון געװאידז רעדאגירט איז בוך דאם
 x מאזדיס אמ סאליצקי־הארדמאז ב. ײש.

. גײפעלד.
 באקומען צו דאלער. 7.65 איז פרײז דער

:ארויםגעבער די בײ
Prentice Hall, Inc.

70 3th Ave., New York 11, N. Y.
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10 npטעז pc הײגםיגעז 
 לאט איז װעלען חודש

־אליסאר* אנײשעלעס׳
 די אגהויבען זיך ניע,

זי* יערלעכע ־ פערסעל
גענע־ דעם pc צונגעז

 באארד עקזעקוםױו יראל
pc דאזיגע די בײ אינמערנןישאנעל. אונזער 

אונזער pc פירערשאפט די װעם ױצוגגען
pc הכל סך גרינםלעכען א פאכען ױניאז

 דערגרײכונ־ און ארבעם אפגעםאעגער דער
 וואס צוזאפענקונפט, לעצםעז דעם זינם :ען,
 װ־אשיגג־ אין פעברואר. px פארגעקוסעז איז

 אפגע־ ױעלעז װאם ז.9באריפם די pc םאז.
 און דובינסקי פרעזידענם pc ווערען ג־לבען

pc באקו־ זיך װעם וױים־פרעז^נםען די 
 פרא־ פארשיידעגע די סון בילד קלאר א פען

 איג־ זיד ראנגי׳עז עט ודעיימ פים נייעפעז
 איבערן ארגאניזאציעט 9אנגעשלאסענ זערע
 וועלען ®ראביעטען דאזיגע די לאנד. ז9גאנצ

 אלגע* דער pc ליכם *ין ווערען אנאליזירם
 לאנד. אונזער אין לאגע עקאנאסישעיי םיינער

 פערעטפעק־ געהעריגען דעם ן9קריג צו כדי
באשל־םען. געהעליגע די אנגעםעז בײם םיװ

ז אינערלעכע בלויז נים אבער ױ  און ס
 ווע־ באהאנדעלם ױעייעז פראבלעםעז ײניאן

 אינםער־ אונזער זיצימען. די אם ביי רען
 םא־ אנגעזעענע דיער א פארנעטם נעשאנעל

 בא־ ארבעםער אלןערדשער דער אין זיציע
 פאליטי־ אלגעידעעם דעם אין און .ײעגוגג

 װעםענס לעבען- גזיזעלשאפמלעכעז px שען
 פראבלע־ אירע אויך זײנען עס פראבלעפען

 ארבע־ איבסערנאצ'אנאלער דער אין מען.
 אינםערנע־טאנעל אונזער האט באוועגונג םער

 גריג־ דער אין אנסייל אקםיװצן אן גענומען
 קאנפע־ אינסערנאציאגאלער דער pc דונג

 װעלכע ױניאגט׳ םרייד פרייע פון דעראציע
 צוױי־ איר אפגעהאייםען יולי׳ אנהויב האם.
 פרא־ צוזאמענפאר. אינםערנאציאיאלעז םזױ

 גע־וארען באהאנדעלם זיינען װאם בלעמען
 אויף צוזאמענפאר. װיכשיגען דעם אם אויף

 אךבע־ מיליאן 53 פיז פארשטייער װעלכעז
 האבען לענדער פרייע כמעם פמ םער

 גורל׳דיגע װעגען באשלוסעז אנגענומען
 אן געפינעז הסתם מן ז9װעל װעלם־פראגען.

 אינ־ אונזער pc זיצונגען די אויף אפקלאנג
 װעלכע באריכםעז די אין םערנעשאנעיי,

 פאר־ אונזערע pc ווןרען אפגעגעבן ױעלען
 אין מיםגלידער געווען זײנען װאס שטייער,

 צוזא־ בײם דעלעגאציע ל. אוו פ. א. דער
סענפאר•

 אײד װעם זנקזעק־ט״יע גענעראל די
 איגטער־ צוףייםען א פת באריכטען האכעז

 קאנ־ דעם פון ציזאממקונפט, נאציאגאלען
 קליידער אינטערנאציאנאלער דער םח גרעם

 פארגעקו־ איז וואס פעדעראציע■ ארבעטער
 װעלכען ביי דיסעלדארף. אין ױני םוף סען

פאר־ גע־יען איז אינטערנעשןגעל אדנזער

 םשארלס וױים־פרעזידענם דורך םראםען
קריינדלער.

עקזעקו־ גענעראל דעם pc זיצוגגען די
 װאך. גאנצע א אנהאלםען װעלעז באארד םיװ

 כדי צײם אין סארענדיגען זיך װעלען די
 דע־עגאטעז די געלעגענהײם א געבען צו

pc קא:־ דער צר אינםערגעשאנעל אונזער 
 בא־ צו זיך ל• אװ פ א. דער pc װענשאז

 דער פון דערעפצגונג דער אין טייליגען
 ־17 דעם פארקורען װעם װאם קאנװענשאז■

 קא־ פראנציסקא, סאז אין סעפםעםבער םעז
ליפארניע.

 קאנ־ דער אם צו דעלעגאםען אונזערע
 ד־בינ=?י דדד פרעזידענם דינען: ײענשאז

 אנםא־ לואיחשי רױיס־פרעזידענםעז די און
 זימערםאן. םשארלם פיינבערג■ ישראל ניני.

 לואים מעיםוס■ דזשעני נאגלער, איזידאר
 אלםער־ אלט קרײמער. פיליפ אין טטאי׳בערנ

 ראריפ גע־דארען־ באשםיםט דינעז נײסס
 קלאוק דעם פץ געהילף־דירעקםאר כאגנא

 גרין, טאל דעפארםמעגט; טאץ אװ א־ם
 אין טאונםיל דיםםריקט דעם pc רענעדזשער

 קארפ, בארנעם ;פענסילוזייניע עלענםאון.
 אין באארד דדטאינם דעם פמ םענעחשער

 גע־ גאלוב• בערנארד און ײשוירזי; סאום
 אפערייטארס קלאוק פיז הילף־םענעדזשער

יארק. גױ אין H7 אקאל4־

r
 באארד דזשאינט קלאוק

 צײט־ צאל פארקלענערם
קאנםראשםאו־ים װײליגע

v ____________________________J
 :יר אין באארד דזשאינם ק־*אוק דער

 װײס־ פון פירערשאפט דער אונטער יארק.
 געמאכם האם פײנבערג. ישראל פרעזידענם

 פלאן p־7 אין פראגרעס באדייםענדען א
 צייםװיי־ פיז םיסםעם דעם מאכען צו בטל
 יארקער ניו דער אין קאנטראקםארם ליגע

 .טעמפארץרי״ אפשאפען דאם אינדוםטריע.
 װעט קאנטראקטארס׳ םמ רעגיםםראציעם

 גלײכען א פארזיכערען צו העלפען סך א
 די בײ באלמעלאכעם די פאר ארבעט חלק

 בע־ א עטאבלירען צו און קאגטראקטארס
 גלײמיעםיגע די א״בער קאנטראל סערען

אינדוסטריע. דער אין קאסטען פראדוקציע
 םען7דעם* א־ז ױגי טען15 דעם צװישען

 162 די סון 84 זײנען הײ־יאר. א־יגיסט■
 רעגיםטרירט קאנטראקטארס צײטוױיליגע

 פון אנהײב דעם ביז פערמאנענם. געווארעז
 כםעט אז דערװארט, װערט םעפטעמבער

 ״טעמפארערי׳ די פון פראצענט אכציג
 פערמאנענ־ האבען װעלען קאנםראקטארס

 שלעכטען דעם מחמת רעגיסטראציעם. טע
דעם לײזען צו שװער זײער עט איז סעזאן

 קאגטראקםארם צײטיײיליגע pc פראב^עם
 פראצענט• הונדערם גאנצע אויף

• • • ־י־
 ל•9ה׳ קאפלאז■ בגיםין וױים־פרעזידענם

 נײ־ארגא־ די איבער השגחה די האט כער
 באריכ־ האס .״דירנער׳״שעפער. גיזירסע

 פיר־ די אז באארד, ײשאינם דער צו םעס
 װאם פארפליכםונגעז- אלע נאד קוםם םע
 האם זי װען זיך אדיף גענופען האם זי

 דער פים אגריםעגם דעם ארנטערגעשריבען
היי־יאר. יאניאר םען15 דעם ײניאן.
 6 די pc פארלויף אין האם פירםע די

 אײנגעצאלט יולי׳ םען15 דעם ביז חדשים.
 א.ץ רעטייערםענם־פאנד צדם דאלער 9.027

532.io װאקײשאן־ עגד העלם צ־ם דאלער 
 פאר כאצאלם זי האם דעם חױן א פאנד•

 באארד. רעקאװערי דער צו ירגיאן־לײבלס
גארפענמס. טױזעגם 142 קנאפע אױף

אי• פראדדצירם פירפע—.לוירנעו די
 זי שעפער. 23 לאקאל א־ן פקוירטס רע

 דעם פים אגריפעגט באזונדערען א האט
בא־ צאלוגגען אירע פאכם זי א־ן לאקאל
 לאקאל פץ װצלפעיר־פאגדען די צ־ ױנדער

• • •
 נים האם באארד דזשאינם קלאוק דער
 כים פארשםענדעניש א צו קיםען געקענם

 די װעגען אהאסיאײשאנס באלעבאםים די
 װע־ געצאלם דארפען וואס שכירוו^ םינימום

 איז עס וײ םעלשאן־שעפער• די אין רען
 דעם ן9באנײ ביים יוניאן די האם באקאנם.

 דעם געװינען ױני, לעצםען אגריסענם.
 אין שםיק־ארבעם איעפירען וועגען פ־נקם

 װי אבער. פראגע די שעפער. פעקשאן אלע
 םיניםום־שכירות די זײן דארף עס הױך
 שע־ סעקשאן pא שסיק־ארבעטער די פאר

 בא־ צו געווארען איבערגעלאזם איז פער.
םעפםעסבער. ערשםען דעם פאר שםימען

 םיניםים דער אז פאדערט, ױניאן די
 l pn זאל פרעטערס און אפערײטארט פאר

 פי־ פאר און שעה א סענט 75 מיס דאלער
 א סענם 57 םים דאיער 1 — :ישערט

 די אז אויך• פארלאנגם ױניאן די שעה.
 און אפערײםארס פאר שכירות דדרכשנים
 פאד־קענ־ דורכשניםלעכע מים פרעסערכ•

 18 םים דאלער צוױי זײן זאל טעגישן.
 איין — פינישערס פאר און שעה א כענם

שעה. א םענם 96 מיט דאלער
גע־ נים זיך האט מען אגער װי אזוי

 וועגען באלעבאםים די מים אײניגען קענט
 איבער־ ענין דער איז פאדערונגען. די אט

 אומפארטייאחטען צום געװארעז גענעבען־
אז ארויסגעבען ודעט ײעלכער טשערראן•

אנטשיידו^ עניגילטיגע
• • •

קלאוקסא• די pc םאסעךמיםינג א בײ
 פארגעקופען איז וועלכער בדרקלין. אין כער

 געהילף־מענע־ דער האם ה־ז«ט. פאריגען
 טעריטאריע. ברוקלינער דער א־ן דדטער

ױניאן־ דער אז באריכטעט, זעלדין׳ סעם

\I
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 די אין אז אויג, והאכזאס א ה*לם ןמים

 ז»גע■ שםרעגג זאלעז שמעד בדמליגןד
מו היסןן  דער ײגיאן־באדיגגונגעז. די מו
מ סםיוי • a n ברוקלין איז ײגיאן־אפיס 
oeyr ד  ״קאמפ־ די דערלײדיגם «ן »י

ץ לןמסס״ פיגקם־ אויםן נדםגלידער די •
____ לעבסמזאיפז•

 פייגבערג. ישראל »ר מנעדזשצ געגעראל'
 םיסינג. דעם *דדעםירט האם וז*למד

ן ה*ם ה ו ד  ער אייפנאםזס װארעפע א מ
 װען געװארען אפלאדירם באוזנדערס «יז
 אין קלאוקמאכער די מזאגם תאם «ד

 גים זײ באםראכם ײגיאן די אז ברוקל׳ץ,
ד  באשםאנד• גלײםג װי גאד ױווכױם װי מ

 ארגאניזאציע. יארקער גױ דעד *ץ נזי׳ילעז
מדג י. ײנ  קלאוקםא־ די באדאנקם ד*ם •

ר  דדרכםי־ און קאאפעראציע זײעד פאר מ
m פאר סםאיעדזש םןאימװ *חײ דעם 
קלן^ק־אגריםעגט. דעם מגײ*ן דעם

 װעגען פ#רד&נדעלם 64 לאק#ל
אגרימענם באנײען

 פירם פאכער׳ באסאנהאל M לןמאל
 פא־ *באםאנהאל דער סים *ןרהאנדלונגעז
 בא־ װעגען אסאסיאיישאױ טמקםשידערם

 אגרײ אלםער דעד אגריפעגם. דעם נײ־עז
יוגי. םין• *ױםמגאנגען איז פעגם

 שיםפאן, איזידאר □אריכםעם עם וױ
 די פארשלעפעז לןזקאל. פרן פעגצדזשער
ם םי א מ  זיי װײל פארהאנדל^נעז. די סזל

 םה פאדער־נגען די נאכקופען גים וױלןן
 לית־הע־ אלגעמיינע אן םאר יתיןא. דנד

ג ת ר  צו־ א םאר *ץ ■ראצענם 10 *ח מ
 פרא־ »ייז ®ז א«צאל. .*עי־רןילל׳ גאכ
x n* םאנדעז• ודצלפעיר זײ צו

\ r
 פרײז בײ שװעריגכךםען
 דעי אין םעםעלםענםס

איגדוהטריע דרעם
v _______________________________ /

 איז לאגע עקאנאנוישע *לגעםימע די
ד *יז לאנד  עולם דער װאס פא?ם דן

 האט באקלײד־ארםיקלען, װײגיגער קריפס
 דרזיס־ דער אויף ודירקוגג שלעכסע א אדין־

איגדוססריע.
 יע־ פיז אגהײב אין װערען געחײגסלצד

r n װיז  צאי■ באשםימםע א •רזיוצירם מ
 דאר־ באלםע־׳אכעם די וועלכע םיס םסײלם.

ז ז זיך מ ע ג מ  שםי־ א געדויערם עם ארן מ
 קריגם באלומלאכע יעדעד בת *ײס ק*ל

 פאר* צו אויף שנעלקײם נזאם געהעריגע די
מז  אבער שפעםער שכירווע םאג גגםען א די

 גרע־ די איײת קומזװ עם ודען םעזאז• »יז
 תייביגע די אויף באשםעלוגמז םעדן

 געלעגעג־ א ארבעסער די תאבעז םסײלם.
 םץ •ציים־פארלומם דעם םאכעז xt גגם וזײ׳ם
מזאן• «גד\יב דץם

 לאגע שלעכםער איאסיגער דעד »יז
 דער־ קליעע. רי־ארדערס די אבעו־ יי׳יגדז

y זזכם *ו g r r פרא־ י1 ®אנומקםשורערער 
 סםיבולירען צי כדי םםײלס םזיר נאך זעריאוד

ײן  אל1 די פארגדעסערם דאס ארדערו^ נ
 באזונדערע די ארן •רײז־סןםעלםעגםס

 דער םעםלען. •ריח בײם שומריגשײםען
w O wIXp את באנדלעד קליינע קו״יגם 

ד נ ־ על ^ ד םםײל. אנדערער אז איז מג

 פאר־ די באדייםענדיג דאם פארקלענערם
ארבעםער. די םת דינםםעז

 םארקלע־ רי־ארדערם אל1 קלײגע די
 די םעזאן• םון איםפעם דעם בכלל נערם

 אלע אויף ws זיד רופם לאגע שלעכםע
 די הגם אינדוסםריע. דער איז קרעפסם
 אבנאר־ דעם אם פח לײדען וואס פײסטע,

 און ןאערייםארם די דעען גושםאנד םאלען
פרעסערם.

 קלײ־ וױיניג עולם דער קױפס פארװאם
 םאראן זיינען דעם װעגען ז דער־ארםיקלעז

 םארשפרײםסםע די מייס־גגעז. םארשײדעגע
מ די םחםת אז איז. פײנונג ױ  קאסםען ה

 דארף פאפיליע די ײעז לעבענסםיםעל, אויף
 אױס• הכנסה דער םון םײל גרעסםען דעם

 ט־יםיגע אנדזןרע איז שפית אויף געבען
 ו1 אויף איבער וױיגיג שדיז בלײבם זאכען.
 ארעמע די װעלכע אן קלײדונג. קויםען

בא־ דערװײל זיך קען פש«זה ארבעםער
ג״זי

 דא־ ם^רדאםען פרעםערס דדעס
 סיסערא, אץ סען־שםרײפדגקײם

איללינאי
,60 לןמאל פון עקזעקוסיח״באארד דער

 פא־ םיםיגג א בײ האם פרעםערנ^ דרעם
 אין חױאליזדע׳ א אנגעגוםען חודש ריגען

 ראסען־ די פארדאםם װעדם עס רדעלנעד
 איללינאי, םיסערא׳ איז שםרײסיגקײםעז

 האבעז אײטזאוינער צאל גרויםע א װאד
 האדװי נעגער דער אז דערלאזם, נים

 װאוי־ דער איז ארייעיעז זיך זאל קלארק
 דער אק געדיעען־ האם ער װעלכע נרסג

פארשםאס. שיקאגער דאזיגעד
 עס װעלכעד אונםער רעזאלוגיע. די

 מעגעדזשער דער אונםערגעשריבען איז
ר דזשעק מ י  יואל םשערםאז דער אח סו

 געזאגם: אנדעדעם אװישען װערם מעניסס.
מז פון ױך אפזאגען .דאס ע מ ג ליי  געלע־ ג

 אונםעד־ דעם אוליב םענםשעז צו גענהײם
 גאציאנא־ אדעד ד״וים־קאליר זייער פון שייד
 םארשפזײיםען דאם און אפשםאםונג לער
 װידערשפרדך אין איז ראםען־שנאד״ םון
 דעמאקרא־ םת גײםם אםעריקאנער דעם צו

 צװישען באציאוגגען יושד׳דיגע איז םיע
םענסשען...״

/ ---------------------------------------------- N
 ,155 אל)לאר יוניאן, נים־גודם

 מאריאנעט פינןעם
מילס ניםינג

v ______________________________ J
 האם ,155 לאקאל ײניאן. נינדגודס די

 דעם ארום לאין «יקעם א אװעכגעשםעלט
 ני• ״מאריאנעמ די פון רום שאו אה אפים
 יארק. נײ בראדדועי, 1407 אין מילס־׳. םיגג

 פא־ איר אין פירמע דער פ^ ארבעםער די
 םםרײק אין זײנעז װיסקאנסין איז בריק
ײלי. צװעלפםעז דעם זינם

לא־ סת מענןידזשער נעלםאז• לראים וױ
 זיד םירמע די האם דערקלערם, ,155 קאל

 אי־ םון םאדערונ די נאכצוגעגען אנםזאגם
 די אויף העכעח־נג א םאר ארבעסער רע

 איבער־ אנםזאגם אײך זיד האם און שכיה־ת
 דער ארביםריישאן. צו סכסוך דעם צוגעבען

איגםער־ דער פח דעפארםמענם םידװעסם

גערעכטיגקײט ־ימ-----------------
געיוא־ געצוואונגען דעריבער איז געשאגעל

 םםרײק. אין ארבעםער די ארויסצורופען רען
 ווים־ אין ױניאן דער פון װענדונג דער אויף

 ױניאן ארבעסער נים־גודם די האט קאנסין
 אר־ די העלפען צו באשלאסען יארק נײ פון

 פון רומס שאו די פיקעםען דורך בעםער
יארק. נױ אין םירמע דער

 םאר• זײנען מאריאנעם אין סטרייק אין
 אר־ זיבעציג און הונדערט ארום װיקעלט
 םראץ םעסם שטייעז םםרייקערפ די בעםער.

ברע־ צו םירמע דער פין באמיאונגען אלע
םםרייק. דעם כען

 ארויס* יולי נםעז4 דעם האם פירמע די
 געריכם א םון אינדזשאנקשאז געקראגעז־אז

 וי־ צאל די ודעלכען לוים װיטלזאנםין, אין
 בא־ זיינען ראריאנעם, און שאפ גײם קעםס

 םםריײ 12 צו מעגםשעז, 48 צו גרעגעצט
 אין ארײגגאגגען פיר דל פון יעדעז בײ קער
פאברי^ דער

• • •
 דורכ* וועס לעיבאר *װ דעפארםםענם דער
 נים־גודס דער אין אונםערזוכונג אן שירזוז

 באשטי* צו בדי יארק׳ נױ אין אינדוםםריע,
 גע־ דארפעז מיניםום־שכירות די צי םזנז

 רעגי• ארויםגעבעז בײם ווערען העבערט
אינדופםדיע. דעד צו רונג־קאנםראקשעז

r--------------------------ץ
 אנרי־ באנײם 40 לאהאל

 הע־ לױן געוױנם ;מענם
פענסיעס און כערונג

v _______________________________ J
 פאריקעז האם בע־יםפאכער, 40 לאהאל

 בא־ די מים אגרימענם דעם באגײט חגדש
 טענע־ שװארץ׳ הענרי באריכםעם יעבאםים•

לאקאי. םון דזשער
 הונדערם פינף םויזענש צ־ױ״ ארים די

 דעם לוים חעלען, לאקאל rc פיםגלידער
 אוײינגעגאנ־ איז וועלכער אגריםענם. נייעם

 קרי־ אױג־םם. םען15 דעם קראםם אין גען
 פראצענם, םיגף פון לוין־העכערונג א געז

װאך. א דאלער צחײ װי נים־װײניגעד אבער
 יאנואר. ערשםען דעם םרן אנהויבענדיג

 אייז צאלען באלעבאטים די וועלזח ,1952
 רע־ א םאר ״פעי־ראלל״ דעם פון פראצענם

 םים־ עלםערע װעלכען פון םייערמענם־פאנד,
 עלםער־פענ־ קױיגען קעגען װעלען גלידער

 םיניםום־שכי• די רעםייערן. די ווען סיעם,
 פאלגם: ױי געװארען געהעכערם זײנען רות

 55 אויף וואד א דאלער 53 פין — האטערס
 אויף 37.50 םוץ — אפערײטארס דאלעד,

 — אדבעםער אנדערע די און דאלער 39.50
וואך. א דאלער 30 אײף 27.50 פון

 דעם באנייען צו אויף פארהאנד^נגען די
 אנגעהײבען זיך האבעז װע'כע אגריםענם.

 אוגםער* פאל עםלעכע זיינען יולי. אנהויב
 לעגען־םא־ רײ א רחפת געװארעז בראכען

 האבען באייעבאםים די וואס דערינגזיז•
 האם, יוניאן די ײע״כצ א־ן ארייסגעשמעלט.

 אגרי־ דער צוריקגעװיזצן. דערפאייג סיט
 יאר צײיי אויף געווארעז באנײט איז רענם
צײם.

 פארהאנדלונגען איצם םירם לאקאל דער
 צװיי אין אגרימענטס די באנײען צו אויף

 בעלט־אינדוס־ דער פון םעקציעס אנדערע
טריע.

1

 ארױם שםעלם 98 לאקאל
 מאנופער־ צו פאדערוגגען

טשורערס
v _______________________________ /

לא־ םון רענעדזשער גיסעװיץ, דניאל
 ארבעםער. נאוועלםי ראבערימד ,98 קאל

 ארײםגע־ האט יוניאן די אז באריכםעט,
 באלע־ די צו פאדערינגעז רײ א שםעלם
 באנייען דעם םיט פארבינדונג אין באםים

 לא־ אינדוםםריע. דער אין אגריפענםם די
 באזונדערע געהאט איצם ביז האם 98 קאל

 םירםעס, פערציג קנאפע םיט אגריםענםם
 חו־ הײנםיגען דעם אייסגיץ װעלעז װעלכע

 פאנו־ אינדיװידועלע די אם פון 17 דש.
 אן געגוײנדעם איצט ־אבען םעקטשורצרס
 דעריבע־ װעט י־ניאן די אםאםיאיישאן.

 עקזיםםעגץ, איר אין מאל ערשםען צום
 אגרי־ קאלעקםױועז א םארהאנײ-לן דארםען

 עס באלעבאםים־אםאסיאיישאן. א םיט םעגט
 באלעבאםים די אז םארדאכם, א םאראן איז

 אסאסיאיײ די געגרינדעט ספעציעל האבען
 צ־ אנםקעגעז זיד קאלעקמיװ כדי שאן

ײניאן. דער פון םאדןר־גגצן די שםעלען
 לויױהןיכערוגג א פאדערם ױניאז די

 א פיניםופם, העכערע ארבעםער, אלע פאר
 םים־ (די ױם־םובים, באצאלםע פון צוגאב

 אר־ וואס די סײ ,98 לאקאל פון גלידער
 ארבע־ ר־אם די םײ אץ ייאד «ז בעסזמ

 אלטע די לוים קריגען, שםיק, פון םדז
 ײם־םו־ פיגף פאר באצאלט אגריפענםם,

 צום צאלונגען די א'ן העכערוןג א בים),
 רע־ א םץ שאםונג די און װעלפעיר־םאנד

 דער פון רעכענוגג אױםן םייערמענם־םאנד
איגדוסםריע.

 דער װיסען געלאזם האט ױניאן די
 דער און באארד רעליישאנם לײבאר סםײם

 ודאשינג־ אין באארד מעדיאייעאן פעדעראל
 א צו קרסען מעגלעך קען עס אז טאן,

 נים ורע־יען פארהאנדלונגען די אויב סםרײק
 ם־ן באנייאונג םרידלעכער א צו פירען

 דער האט שריט דאזיגצ די אגריפענט. דעם
 נייעם דעם מים הסכם אין גענוםען יאקאל

ארבעםלר־געזלץ•

----------'4 1951 סעפמעמבעױ,

 אבטוב: טוט קאונפיל אתפעפאר'
פראדוצירט זאלען טדימינגס אז

|>E> w d I I f' |> i> ‘1
 אקפעכאר'־ דלם פין באר^ם דעם ל־ים

 אר־ איז װעלכל קערפלרשאפם, א קאינםיל,
 אכםונג אויף 1936 אין געווארעך גאניזירם

 פרויען דער אין יוניאךפיררעס אז םאן, צו
 זאלען יארק נײ אין אינדוםםליע קליידער

 פראדו־ ניט־ױניאן םיט באנרצען נים זיך
 דורכ־ יאר פאריגען זײנען םריםינגם, צירטע

 2.576 בײ א־נםערדכונגען געווארען :עפירם
 פאר־ װערם װעלכער ,1קאונפי־ דער םירמעס.
 געפו־ האט קאלאסי. אי. װי. פון וואלםעט

 נע־ האבען פ*רמעס װאי פאלען• 291 נעז
 טרימינג־שע־ :יט־ײניאן םיט ביזגעס טאן

 סאר געווארלז באשםראפט זײנען זיי סער.
 ארבעט די אגרימענם. דעם אויף זיץ עובר

 בײגע־ אימדירעקט האם קאונסיל דעם פץ
 טרי־ 104 פון ארגאניזיררנג דער צו םראגען

או;טער־ האבען 58 ײעייכע פין מינג־שעפער,

 עם־ 66 לאקאל פים אגריפענםס גזישריבען
בראידערי־ארבעטער.

 א אנגלשלאסען זיינעז קאונפיל דעם אין
 בעלם־ 40 לאקאלען די אייך 66 לאקאל חוץ

 נעק־ 142 אדן באנםאהאלפאכער 64 :םאכער
בלוםעךמאכער. קינםםלעכע אין וועיר

 אילוס־ א־וים גימ סו5 לאלאל
ביבעל טרירט

 אר* :אוועלםי אץ ס*ם םנאו ,105 לאקאל
 ױבילײ ־יאריגען10 זיץ לכבוד האם פעםער,

 אין בינעל, אילוסםרירם אז ארויסגענעכעז
 ביל־ אין און שרישם את וועדס עס וועלכען

 און טזטיגקײם געשיכםע, די דערציילט דער
 ארגא־ ױגגער דער אם פיז דערגרייכוגגען

:'זאציע.

t ץ
 דעפ. טאון אװ אוט קלאולן

 דאל. םויזענט 22 געװינט
׳,פעי ״סעװערענס

v _______________________________ J
 דעפארםםענט. םאון זךו אום אוק1?* דער
 רױיס־פרעזי־ פץ פארײאלםר:; דער אינםער

 22 אויפגעמאנם ד,אם רוב־ן, גדליה דענם,
 אין דאלער הונדערם :ףיפ פים טײזעגם

 םון ארבעםער די פאר ״פעוועייענס־פעי״
 אין קאםפ.׳׳ םאנ־פעקטשורינג ״ברום דער

 הא־ באלפ־<לאכעס די דזשײרזי. גױ :רארק,
 250 ארן loo צי אויסגעצאלים געקראגען בען

 פארשײדענע די לױם יעדער. דזלער
 איז םירמע די שאפ דעם אין קרעפםס

ב־זנעט. פון ארוים
 שאפ־קאםיםע דער סרן דאנק־ברײו א אין

 ארבעמער די דערקלערען אפים ײניאו צ״ם
 װאס געלם, סופעס ״די :םירמע דער פין

 זימען אויסגעצאלם, געקראגצן האבען מיר
 ה־יכםי־ גאך אבער װינטיג. דיער אינז פאר
 יוניאן די אז װיסען, צ• איז אונז פאר :ער

םאלען...״ אייע אין אונז העייפט

 ארױסגעשיקט האט דעפארטפעגט דער
 אדן שאפ־טשערליים אלע צ,־ אינסטרוקציעס
 אז טאן. אבםונג זאלען זײ אז םשערלעידים,

 בא־ וחנרען עם וואס פעדם״, ״שאלדער די
 םון הוםען זאלעז שעפער דיערע אין נ־צט

 דאזי־ די פעקםאריפ. י־גיאן־קאנסראלירטע
 קא־ דעם םיט הסכם אין איז רעגולאציע גע

 אונזע־ װעלכען לוים אגריםענט. לעקםיװעז
 אקסעםאריכ, באנוצען דארפען שעפער רע

 אונםער געװארען פראדוצירט ױינען וועלכע
ײניאךבאדינגינגען.

 די א״עפלאגט האם דעפארטמענט דער
 צו קאמפ״ מאניפעקםשורינג ״דא־ויערט

 באארד רעליישאנם לעיבאר נעשאנעל דער
 הא־ וועלכע ארבעטער, צדויי אפזאגען פאר
 דער אין אנםייל םיכםיגעז א גענורען בעז

 שאפ. דעם פון ארבעט ױניאן־ארנאניזיר
 דער אונםער י. נ. ניובורג, אין ,165 לאקאל

אוירװינג ביזנעם־אגענם פץ אנפיר־נ:
חדשים עםלעכע זינם שוין פירט אםטראײ•

מ־ די ארגאגיזירןין צו קאםיאניע א ר * 
םירםע. דער־א פון םער

• • •
 6« ארום אויםגצצאלם האם ױניאן די

 װאקאציע־בענעפיםם אין דאלער םייזענם
 דלם *ין ארבעםער םויזענם onk 16 צ*

4דעפןדםםעגנ םאון איו אים קלאוי

r \
 דעפ. םאון און אוט איםםערן
העכערועען^ לױן ^געוױנש

 דירעק־ לדאנדער, הערי וי־יס־פרעזידענם
 דע* נזאיז אװ אום איסםערן דעם םח םאר

 דע*ארם* דער אז באריכםעם. פארסםענם,
 בײ העכערונגעז לוין געװאונעז האם םענט

מ םים םירפעס, צאל א עי  י־ינדן עס װ
אגריםצנםס. געיוארעז באנײס
 ״נײ• די פירם^, די פת אי־נע אין
 חש״ ג םיסי. דזשויחי אין אינק.״ םענס
 םח לויךהוםפה א נעוױנען ױניאן די ד,אם
 *מ קאםערם די פאר ריאד א דאלעי צעז

 װאכען־ אנדעדע די פאר װאד א דאלער 4
 לרין־העכעדוגג דער־א םרן העלפם א העגם.
 ערשםען דעם םין ווערען געצןןלם דארף

 םון קראנקהײס דער מחםת .1951 יאגואר,
 פארושזנד־ די ייך האבעז באלעבאס יעם

חדשים. עםלעכע געצויגען לינגצן
װעל־ םים שעפערל אנדערע צדױי א״ן

 — אגריםמםס באנײם האס ױניאן די כע
 איײ לאנג קאראנא את ארקאני״ ״אי. די

בי ״עלעז די *ח ענד1־  אין סאגס״ מי
 ארבעםעד די האבען —,היימם דזשעקסאז

 ױם־ גאצאלטע האלג א און 6 נעװינען
 4 צאלדו וועלען באלעבאטים די םובים.

 ווא־ ארן העלם צום פראצענם האלב א און
 רע־ צום פראצענם אית איז קאציע־פאנד

פאנד. ט־יערמענם
 לויןד׳צ־ געיואונעז האם דעפארםםענם דער

 הא־ יועלכע שעפער. נײע צוױי אין כערוגגען
 אגרי־ ערשסע די אונטערגעשריבען בען

 די t דינען דאס ױניאן. דער םיס םענטס
 װאד דזש., ג נדארק. אין םאדלערס״ ״יײ

 העכעדוגג א קרינען וואכעז־אויבעםער די
 די און וואך א דאלער פיר ביז צװיי פ־ן

 די און פראצענם 7 — שםיק־ארבעםער
 לאנג אין דרעס־שאפ״. םי ענד ״דזשעי
 לוין־העכעדונג די ויאו י״ j סיםי, איילענד

 באל־ אלע םאר פרדצענט 10 באמרעפט
פעלאכעט.

23 דים '►----------------------

 די פח םארלױף 1אי וזאם- ױניאן די
 עלםערע 84 רעםייערם חדשים. 3 יעצםע

 זײער קריגעז װעלען ודעלכע ארבעסער,
 רע* דעס סח עלטער־פענסיעם מאנאםלעכע

 יארקעי־ נױ דער אין טײערמענם־םאנד
 זײנען פענסיאנערןיז די דרעם־איגדוסםריע.

 צום ביז יאר. 74 און 65 פון עלםער אין
 צאל די אז דערווארם, װערט יאר, פץ סיף
 דעם איז דרעםפאכער פענסיאנירםע םת

 װצם דעפאדםםענט טאון אװ אום איסםערן
 פענסיא־ 84 די הונדערם. אריבער גרייכען

 פיםגלידער נזױועז דינען ארבעםער נירםע
דעפארםפענם. דעם פץ לאקאלען זדף אין



ם י 2 ד 4 4-----------------------------------

 מון כ»מ*ײו ־י ארגאגידר
 ברענגם דע&ג גארד־איםם

שזודדיגע  רעזולםאםען םמ
/______^

 גארד דער װאס *רשציזי׳ר־קאםיי?. רעד
 םעדי־ זײז אין פירם דעאארםםעגם איםם

ז רי  װי־ געבדאכט חודש מר׳יגען הןמ מ
 בא־ רזזילסאסען■ םםשוח׳זײגע ג*נץ ד*ר

 גינגאלד, דײוױד װײס־פרעזידעגם ריכםעם
דעמרםפעגם. דעם *ץ דירזמםןיי

 אנ־ דער אונםער איז. מגםיאדעגיע זייז
 ײניאגײ גריז• םזזל *רגאנײזער pc פירמג

 ׳־ קאפפ. דרעם .ײעםםברוק די רעזאצזדג ײרם
 באשעפטיגם זײגען עם װאו .pmsoeia »יז

 —פראד םירמע די ארבעםער. 1« אריבןר
 םירםע. צװייםע א דרעסעס. קאםאן צירם

מ על  די איז געדוארעז• ײניאניזירם זזיז װ
 דער קאםפ.״ מגוםעקםשורינג .לאנםסארד

mfp בא־ בלאוזעט׳ פראדדצירט וועלכער 
«*ס*למל*כעם. שעםסיגם

 דער אונםער איז. פאסאםשמעםס איז
 גע־ ארגאניזירם םשײקין. םאל *ץ אספירונג

 באלמעלאכעם הונדערם *ריבער יײ ״רארעז
pc םאנג־ גארפעגם מעיד ״בערקשײד דער 

j פמםשורינג d p' די טפריגגפיעלד. אי־ז 
 דרעסעס, קאסאו פראדוצירט ויעלכע םירםזג.

 יאר 15 לעצםע די pc פארלויף איז ה*ם
 װעל־ פרואװען, די שאפ• נאןײמיאז » געהאם

 יאר *עז םים געמאכם האם ײגיאן דיי כע
 די ארגאניזירעז צו צויײק- יאר 6 פ׳־ם *ץ

 איינ־ גים זיד האבעז שא*. pc באלםעלאכעם
ען. ב מ  ארבעטער די האבעז לעצםעגם מ

 פאםערגא־ דער אז באגרײפזוז. אגגעזעיבען
 גונז אזוי גים איז פירפע דער pc לחם

 ביס• ײניאן. אײגענער אז r* שדץ דער װי
 אריבער־ געלונגען ײניאז די איז לעבוױיז

 באלמעלאכעס די זײם איר אױף צוגעװימז
 אין באזוכעז און שאפ־םינױגגעז רײ א דודך

הײםען. ארבעםערם די
 באלםע־ די פאר געװאונען האם ײגיאז די

 א סענם םינף pc לזין־העכערוגג א לאבעס
 און װאקאציע באצאלםע װאכען ״m שעד-
 פאר־ די בענעפיםס. ודעלפעיר עגד העלס

עז ע  pc געװארעז געפירם דיגעז מגדלו
 נעזזילף־דירעקםאר. האלפערן, חשעק

• • •
 ליין• געװינעז האט דעפארםפענט דער

 אין ארבעםער 160 זײ פאר העמדדגגען
 אין אנדערגארמעגט׳־שאפ. .פעםרישא דעם

 ד^נדערם די פאר און מאסס. םפריסנפעלד.
 םון שאפ װאוסםער דעם איז ארבעםער

 קאמפ.״. סעילם ענגלאגד .גױ דער
• • •

לינדזשע־ ״פענברוק pc ארבעםער די
 פענםילװעגיע. ס^ענםאן. אין קאםפ.' רי

 י1 כדי גיים• ודאך א נעםםרײקם האבען
פארשלעפען ןיו נים םירפע די !זדיסנעז

 ויעגעז ױניאז דער םים פארהאנדלונגען די
 םארהאנדלונ־ די אגריפענם. דעם באנײדז

עז ז׳־ך האבזוז געז ױג  גיים. װאכעז םיר גמ
 געפרואװם װײםער האם םירםע די װןן

ײמז  ױניאז־ די םים קאנםערעגץ די ן»ל
 פאר־ באלפעלאכעם די האבעז מרשםײער.

ארויסגעטראטען אח געדולד דעם לוירען
 אגריםענם דער איז דאן ערשם םסדײק. איז

געוזינען האם ײגיןזן די געױ*רעז. בןנײס

 רעסייערםענם־ א — הדיפם־פאדער־נג איר
באלפעלאכעס• די פאר פאגד

• • •
 *וױי געדויערם האם רואס פ^רייק. א

 דעם איד פארגעקופעז אויך את ודאכען.
 קאפפ.- גארםענם .פייאניר דער פת שאפ
 יוניאן די פענסילודעניע. װילקעס־באר. את

 די םאר לוידהעכערונג א געםאדערם האם
 שאפ. דעם םת באלפעלאכעס הונדעדם דרײ

 שכידות די אז גע־םענה׳ט. האם םירפע די
 ארבעםען וועלכע באלפעלאכעם- די פח

 הע־ וױ סײ םענס1לע איז שםיק. םמ אלע
 *וױײװא־ גאכדעם ערשם געװארעץ. כער

 גע־ םםכים פירמע די האם םםרײק כיגען
 םץ אונםערזוכוגג אן אדורמוםירעז ײעז

באזיס א שאפןן צי כדי םארז־ינםםעז, די
םארשיידע־ די לוים ליידהעכערונג א פאר

םאר־קאםעגאריעס. נע
• • •

 אין 93 לאקאל םין םיסגלידער זיבען
 גע־ דיגען װעלכע םעגסילוױיניע• רעדינג.

 קריס־ .דיױויד דער בײ באשעפםיגם ווען
 רע־ חודש פאריגען האבעז אינק.׳, םאל

 דערגרײכט האבען זיי װי נאכדעם םײערם,
 רע־ מײםםע די יאר. pc 65 עלםער דעם

 גרינ־ די געװען ײינען םיםגלידער טייערטע
.1933 אין 93 לאקאל PD דער

t ץ
ךעמאי־ב־ אהײא־קענםארן

 איגםענסיװעז פירם םעגם
ארנאניזיר־קאמפײז

v  J
 דעם פון דירעקםאר קוירצפאן. ניקאלאם

 א בײ האם דעפארמפענם, אהייא־קענםאקי
 דזשאינם קליװלאנדער דער pc םיםיע
 באםיאומען די וועגעז באריכםעם באארד

 ניט־ די ארגאניזירעז גו ױניאן דער פון
 רואט םעריםאריע. דער אין שעפער יוניאן

 דעם pc ױריםדיקציע דער אונםער איז
 א מאכען װעם ױניאן די דעפארםמענם.

 ארגאניזירען צו אנשםרענגוגג סםעציעלע
 קאםפ.״. .בלורםעלד דער pc ארבעםער די

 פיר־ אנםי־יוניאן שםארקסםע די pc איינע
 ארגאױזיר־קאם* דער קליװלאנד. אין פעס
 אין װערען אױסגעשפרײם אויך װעט פיץ

 ניט־ pא ספארםװעיר דרעסי. אנדערע די
 די אין שםאם. יעדער אין שעפער גודם

 םפארםװעיר ״עגדיקא דעם pc שעפער
 קארפאריישאן״ .קעשמיר די און קאמפ.״

 םרלען אין ארגאניזאציע־טעטיגקײס די איז
גאנג.

• • •
אויסגעצאלט האם דעפארםםעגט דער

שאפ״ אױםערן און שאפ ״אץ
 אר־ דעם פון סקיצען און בילדער ביד א

בעםער־לעבען
ה פ,ץ ש צינקץ. מ

 שאפ־ארבעםער, א אאמ םחבר. דער
 זיך עלםער ־יאריגען65 אין האם װעלכער

 װידםעס ארבעם, דער pc צוריקגעצויגען
 דעם זיינם, ביכעל סיינע דאזיגע דאס

 און ברידעד ױניאז זײנע pc אנדעגק
שודעםםער.

נערעכםינהײמ ׳►ן----------------
 װא־ אין דאלער מיליאן האלבען א אריבער

 הוג־ צדױי וועלכע pc קאציע־בענעסיםם.
 אײסגעצאלם יײגעז דאלער םויזעגם דערם

 אין פיםגלידער ייניאז די צו נעװאדעז
 דעם pc ױניאן־םיםגלידער קלױדלאנד.

 אויך האבעז דעפארםפענם קענפאקי אהײא
 ארי־ ױני. סוף ביז אויסגעצאלם געקראגעז

 פארשײ־ אין דאלער סויזענם אכציג בער
 אין ארבעםער װעלפעיר־בענעפיםס. דענע
 געקראגען האבען קיאוק־אינד־םםריע דער

 דאלער. םויזענם 25 אריבער אייסגעצאלם
 37 קנאפע געקראגען האבעז דרעספאכער

 אין באלפעלאכעם די און דאלער טויזעגם
 דער־ האבעז איגדוסםריע גיס־גודס דער

 די דאלער. טויזענם 19 קנאפע האלםען
 דא־ םױזעגם 55 אריבער םוםע. גרעסםע

 קראנ־ אין געװארעז אױסגעצאלם איז לער
קען־בענעפיםס.

*י . .
 אויף סארהאנדלונגען פירט ײניאז די

 ״באם־ דער םים אגרימענםם די באנײען צי
 דער סים םילם״. ניםינג בערגער־רעינםאל

 סיר־ אנדערע און קאםפ.״ ניטיגג ״גאליאן
פעס.

• • •
 םים־ קליװלאנד- איז קלאוקפאכער די

 גע• האבען .37 איז 26 לאקאל pc גרידער
 אר־ װלאדעק דעם אין ארויספאר אן האם

 אויגוסם, םען5 דעם קעםפ, בעםער־רינג
 א באםייליגם זיך האבעז עפ וועלכעז אין

 פש־ זייערע א־ן מיםגלידער צאל גרויסע
 ארויסגעםראםען זײנעז רעדעס מיט פחות.

 אינםער־ די פון דירעקםאר קוירצמאן, נ.
 קענםאקי: און אהייא אין ױגיאנס נעשאנעל

 דער pc מענעדזשער פרענד. לואים
 ביז־ די און קלױולאנד אין באארד דזשאינם

 בערק• פייער אץ זיםאז לואים נעט־אגענפז
 פון טשערפאן גוראלניק, חשוליום מאן.
 םים אגגעפירם האם באארד דזשאינט דער
פארזאפלונג• דער

r ץ
 רער און שירץאגא אץ

װעסט מיםעל
v _______________________________ J

 מענע־ ביאלים׳ מאריט וױים־פרעזידענט
 שי־ אין באארד סשאינם דער pc דזשער

 םיםל־װעסם, דער pc דירעקםאר pא קאגא
 װי־ האט באארד דזשאינט די אז באריכםעט.

 דער פיט קאנפערענץ א אםגעהאייםען דער
 דעם אסאסיאיישאן, דרעם־םאניפעקטשורערס

 pc פאדעה־נג דער װעגען אויגוסט. טען6
 די לוין־העכערונג א געבען צו ױניאן דער

 קאנפערענץ די האט לײדער דרעםמאכער.
 רעזול־ ממשות׳דיגע שום p־p געבראכט נים

םאםען.
 אינדוסי .גארמענט דער מיט סכסוך דער
 די פארםרעט וואס איללאנאי״, יאװ טריעם

 קאטאן־גארםענט דער פון מאמפעקטשור־לרס
 בא־ זימען עם װעלכער אין אינדוםםריע-

 ארבעטער. םויזענם זיבעז אריבער שעסםיגם
 ארבים־ אן צו געווארעז איבערגעגעבען איז

 וועגען עיקר דער עס גײם דא אויך רײםאר.
 באלפעלאכעס. די פאר אין־העכערונג א

• • •
 ״גא־ צער םיטגעםײלט האט ױגיאן די
פיר האט וועלכע ?אביפ.״. קארסעט םערד

----------}> ן951 פע*םעמבער,
 י*אנגאנטפארט אין ציױי שעפער, קארםעם

 שע־ צרױי און אינדיאנא, האנםיעםאן. און
 :יישיגען. קוױן, איז אישפעפעג אין פער

 שעפער דאזיגע די אין באלםעלאכעט די אז
 םעז7 דעם ארבעם די אםשםעלען ודעי׳ען

 ביז גים וועם פירמע די אויב םעפםעמבער.
 יוניאן. דער פיפ אגריפענם איר באנײען דאן
 ז5ם?7 דעם אויפגעגאנגען איז אגריפענם דער

 געױא־ פארלענגערם איז עד אבער אויגוסם.
 צי־ט םער האבעז צו כדי םעג. 3ס אויף רעז
 פאר־ די אויב אבער פארהאנדלוג&זמ. פאר

 שום קי? ברענגען נים װעלען האנדלונגען
 סעפטעמבער. פען7 דעם ביז רעזולםאםען

 פרי־ א אויססירעז באלרעלאכעס די וועלען
 אר־ :יט *יעלען זײ אז אנםשיידז־נג. ערדיגע
אגרירענם. אן ןיז בעםעז

• • •

 נעשאנציי די וואס אפשםימונג. אן אין
 דורכגעפירם האט באארד רעליישאנט לײבאר

 ווע־ ״ספרינג דער בײ ארבעםער די צװישען
ג אין קאםפ.״. גארמענם לי רינ  וועלי- *

 באלמעלאכעס די צי דעם װעגען איללאגאי.
 באל־ 45 אייע האבען שאפ, יוניאן א ױילעז

pא יא געשטימם מעלאכעס t  p אישציגע 
 גע־ געװארעז אפגצגעבען נים איז שםיפע

געז■
אפםײ־ אן געױען פריער איז שאפ דער

 פירמע וואקער״ ענד ״איליי דער pc לונג
 געווא־ איבערגענומען יאר פאריגען איז און
 קאופמאן עם ענד ״אר דער דורך רעז

 אוי־ דריםען דעם האט ױניאן די קאמפ.״.
 אגרימענט נײעם א אונטערגעשריבען גוסט
 גע־ pא יאר צװײ אויף פירמע דער־א מים

 שטיק־ די פאר לוין־הןכערונג א קראגען
 העכערע ארן פראצענם צען אויף ארבעםער

מינימום־פקיילס.
• • •

 ניםיגג ״ביאריאנעט דער איז סםרייק דער
 װעל־ אין װיסקאנסין. מאריאנעם, אין פילם״

n באםייליגם זיינען עס כעז o ארבעטער 
 בא־ געווען שוין איז עס װעלכען וועגען און

 נאך גײט נוסער. פריעדיגען pא ריכםעם
 אן ארויסגענומעז האט פירמע די אן. אלץ

 צאי■ די וועלכען לױם אינדזשאנקשאן,
 12 צו באגרענעצט זייןען סםרייק־פיקעםם

 דער אין ארײנגאנגען פיר די פון יעדען בײ
 די בײ קאמפס־װילען דער אבער פאבריק.

 נים דירכדעם א'ז ארבעסער סםרייקענדע
געװארעז• געבראכען

 ארבעטער די פון פראצענט צען ארום
 זײ אבער ארבעם, דער בײ געבליבען דינען

 פראדוקציע־ װיכטיגע די צו ניט געהערען
 די איז פאקטיש שאפ. דעם אין קעקציעס

 אפ־ אינגאנצען פאבריק דער אץ פראדוקציע
געשטעלט.

• • •

 פארהאנדלען אנגעהויבען האם ױניאן «יי
 פא־ אין קארפ." סאבין ״אדריאן דער מיט
 אגריםענם דעם באנייען װעגען אילל. לא,

לוין־העכערונג. א וועגען pא

? איר וױיפט
פופ* pא הונדערם זעקס םיליאן זיבעז

 גע־ אמעריקע אין ארבעטער םויזענט צע
 לײף־אינשורצנם. רעםייערפענם, פון ניםען

 די אין פאנדס וועלפעיר pא װאקעישאן
איגדוסםריע^

ן ^
•  «»«»»»»»*» .tM

>1 I | 1 /  | > -  ^>L

אגרימענש באנײען ;רונג
v ____________ ___________________J

 דער pc רענעדזשער קרייזפאן, טעם
 קאנאדע. טאראנםא. אין באארד דזשאינם

 םא־ אין היאוטמאכער די אז באריכםעם.
 pc לוין־הוטפ׳ה א :עװינען האבזןן ראנטא

 ויאס אנםשיידינג. אן לוים פראצענם. פינף
 !ראפע־ םשערפאן. אומפארטייאישער דער
 ארײסגעגעבען האט פינרצ-יראן. דזש. :אר

חודש. פאי־יגען
 פא־ א ארויםגעשםעלם האט ױניאן ד-

 באנייען צל לוין־העכערינג א פאר ז־ערינג
 אויסגעגאנגען איז װאכ אגרימענט. דעם
 פארהאנדל־נ־ די אבער ײני. טעז30 דעם
 אז לאנג. אזוי פארצויגען זיך האבען גען
 א בײ געצוואונגען געװען איז ױניאן די

 בא־ צו ױני■ םען29 דעם דזשאינמ־ריטינג,
 דעם נאך ז*דען ארבעטער די אז סעז.,;יש

 אר־ דער צ• צ*ריקגית נ־ט ױלי ציױיםען
בעט•

 מסכם באלעבאםים די האבען דאן ערשם
 אויף אגרימענם דעם באנייען צו געיועו

 לוין־ א pc כ<אגע די אז און יאר א נאך
 צום װערען איבערגעגעבען 1זא■ העכערונג

 לײן־הע־ די טשערראן. איםפארםייאישען
 אומפארטייאישער דער רואס כערונג.

 געצא״ט ײערם באשלאםען. האט סשערמאן
ױלי• םען1 דעם pc אנהויבענדיג

 פירט מאראנמא אין באארד דזשאינם די
 לײן־ א קריגעז צי פארהאנדלונגען איצט

 ספארםיועיר־ארבעםןר. די פאר העכערונג
 מערקם לײדער .199 1לאלא־ פון מיםג^ידער

 פרוי־ :אנצער דער אין שטאנד1,שטי א זי־ד
 שעפער 1,צא א אינדוכמריע. קליידער <ץ

 מיי־ די אין אבער יואכען. פולע ארבעםען
עכע בלויז רען ארבעם שעפער סםע  צט̂י
וואך. א מעג

f-----------------------------------------------ץ
 הענדמא־ איז אי־בעטער

 שט־י־ שעפער בער־פאגעל
שאפ ױניאן פאי־־ מעז

v__ ____ :____________;
 נעשאנעל די װאס אפשטימונג, אן אין

 דורכגע־ האט באארד רעליישאנס לעיבאר
 אר־ הונדערט 17 אריבער די צוױשען פירם

 פירמע הענדמאכער־פאגעל דער pc בעטער
 פאר געשטימט 1691 האבען קענטאקי. אין

 באלמעלאכעם 20 בלויז און שאפ ױניאן א
 אפשטי־ דאזיגע די געגען. געשטימט האבען

 לצ־ די באױיזען אמאל װידער האט מונג
 אנטי־ טעפט־הארטלי דעם פון כערלעכקײט

 אזעל־ פאר שרייבם װעלכער געזעץ. לעיבאר
 דעם לעגאליזירען צו אײף אפשטימונגען כע

ײניאן־שאפ.
 געווארעז דורכגעפירט איז אפשטימוגג די

 סאלא־ דעירויד פון אויפזיכט דער אונםער
 באארד דזשאינם דער פון סענעדזשער מאן,
 pc שעפער פינף די אין סינםינעםי אין

 דעם םעג. צוױי pc פארלויף אין פירמע דער
שעםער פיגף די פון יולי. טען25 און םעז24

25 ד*ט ־►-----—--------------
 לעבאנאן אין ציריי :יאזגא■ אין —צ זישען

 קענסזקי. העדאדסבור:. אין שאפ א־ץ את
• • •

 טפעציזר א בײ איז אויגוסם םען11 דעם
 אין פארגעקוםעז איז װאס לאנםשעאן. לען

 גזד געפאכם באקאנם קענםאקי. יואיטוױל.
 אר־ די װעלכע לױם רעגולאציעס, די .ױארען
 בארזיכ־ זײן װעלען פירפע דער pc בעםער

 עגד פעלם דעם pc בענעפיםען די צו טיגם
 באלעבאםים די עלכעןדו צו פאנד, ־ועלפעיר

 דעצזיפ־ לעצםען צאיעז אנגע־ײבעז ד.אב<ז
בער•

 אין פארםרעםעד אופפארםייאישעד דער
 װעל• ענד העלם דעם pc פארװאלםונג דער

 איז געגענס קענםאקי דעם אין פאנד פעיר
 דירעקםאר פריערדיגער דער װאולף, נײםען

pc רצקאדיצ־ םום אמ ק־׳א־ל נעשאנעל דער 
רי־באארד.

/--------------------------ץ
דעפארםמענט ױעםט פאוט

 העכערונגעז לױן געװעט
פירמעס צאל א בײ

v__________  j
 די־ פערלשםיק, רײצר וױ״ט־פרעזידענט

 דעפארם* װעםם סאום דעם pc רעקםאר
 דעפארםמעגם חיר אז באריכעם, כיענם.

 לוין־העכע־ א געווינען חודש פאריגען האם
 םזנרי־ pn אין פיררעס רײ א בײ רונג

םאריע.
קאמפ.״ גארםעגם .םאליסבורי דער אין

 יוניאן די האט מיזורי. סאליםבורי. אין
 פרא־ p’i pc לוין־העכערונג א געװינען

 ארבעםער. וואכעז pא שםיק די פאר צענם
 pe אנגעהויבען זיד האבעז העכערונגען די

 פאר־ אויך פירם ױניאן די ױני. מען4 דעם
 אגרי־ וועגזת פירמע דער מים האנדלינגען

 אין שעפער נייע צוױי אירע פאר מענםם
םענעםי. ריפלעי. pk מיזורי. האאיטי,

 אן אונםערגעשריבען האמ ױניאן די
 פיר• דער פים יאר פינף אױף אגרימענט

 קאםפ.״ מאנופעקיזשורינג -סלימעיקער רע
 םיזורי םיםי. קענזעס אין שאפ איר פאר

 קענ• האלטאז׳ אין שאפ נייעם איר פאר pא
 לײן־העכע־ קריגען באלכיעלאכעם די זעם.

 העלם־בענע־ וואקאציעם. באצאלטע רונגען,
יום־טובים. באצאלםע pא פיטס

 פארבע־ אנדערע pא לויךהעכערונגען
 גע־ אױך דעפארםמענט דער האט סערונגען

 .אילײ דעם אין ארבעטער די פאר קראגעז
 םיםי- רויקםבורג, אין שאפ דרעס וואקער״

 דער pc באלמעלאכצם די פאר און םיפי
 קאלאס־ אין קאמפ.'* גארמענט ״אר־סעל

 דער אין לוין־העכערונג די מיזורי. ביא,
 שעה א סענט 15 באםרעפט פירמע לעצםער

 6פאר- שעה א סענט p 6א קאטערם די פאר
שטיק־ארבעטער. אלע

• • •
 ארבים־ דעם p;< אנטש^ונג לויט־אן

 די דארפעז קאהן, אי. דזשולס רײטאר
 גארמענם ״האדםאז דער pc באלמעלאכעם

 א קריגעז קענזעם׳ הארטאז׳ אין קאמפ.״
 הע־ די פראצענם. פינף pc לוין־העכעדונג

 ערשםען דעם פץ רעםראעקםיװ איז כערונג
ױני.

• • •
דעד אין ר3«דבענמ די מון סםרײק דער
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.t o מז רי סן « סאגישעקםשירינג * •p 
*r מ אג  גע־ ודעלכער *קל*ה*ם* םיםי׳ פ

ם •וין דױ«דס  אן גײם חח־ש, פיפםצז מ
ם *מידמדזח » «י• גיד ע מ  ןק־ זיח יי

ח• לגם *ז ס*ג ערשםעז דעם »יז יזי מו
—J םםדי״^ W p  r p רעיאר דער c
r יחנלכיד זימם־ t דזןר־ ל*נג גי® 1י 
jr וױיײס w m אנום י״ז *ד *r געגעז 

ג ךי ױ*ז«ז מ ג ע י מ ־ ד מ מ ר  דער ייז *
o p  Bfev משירם עגערגיש* V •ױאל 

HP—גדקם זיד »יז .ן״י w ארבעמר די 
 זרום •ןיליזיי פדר װ^ס ם^ביליױרען דזדך
 מאכעז דלדך «ץ זא# םםרײמגדען דןם

 דידך •jrr דעם •ימסען ד*ם *יי<חנד
שסעודנצעז. אייןדייײ

ע » ם םי • סםרײ׳מגדע די שון מ ה  ױ
 כדי װאשיגגס*ו. r? גזמזרזװ *יז טעד

 דעשענם־»ויס*דיסיפ. די *ו ן««ליד;א «ז
י *יריק*יעז זןי*זז זי׳י אז  דזנשענם־בא־ י

, מן מ י ן א  מהר*געו ה*ם ®ייינמ די ויןמ י
c דעפ **עדירש זי י4ו ל*גג וןאוי 'c  * to

ײק־סרזמד. ססי
% % •

ס דזר מג ס ד מון שאר־ א ייז ד*ם ד
ײ sns ברידז שזן  דזר שיז ןמיפ לזן»ג«יג

S •רןסעפס זײז »ױםג«דדיקם ®י־אי־א i 
m ־ן .*ײשיגזעדםאהםיק׳׳ ®ייהזער דץר* 

j$ v x * 0 9  w r ל וזי־ןי־ן סי מ  זייז מ
a זװדיאײיי. r tn e* זיך ד*ס ײןלכער 

 די ארגאניזירזח *ו מםאן ג«ם * 0•לד*י
ס « ל » י ן האסין » .ד- ד«ר *ץ ס

*DM■ •
r 3» ־**קאל e ר  איגםערגןױממ־* ת

m h m n  w r דער נזים דלעןגשארדא איץ 
ח ר m *י m * ד לריךהעמדדנג  די מ

* מ ז ל מ י ז  סי־זד־ש דןר ה*ם •לחױם ם
מגיזידם m * *י s i א זיד הןזם װ*למ

w ל*ז  wwn י ז ״ ז י מ ײ ה מ  י1 *
 םי־זד• דער אין ארמםזחי די שארשר^גזז

ם. מ ען ד מ ד מ ר  משלאגזװ דײגיז דעדבײ ן
י א גץדואישװ  זײ דוײשזת ארבעשער מ

 אנגעשטזףישע *ז ײזיד. סילדדעד אײך
*r איגםערגיױחמע•״. ד«ר

ו כדאי איז «ם • נ ז ז נ מ ר ש'ר• די אז ת
 אז אץ שיקאג*• שין אריגינעל ?וםם מ
 איגסער־ דער הים אגריכענם אז ה*ם זי

ל « ח ד  איז עס *ײם. י«ר דרײ »ויף ג
 נאשיא־ די *י ײיםיז *י איגגחנישסאןם

 װעם םי**ײ« דער *ז *ירזרשזזפם נ«ל«
י שאראנםװזןרםלעד ושןלמז  םמ לזביסעס י

 אוםגעלומיערםען זײער ®אר זױדאגםרדיל
s די שאר אין ארבץםער אויף »ג*ןל o v 

 די אז גלשאבט• האבעז זײ װ*ס רמגלז.
קריגען נים זזלען אינזערל באלנזעלאכןם

לײױיזוםםה. פ^רלאגגגת די

}--------------------------------ץ
ס א ם י ע ל ע ש ז ד נ ק א ו א ל ? 

ז א י נ ו ם י ר י ץ נ ^ ג י ע א ײ  נ
י י ע פ ע ש

v______________________________ /
מי• ד. הײפאז א ק ל פי םי  די־ מלםס מ

 כיעגל־ םסענזעד. אמידאר »ין רלקפאי־
n דזשלד t באארד דזשןױנם קלאוק דער 

 ײ־ די אז באריכםען. *נחשעלע^ ל*ס א*ץ
 *ו קאמפית אינםלנםײוען אז םירם ניפז

רלז ײי מג w< ײ r דער »יז ׳דזיזי־ סלר

 דער הראץ איגדוססדיע, קייײדער םרױען
 )ןרםיגען דעם אין לזזגע אוםגינפסיגעד

מרקעם. קלײדער
 שיר־ זז גיד אה *גחשזױילס ל^ס זייז

 די געודאדען ארגאניזירם םםדײק סזעידלן
 דער קלןןוק־ש*■. א מאודס׳. .גמדמןדי

 װי גאכדעם געױארען גערושען את שםרײק
̂זם ײ:'אן די  ש^רהאנדל־:־ לזננגערע טיך־ ד

 דורכקו־ געהאנם גים סירמע דער מים גען
 באלשללא־ די אגריםלגס. אן װעגלז םלן
ם עז מ ב עג * געוױגען מ מר ע ה  שון לויך
 און יד3וי דער אויף דאלזװ־ 4^5 כיז דרײ
 פעי־ דער פון ■רןמעבם הזןלב א זןןז שינף
ר ר*ל  רלסײער־ אין ױאקי־שאן העלס, מ

בענעשיםס. שלנס
 איז נוארקעם סאון אוו אום דעם אין

 ״םמארם שאפ דער גזידדזןרעז "נ^גמירם
 ױעל• קאליפארניע. !זגכזארי?. אין לײדי״

ם ג םי ש מ מ ס. 65 מ מ עלז ס  ב*ל- די מל
 לוידהעכעריג־ גלװינעז האבדז םעלפכלס

 און ורןך, א חןלער 6 ביז r 4.25* גלז
 ױעל־ די פאר *חןזענס ימדיב ז זית פיגף

םס. שי מ מ ײ ל א מי  איז בז^מלפבעם מ
 שםיק־אר־ אייף זזריבעי־ זיעען m דלר
בלם•

נע־זואנעל די ״זזה ן»שסיפוגג. אן »יז

 אײ* די *פל־היםעז זךײ יױ שראגע די
 אוישפלר־דאגירןײט באזדגדעךע פים איז גען

 אינםער־ דעם אויף געװןןרען באה*נדעלם
ל ממיזנאלען מ םי «  ־שדיכעי הזנגרעס• ן

 עגגלזזנד. אין שארגעקופעז לללםעגם איז
ל בין איד מיז פ  שאראינםערע־ געײלן ם

o' מןםערקימעז■ )ײ איז ם-רם r הע- הער 
מבם האס '1דארם■ חן<*ד  *ס־ רועגען גע
 נדי־ אנםשזפרעכדז װעלכע און' ענין דעם

 די אפדיםעז וועגלז םיעוגגעז אײנעגל :ע
 האם ער אויגען. די םון זעאונג־קסןםם
 גײ די wrn סןדױערען. זית אויםגעדריקם

 באדייםענד האם איגדוםםריאליזאליצ כע
 דער פון אפשװזזכוע דער *ו בײגעםראגען

 אז געתזגט. ה*ם ער מעגםשען. ביי ראידי
 אי־ אן >ןלץ נאד איז ראיה גלזוגםע א הגם

מל.  באז־:־ די אז שאקם. )t אבער איז ד
 די שין מים-ברויו און *גשטרעמונג דערע

 שארגרע־ שםארקער נאד האבעז אויגען
 שון זעאונג־כוח שולקאםען נים דעם סערם

 באוויזען עם האט ער אויגען. מעגשלעכע
 ארבע־ און לאנד־זזרבעםער אז דערמים,

 מלאכות ביי באשעשםיגט ױינען ױאם םער׳
 םון לרמוױיניגםםען ליידען דרויסען. אין

ראיד- שױאכער
 הסתם מן זיך ײעלען לייענער אונולרל
 האם צוריק יןזר־ליױי א מים אז דערמןןנען,

 אנ־ םעגםער העלסה ױניאז אייגענער אונזער
 לוױשזװ אויסקייער־קאמשזזניע אן געפירם
 און אשהיםעז װעגען מיםגלידער אוגזלרע

מז שי  געגאנגען דיגען םיר אויגזה. די מן
 אײגעז* די««עםירם און שעפער די אק

 דערקלערם האבען מיר t אוגםערזוכונגעז
 די אפהיםען זאלען זיי אז ארבעםער. די

אז אנשםרעגגיגג, איםמײםינער שין אייגען

געדעבפדגהײם ־*{
 דירכגע־ האם באארד רע^־ש^ם ל״באר

 אר־ 31 האבען x&b דער אם אין פירם
 זײ זאל ױניאן די אז געשםיםם, כעםער

 די פים םארזראנדלונגען אין פארסרעםען
 גע־ האבעז באי׳ם׳עייאכעס 12 בא־יעבאסים.

 װעלעז רעזריםעז ני־ע די געגעז• שסיפם
 אוי אים דעם םדן ,497 אהאל‘' גי געדערעז

 ארגאניזיר־קאכ־ די דלפארממענם. ם*יז
 ראכ. וויליאם שץ אנגעפירט ײערם פאניע

• • •
 .ײגיאן ודעגעז אפשםיר״גג דער איץ
 דורכגע־ האם ב. ר. ל. ^ די וואס שא•׳־,
 *, ל. אין שעפער דרעם אכם אין םירס

 דער שאר געשסיםם ארבעםער 381 דזאבען
 גע־ געשםיםם ד.אבען io ברדיז אוץ יוניאן

 ד־רכגעשירם זדערזןן אפשטיסדגגעז די :ען.
 ארבע־ די אץ באזונדןר. שאפ יעדען אין

 כדי שאפ- אין םפעאיעל אפם קוםען םער
 אפששיפוגנעז. די אין באסייליגעז או זיך

• • •
 דער rc ריםגלידער 3.4?5 אר־ם

 אקאלעז‘' םעי^אר ייײדים אין :פארטײעיר
 דע־ סאון ארו אוס דעם אין אין א• ל• איז

 אויםגמאייט געקראגעז האבען פארםגוענם
ױ*קא*יע־בענעפיםס. אין דןדער 126.426

 ®יתר אורשעלבאר רדי גלדענקזװ זאי*עז זײ
 אשי' א־יע. םיר ראיה. גוסע א 'איז עס
 בעםער׳ וױסען געדארםם ויאי׳םעז ויאס די.

 זע־ אונזער באסראבםען צ• גענויגס ײיגעז
 זעלבסםפארשסענדלעכקייס, א ווי קראפם

 און קאליע עפעם װערען א.ײגען די ביז
 םארריכםען. צו זיי שפעם צו שײן איז דאן

 באזונדערס א האבען מיםגלידער א־נזערע
 אויף םאז צו אכםוגג געלעגעגהיים גוםע

 אונוער אין באזוך א דורך אויגען ײיערע
 זא־ אויגעז די ױאו העלם־םענםער. ױ:יאז

 אויגען־ אז דורך װערען אינמערזוכם ;v1־
ספעציא־^יסם.

• • •

 אגומעלםן איך ד.אב בארערקונג קיייגע א
 דזשעימם דר. פון ביד דעם אין געלייעגם

 ױעל־ ■שיכיאםאו־. באקאנםער א פישער. ם.
־ איבערצוגעבען דא כדאי איז בע

 די בעאבאכםעט האם ויאם קינד. ״דאם
 ברע־ וועלכע פלאנצונגזון, נייע םון יואינדער

 ערד דער שון אויבערפלאד די דורך כען
 שאר־ א מיט האט װאם דער פרילינגז אין

 פויגעל• א איבער געיואכט אטעם כאפםען
 שטערען די שםודירס ודאם דער ;געסט

 מיהסער זי^ר באנלערקם און הינזעל אין
 אריץ םיף זיו םראכט וראס דער יעזקייטן

 לער־ מער םך א העז — גאםור דלר אין
 קלן ניענםש א אויב ביכער. פון װי נען

 אין לעבען. איז אינםערעם זיץ אפריםעז
 געפרואױ־ שרוער איצטיגער דער פון רישך
 אייגענע זיץ הען ער אײב צ"ם; מער

 גלײכגעוױכט. שילקארען אין ראלםען 'יעלם
 נײנ־ די פ*ן איינער זיין באשםיםם ער ייעס
 װאם מענםשען, צױאגציג יעדער פיז צעז

 א אין אנשייעז דארשעז נים קײגמאי־ װעם
גײטםיג־קראנקע...״ פין ששיטא'

ץ ז א א י נ ו ה ' ם ל ע ־ ה ע ב נ ע ס

:י*מל - •ייילץ ^יז

ע j-►ו951 סעפטעםנע* 27 ד׳

פראנט דרעםמאכער אױפן
־—ט אץ אץ רגיאן דער אץ

 פין ניימיג רעצםען ויפן
 דזשאינס דרעס אונזער ו

 אפגעהאלטען באארד.
אועדסט. סען15 דעם

גע־ אויסגעהערס זײנען
 באריכטען די ױארען ־

 פארשיידענע די פון
 'יזדכע אפטיײ־נגען■ א־ז דעפארסדענכט

 דעם איבער קי1ב־ אלגעמיעעם אן גיבעז
 ױניאן. דער פין סעסיגקײם און ־*עבען

 אפי־ פץ באריכס דער דא איז די צווישען
 ברו־ װעלמז פון דעסארשכענש, ליאײםעד

 אין מענעדזשער, איז קרארועץ מײער דער
 קאם־ פין 4צאי דעם איבער גים ער ױעלכעז

 פעריאד דעם דירך איז <פ ~אס פי׳זױנםס,
 ;געשייכםעם און :ע-יארען אויםגענופען

 די rx כאראקסער דעם אז דײסעס ער
<ט ײאט שעפער■ צזר די :קאפפי׳עינטט

 די און בײנעס פץ אר.ײס און אריץ זישען
 זיײ <ם ײעי׳כע הײסעט. ודיכסיגעדע טעד
 געווארען אױפגענררען צײס דער דמץי :ען

 דאס סשערראן. אירפארטײאישען םארן
 פאקם ברידער געסאן ייךא האבעז הד׳בע

 נעשאנעל דער פון טעגעדזשעד גוזפאן.
 אליװא פרענק ברודער און אסאסיאײשאן

 זיי־ <פ אהאסיאיישאן. פאפולער דער םון
 באריכ־ געווארען איבערגעגעבען אויך נען

 דעפארםמענם, חשאבינג דעם פון טען
 אקאונםינג. דעפארםמעגט, סעמלמענמ פרית

 װעלפעיר און העלט אוך ריסייערמענם
 מענע־ דדטענעראל דעפארטמענטס. פאנד

 האט האכמאן. דזשולױם ברודער חשער.
 אזא אױף און באריכםען. אלע די סומירם

 דזשאינט פון דעלעגאםען די האבען אויפן
 רואס פ־ן בילד םולען א באקומען באארד

 ױערט אפייט פ־ז ארבעם די אזײ װי און
אנגעפירם.

ארױס, זיך וױיזט רעפארטס אלע די םון
פארלוי־ איז סעזאן הײנםיגען דעם םון אז

 עס װערען• צו נוזפעל וואס ניםא פיג
 זיץ צו אנהויב אין אױסגעזען גראד האם

 קו־ רי־ארדערם קיץ אז אבער שלעכם. גים—
 קו־ עם אז גום. גים איז ארײן, גים מען
 מען און רײארדערס קײן ארײן נים מען

סטײלם, ױיע אױף עןםןבאר איץ אין האלם
 גיט גארמענט פארן זאל מען ױיםיל איז

 ניט לעבען קיין מען לעז באצאלם, קריגען
 װעגען געװארען גלזאגם איז דאם מאכען.

 לײנם אנדערע די בײ לײנס. בעסערע די
 אנגעפאנ־ נימ אפיל־ ארבעט די זיך האם
געז•

 קומם דערצר :ים. עם םדיג לביגו, בינו
.מיסרעפרעזעגםיישאנס״ םון םדרה א נאך

 פשום׳ן אויפן וואם ״אנדערפעימענם^״, הא
 עמענמ1עי געװיפער א אז עס, פימם לשיז

 בא־ צו פשום זוכס באלעבאסים די צוױשען
 דארף מען וןא בעל־מלאכות די גבג׳ענען

 שרים. און סר־ם יעדען אייף היםען זײ
’ צו רקנא נים איז עס אז זיך, סארשםיימ

א.>ודא אץ ױגיאן־באאלטען דעם גים זיין

 ארויף לײגם דאס רעםעבער. דעם :יס
 זיץ חוב ספעציעלען א באאמםען אויפן
 גאנצקײם די אפהיםען פיז וואך דער אריף

 אינדיװידו־ אויפן מא אגרימענם: דעם פון
 אינפאר־ צו הוב דער ליגט טעפבער <י<ז

 פאט־־רונג יעדע װעגען אפיס דעם פ״רען
 זײנע מים טאן צו האם ײעיכע שאפ. אין

 באדינגינגען. ארבעםס יזא פארדינסםען
 פון צוזאמעגארבעם ענגען אזא דירך בידיז

 אינדיװידוע־ די מיס בעאמטע י':יאן די
 צזריקשםייהעז מ״ר קענעז ריםגלידער ־<
 געדאכס כטדד ױערעז װעלכע אםאקעט. די

 אין סםאנדארדט ױניאן אונזערע אויף
צוים. אין באיעבאםים די דא־־טען

זשאפ' א*ישע~ ארן *ter ״אײ
נא־ דער :אר נים סעמע. די זדז דאס

 פדן ײים־פאםיור׳’. דער אויך נאר רען,
 פנשה פת ב.יך ארדיטגעגעבענעם שײן דעם

 דער פרן פיסגליד יעריגער יאנג א ציגקין,
 והייימר •2י לאקאל ײניאן. דרעספאכער

 לעצ־ פע:פי< אײף ציריקגצצויגעז זיך האמ
 50 איבער אנםהאיים בוך דער יאר. םען

 דורכגעײעבמ דורך א־ן ז־-רך איז אץ סקיצז
 לע־ ארבעטם פון ייידער לעבעדיגע פים
 שאפ אין הײם. דין אין און שאפ אין בען
 אלע־ צינקין םנשה איז שאפ. אויפערען איז

 פענםש, ױניאז געםרייער אלמער דער ראל
 זייער אין שאפ־קאלעגען זיינע זעם ודעלכער

 זײ ױי און גייען זײ װי גזנשםאלם, ארת׳ן
 עכ־ אין טאקע זײ םאלם ער און שמייען,

 יןא דערװעקעז עס װעלכע פארבען. טע
 פאר־ און פיםפאםיע סך א לייענער דעם

•טםענדעניש.
היפ־ א געדרוקם זיך האס צינקין רשנה

 ״גע־ פון שפאלםען די אויף יאר עסלעכע שע
 לייע־ די פרעמד נים איז און רעכםיגקײם״

 אז זיכער. בין איך זשורנאל. דעם פון נער
 װעל־ דער לייענער, אינטעליגעגםער דער
 דעם צו באציאוגג א און חוש א האמ כער

 האבען הנאזז םך א װעם װארם, אידישען
 אין געשריבען שילדערונגען, קורצע די פ־ן

 דער כאםש אידיש, זאכלעכען שיינעם א
ען.Tבאשי זײער זיך האלם ריהבר

 רחבר דער שרײבם שער־בלאט אויפן
 די פלן אנדענק צום .געװידםעט t אזױ

 ױניאן• מיץ פון שװעסטער און ברידער
 פערזענלעכקײ־ זייערע מיט האבען װעלכע

 איד געווירקט אקציעם זייערע םים איז םען
 פארשםעלען און םאלען פרובירען די זאל
 די דערפילט ער לייענער-. דעם פאר זײ

פולשםענדיג. מיהיע
 ערשיײ דאס איז פערזענלעך פיר פאל

 היינ־ איבערהויפם בוך. אידיש א פון נען
 פיט פארבונדען איז אלץ ווען צייםעז, םיגע

 געוואלדיגע א אויסגאבען. גרױסע אזעלכע
 א מחבר דער איז נאך דערצו דערגרײס־נג.

 םאלאנם־ א מא יפים מכל פענםש ױניאן
.א כיח יישר א פענםש. פולער ז  ברהיער י

 לע־ לאנג װעם איר אז האף׳ איד צינקי-ז.
שאםען. תא =עז

*ןרדיםםןןר ײן-לעכזןן אמיע- ד•
 קוםם פעםםעפבער. לםען דעם פרײמאג.

 אוג־ פרן ארײפסאר יערלעכער דער פאר
 הדי^ ידנינױ אין באארד דזשאינם :ער

 .ױ־די־םי׳ דער פון פיסגלידער די רכבוד
 זיײ איעלאדונגען םשערלײס. בילדיגג אץ
 אק־ אלע צו געװארעז ארויפגערטיקס נען

 אי־יך און דעפארםפענם פון סוערם פידדע
 חשאינם דעם פח דעיענאםעז די צו

 אונ־ r® אפפארעז װעלען באכעם באארד.
 זײ־ דעם 1 פרײםאג אפיס־געבײדע זער
 ניס קענעז והןלכע די. פאר בײטאג. גער

 אראבזשירם זײנען זייגער. דעם i פארען
 דעם 5 פאר באסעס פפעציעלע גציוארעז

 פיס־ אלע אז האפעז■ פיר :אודענס זייגער
 קך־ װעלען דעפארפפענס דעם פמ גיידער

דער פון געפס אלפ פארברעגגעז אין פען
י־נ־אז•
 אדזיר קאפיםע דעפענדעדם ײניאן די

די  באקאנם בעכעד איז זי װי ײ־זײ־פי״, .
 געשימזע רײכע א האט ױניאז, אונזער אין
 בבבוד׳ען א פארנעפען אלעפאל װעס אין

 א׳־ג־ וױכםיגסםע פאפע די ציוײטען שיאץ
 אבגעשאנ־ דרעספאמר. די פון פםיםיציעפ

 פרײזדילי־ אלס קאריערע איר זי האם גען
 *36 דער אז אױפצופאסען, קאפיםע גןי

 ז«ל װאד ארבעםס צ־םאגיגער שסונדיגער
 יאר 15 פאר ױערען. אפגעהיט שםרענג

 אדן פרימארגען יעדען ;אפשפעל אן
 יעדעז זית שבת יעדען וואך. אין אווענט

 פעג־ די פאםראלירזה סוב ױם געזעצלעכען
 קיזנסע• דיםםריקם. גאררענפ דעם םשען

 װאכזאם א האלפען את שםיגען די רען
 אר־ געזעצלעכע פון פרינציפ דער אז אויג,

 װןי־ פארבראכען נים זאל בעטפ־שםונדען
 די זײם יאר 15 איצם װערם עס יא, רען.

 וױיל אופאנםגעלםלעך. ארבעםען מענשעז
 אזא פאר באצאלען דארפען זאל פען רוען

 דעד אין װאלם עם אז איך, דענק ארבעם.'
געקלעקם. גים געלם קייז ױניאז־קאסע

קלע־ זאך די װעם פענםשען סך א צו
 איצם איבערהויפם גוזם^ ביסעל א װי גען
 דאך פאלט קורץ. זיינען םעזאנען די װען

 אופגעזעצלעכע ארבעםען דועגען פראגע די
ר אוועק. געװים שטוגדען ^ י  דאס איז ל

 דעפארם־ דער װען ערשםענם, אזוי. נים
 יאר 15 םים געווארעו עטאבלירם איז מענט

 פון באשםאנען יוניאן אונזער איז צוריק,
 גע־ איז עס עלעמענם. אומרייםען נייעם א

 זיך צוגעװאויגען םיםגליד פארן שװער װען
 וועכןינםלע־ זיינע רעגעלםעסיג צאלען צו
 און אווערםײם ארבעםען אבער דױס. כע

 בײ איז זונםאג. א אדער שבת א אמאל
 צו זאך. נאםירלעכע נאנץ א געווען אים

 פעז צוגעװאוינם. געווען איז ער וועלכעם
 אויפקלעדען איינ׳םענודך, געדארפם האם
 ■רינ־ דער אז אים, מים אײנקנעלעז אין

 שםעדען. געדעצלעכע אפהיםען פת ציפ
 בא־ ױניאן וױכםיגםםע די פיז איינער איז

 האם יוניאן די ודעלכען פאר דינגוגגען.
ןאגײגוגגען אלע געקעפםם. יארען לאנגע
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*r אן זיד ודיבצז ײגקמ־געזעזען. די 

ען די פים גג מו רל  ױניאן־־שםונרען. pc מ
 שוין איז «תקם. דעם מרברעגם פען אז

מז «ו ליסנם שי  אג־ *לע אויף ד\תר » מ
. דןרזנ מן ג מו ל ר  דװקא איז נדױיםעג* מ

ױעיג jp זייז• עס װען ד«ן.  װען אויבעט. ו
 מרדינשטעז די ?ורזע. זײגעו טצזאגצז די

 דער איז — גרײם. גײפען די pc קלײגלצד
 איפגעזעצ* אז אטאל ארבעםצז «י באנעד
 אימ־ שבח. אדער אװערםײם. שםונדע יעבע

גרױס. גןיהײעד
 ווערען םענםשעו די ייאס דערמיט אדן

ם על ם ש מ * pc די נאך איז ארבעס דער 
 באםרײם. נים יו־די־םי דער pc ק*מיםע

 ערשס װערם םיםגליד משולדיגסער דער
 קאמי־ גריװענם דעד צו גערופען גאכדעם

 איז ?אהיםע־פאו יײדי־םי דער װאו סע.
 פירש װעלכע ײכיאן. א זױן קלעגןןר. דער
 איז שםייגער. יצסאקראסישעז א אויף זיך

 ביר־ פול־כארעכםיגםער א פיםגליד יעדער
 געשםעמפעלם װערם עד זזײדער pc גער

 פח רולם. יוניאז געגען מרברעכער א וײ
 מעג־ יעדע הריגם ער pc קר׳־מן. ער

 זיץ װייזעז pc ײד רײעואװאשעז לעכקײם
 אײ־ יעדער וױ מעדקױירדיג אין אוםשולד.

 שםײן לײקעגם אנגעקלאגטע די pc נעד
 שולדיג נשסה די גאם איז עד בײד אמ
 גע־ אים דאד האם ?אפיםע־טאן דער זךי

 זײגעד דזנד יידז אי־בעט דער בײ טראםעז
pk איגדערפרי 8 גאד פערפצי א געייצז 

 ז׳ע־ אויף אוועגם. *יז 5 נאד האלב אדער
 ער תירוצים. םארשידצנצ דא יײנעז רײף

 זײ־ דעם pc 9 פריער ארײנגעקופען איז
 ארוכי־ געודאלם c״i האם ער וז׳ײל געד.

 שאר־ איז ער אדער גאם pc זיך דרײען
מז  װייל שאפ אין זײגער דעם 5 גאד בלי

 סיםן אויפצינעטעו צםײאס געהאם האם ער
 אז גןידענקם. האם עד אדעי־ מלעבאם.

 דעררוי־ די געקראגען האם םשערםאן דער
אםייש. ױגיאז pc בעגיש

 שוין האם קאמיטצ־מאן ױ־די־םי דזױ־
 םרעפם מען װען דזשאב. לייכםערען סיל א
 אומגעזעצלעכע ארבעםענדיג ■רעםער א

 רײד. קיץ ניט שוין העלשם דארם שםוגדעז•
 אליץ. זיך סאר רײדען רעם־אימזנגס6 די

הײס. ײינעז זײ גערעדם• ■שונדער
 אויס־ געלעגעגדיײם דער בײ װיל איד
 און דאנקבארקײט ױגיאנם דער דריקען

 ^אמיטע, גריװענם אונזער *ו אגערקעגונג
 איז עם אז געהאלםען, תמיד האס ױעלכע
 באםרעפענדען דעם אויסזוקלערען בעםער

 זײן pc ערענססקײם פולע די מיםגליד
 דער pc אינםעדעםעז די געגען האגדלונג

 מיס־ דעם געגען סיינם דאם װאס ימיאן,
 ארייש־ װי אינםערעס •ערזעניעכעז גלידם

 גרײהע א שולדיגען דעם אויף *דלײגעז
 םשערמאן סריערדיגער דער געלס־שםראף.

«p ברו- אגענם. ביזגעס שיגער1אי דער 
 די יײ אזוי ינקם8 ברעםלאדו׳ דושיי. דער

 רו־ סיני שײעסםער םשערליידי, אישגױגע
p’wra'a, פארשםענדע־ סיל אדויס ודײזעז 

געבים. דעם אריף גיש
 אהםײײססעז אלע אײש גיס שע»ם דאס

*p דעמאג־ אלע קאםיםע. יר־די־םי דער 
מ לײנס, יישעש pc םםויאאיעס  מיר װעל

 יאדזװ; די pc סארלדיף pc מזזאס האבזח
C*״j» n t f lc  T, װערזת־ עם ודעי׳כע pc 

 אפים, דורס ארדיסגעלאזען *ײס *י «ײ׳ם
WP פריײ דער דײד געםאז װערש אלץ 

װעל־ .יו־די־סי׳. דער pc ארבעש וויליגעד

 מים פארבינדונגען אירצ ד־רד האם כע
 םיס־ א אויםגעארבעם םשערלײם בילדינג

 מאמענ־ אמ קאנםאקם נאענטען pc םעם
פארבינדוגג. םאלער
 סירערשאפם די באסראכם דערסאר אס

pc פאר־ און כבוד א פאר ױניאן אינזער 
 איין אמווייניגססעז האס זי ױאה געגיגען.

 וױיזען *ו געי־עגענהײם די יאר pc םאל
 מערס־ .ױ־די־םי׳*, דער pc מענםשמה די

 עלםם־ די גװישען זיינען װעמען pc םע
 איר ײניאן• אונזער pc פיאנערעז םע

אנערקענ־גג. און אכםינג גרוים
מאמץ״ ״אני םדליןםאפ׳עס כ^רכזאן

 .סא־ ייאכעךשריפם סא«יאלישסישע די
 געדרוקם לעאםעגס האם קאל׳־, שעלישס

 אויף ארםיקעל אינםערעסאגם אן זייער
 אידעאלעז .סאגיאליססישע ז םעמע דער
 םהאמאס. גארמאז pc ןײם־. אוגזער אין

 אי־ ארםיקעל םער15 דער *ױן איז דאס
 םארשיידע־ pc געשריבעז ענין דעם בער

 פראמינעגם דינען װעלכע געלערעבםע. נע
 אויב באוועגונג• םאציאלישםישער דער אין

 םעריע די איז םעות. קיץ ניס נזאך איך
Tyuccyi:c אר־ לעגגערע 3 םים געװארזױ 

 סאציאליס־ באױאוסםעז דעם pc םיקלען
 קארעי. לואים לערער. pc שרײבער םישען

 דע־ pc פראגע די באהאנדעלם םהאכלאם
 איינסא־ זיץ אין םאציאליזם םאקראםישען

 .הא־ ער׳ זאגם לאנג׳, ״או שפראה כער
 עגין דעם באהאנדעלם םארקסיםםען בעז
pc זײ:ע שסאנדפונקט. םעאלאגישען א 

 אויםגע־ האבען געגנער און פארםײדיגער
 ױועל־ דיקדוק. שםעציעלען א ארבעם

 איינער װי םייםשעז געלאזם זיד האמ כער
 מייז סאכען דארום װעל איד געװאלם. האם

װי אײנסאך און קלאר אזײ ססייםםענם
קעד• איד

 אים געלינגם עם אז זאגען. מוז איד א*ז
 און גי׳אם זיו לעזם ארםיקעל דער זייער.

p נים אנטהאלם v סארנעפעלטע שום 
 דער, אםילו אויסדרוקעז. צוױ^יםיגע אדער

 גע־ ניט װארט קײן קײנםאל האם װעלכער
 לײכט עם קען סאציאליזם. וועגען לעזען

 דא איצם זייגען םהאמאסן. לוים פארשםיץ.
 רעװאלוציא־ — סאציאליסםען צוױיערלײ

 םי־ סארשײדענע pc סאציאליםטען נערע
 אינגאנצען אנגענומען וואלםעז וועלכע נים.

 גלײכצײםיג לערע. לענינס םײלוױיז אדער
 זײן צוליב סטאליניזם דעם צוריקױימענדיג
 דטמאקרא־ ארן ;קאנםראל דיקםאסארישען

 אז האלטען. װעלכע םאציאליסמען. טישע
 בא־ שטארק איז קא<יםאליזם אמעריקאגער

 רעפאר־ פארשידענע דודך געװארען װירקם
 זײ פאציאי־יםמעז. די דירך געשסוסם םעז■

 אן אלם סאציאליזם אין אלץ נאד גלדיבעז
 אםע־ דער אין אויך גלויבזמ זײ ציל. ענד

 וואס דעם םראץ דעכיאקראםיע. ריקאנער
 םיר אז האלםען. זיי יערפעקם. נים איז זי

האבעז• מיר ײאס דאס. שיצען מוזען
 דענקעז סאציאליססען רעװאלוציאנסרע

 זיי סערשינדן. אבסאלוםע אין רײדעז pא
 דזרכויס איז קאפיםאליזם אז האלםעז•
 װייניג. ױיער ײד אובםערשײד pc שווארץ

r קאפף קלאםזוז דער c צזינ־ די אלץ נאד 
 פאנאגדער־ קלאסעז די pc אידעע סראלע
r סײלדנג c שארף אזײ נאד pc די װי בולם 

 רןי- םערםםע װ׳ײכ. אויף שדיארץ קאלירעז
מז סאציאליסםעז ױאליציאנערע  נאך שסי

סמיירא־' דיקםאסור pc געדאנק דעם אלץ

גערעכטיגקײמ '־ין---------------
 ארבעםער דער אז דענקען, זײ לעםאריאם.

 דיקםא־ אויםאיבעז צייםוױיליג קען קייאס
 ביז מאשעז די איבער קאנםראל טארישע

 זײט p'i אױף געוױנען װעט ער װאנען
 באפעלקערונג. דער pc םייל גרעסםצז דעם

 םאציאליםטטן וענזאקראטישע דאגעגען
 דאר־ אוסשםצגדעז די אונםער אז גלויבען.

 אכיערי־ דצר מים שצגיען נים זיד זײ םעז
 א אז גלויבען, זײ דעםאקראםיע. קאנער

 גע־ םארםײ, סאציאליםםישצ שטארקע
 ארבע־ ארגאניזירםער גוט א pc שטיצם

 סאציא־ די ברענגצז קען באװעגונג םער
 מים זיך באגוצעז אז גצחונית ליםםישע

גװאלד־םאסען.
ארםי־ תלבצז אין c,•1 אנו־צר אז איז

 דעמאקרא־ ״רייר. אז םהאגזאם, זאגם קעל
 מאכצז קלאר פוזען םאציאלישםען. םישע

 עילם אפצריקאנער דעם פאר pc אונז פאר
 צר םיינצז מיר געזעלשאפם א פאר וואס

 אי פים םאן דאס מוזען מיר pc בויען
 מים מײנם ער װאס אפיל׳. עמאציאנצלען

 אז איז אסיל. עמאציאנעלעז אויסדרוק דעם
 א«עלירען מוז מאסען די צו אויפרוף דער
 קאם, צום נאר נים געדאנק. צום נאר נים
 םוז געשיל-צם צ.ים הארצען. צום אויך נאר

 אז זאגט■ םען דינאכדזם. מער באזיצען
 םײנונגןח זייערע :ים ענדערען פענםשען

pc סהא־ מענםשצז. עלםערע נאך בסרט 
 pc אלם• יאר 65 איבצר שוין איז םאס
 נאר־ אז זען, צו איז געזאגםע. אויבען דאס
 נאב־ ביסעל היפש א האם םהאפאס םאז

 באײצגונג די נאכגעשםודירם און געםראבם
pc םאררע־ הײנם נאך איז ער װצלכצר 

 איז ער פירער. גײםםיגער דער אלם כענם
 איבערצייגונג איצםיגע זיץ צו געקומעז

 וועלכער pc לאגע. דצר pd גרונם אויפן
 בפרם אמעריקצ pc pאלגעמי אין װעלם די

 יאר 15 איבער מים איצט. זיך געפינען
 לעצ־ די פארגעקומען איז עס װען צוריק,

 סאציאליםסישער דער אין שפאלטונג םע
 זייער בײ געהאלטצו זיד ער ־אט ■ארםיי,

 אים זיך האט עס פאזיציעש. עקסםרעמע
 װעט רעװאלוציע רוסישע די אז געדוכם,

 דער מיט יאד פע^ערען• אלע אירע טראץ
 נאציאנא־ שטארקען איר אויםגצבען צײם
 וועם px טאטאײטאריזם װילדען איר ליזם.

 דעמאקרא־ צום טאן רוק א צוביםלער זיך
 זיינע pc איז לײדער סאציאי*יזם. טישען

 ליגט דאם געװאי־צן. גיט גאר האסענונגען
 דיק־ pn יעדער pc נאטור דער איז שױן

 או־יין קריגם מצז וױ לאנג אזוי — טאטור
 נים דאס מצן לאזט הענם, די אין מאכט די

 קא־ ״מאכם — עקטאז לארד זאגט װי אפ.
 קארומפירס םאכט אבשאייושע אץ רומפירם

אבסאלוט״.
 pc פירצר pc ייצרצר די אז מיץ. איד

 זיך דארפצז גצדאנק סאציאלישסישען דעם
 וױיםערדי־ דעם וועגען סארםראכםעז איצם

 ‘םםעציע־ באװעגונג. אונזער pc גאנג געז
 צו פלאן קימ ניס איז צם לאנד. אין דא

 סא־ און פ־^אםסארמעז די א־יף ײד שםיצעז
 צו באלאנגם דאס צוריק. יארצז pc ליסיס

 א אין לעבעז םיר סארגאנגעגהײס. דער
 אינ־ איז ערשא^גוײיך זיץ צו pc צײם נײע
 אנ־ םיר םחען קאםף. םאג־םעגלעכצז זער

 :לאזוגגען נייע pc מיםלעז נײע װענדעז
 םע־ אלםע אונדערע רעװידירען סוזצן מיר

 וועלט די אםת. באגריפצן. אלסע pc אריעס
 אומגערצכסיג־ מים איבצרפילם גאד איז

ארבעםער דער אמת, עװלור״ז מים קייםזױ•
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קלאוקמאבער
אץ לאנטראלטארפ צײט^ייל״גז} די

אמדדסשייע אינזער
 סים ייעצטעןשמועש רדץ ין

 אין אוקםאכער,1?״ אייך,
״גערעכ* נוםער פאריגצו

 איך האב םיגקײם׳/
פראב־ דאם ארומגערעדם

 צײםוױיליגע pc .לעם
קאנםראל־ (םעםפארערי)

 האב איך אינדישםריע. אונזצר pc םארם
 מכה שלעכםע א פאר װאס אנגציײזען. דארם

 רןאנםראקםאר־ צײםוױיליגער דער איז עס
 דאזי* דצם איז עס נויטיג װי און סיםםעם

 א«ע־ אויך האב איך אפצישאסען איבעל געז
 ארבעםעז וואם באלטעלאכצס, די צו רירם

 זיי אז קאנםראקטארס. פערביאנענטע די בײ
 אוגזערע אין אונז מיט קאאפערירעז זאלצן

 פראבלעם■ דעם־א לימען צז באמיאונגען
 גוםער- א געװען סצזאז אונוער ױאלם

 פער־ קריגעז צו געלונגעז א^שר אעז וואלט
 צייםוױי־ אלע שאר רעגישםראציעס סאגענםע

 .פראבלעם דער px לאנםראקםארש ליגע
 לײדער גציייתם. אינגאנצען געװען לםrל

 אזוי נים סןזאז איצטיגער דער גראד איז
 דורכ־ געווען שיוער דעריבער עש איז גום.

 הונדצרם סולצ וש1באשי א־נז׳ער .צופירען
 צופרי־ איך בין פונדעסםױעגצז פראצענט

 איז איצם ביז אז מיםצוםיילען, אײך דעז
 רע־ פערםאגצנםע קריגען צר גצ־־יינלצן אינז

 פראצענם אבציג כניעט *אר גיסטראציעס
pc דאש קאנםראקטארס. צ״טיױיליגע די 

 באלםע־ די pc פראצענט ארציג אז ד.'*םם.
 בא־ געװען איצם ביז זײנען וואס יאכעש.

 קאנםראקטארס צײםוױיליגעי בײ שעפםיגם
 וזשד דעם אײף אנגעװיזען געווען זײנען ארן
 איצט װעלען דעגיסטראציעס. צופצליגע פון

 אר־ אנדערצ אייצ װי מצגלןכיןײם. א האבען
 אין חלק גערעכטען זײער קריגען צו בעםער,

 פאו־ דזשאכער, דעם םין פראדולציע דער
רעג״סטרירט. זײגצז די ױעלכען

דערמאנען. צו דא כדאי אפשר איז עם
 שװעריג־ מים כסדר זיך באגעגענען מיר אז

 אין אייד און באלעבאטים די דצד קײםען
 באל־ אײגענע אונזערע pc ראס געװיסער א

 צו פאןן אונזצר דורכפירען בײם מצלאכעם
 ־,טצריפארצד פץ אינדוםםריצ די באפרײען

 איך מילא■ ?אנטראקםארש. (צייםוױיליגע)
 באלע־ די פארוואס פארשםיץ לייכם קצז

 בא־ טאנכע פ^אן. אינזצר באקצרפןן באםים
פאר• האבצז צר פײנט בכלל אבצזה צבאםים1־

 האבעז מיר pc עהםפלואטירם, נאד װערם
 מאםציצז צו pc קערפעז צו הך א נאד
 ווערען ארײנגעבראכם װעם עם ביז זיך

 pc גצרעכםיגקײם pc יושר מצר אביםעל
 פאר־ דאך ראכעז ריר אבער וועלס. דער

 לעבען ארבצםערס דעם ביס־יצל. צו שריט
 װי גרינגער סך א צולייפצל אז דאד איז
 צו־ יאר pc io 20 טים געווען איז ער

 םען pk נים הצן יצז אז נייײ, איך ריק.
 קאלירעז אין אלץ באםראככעז נים סאר
pc װײס pc .צש םיצז וואם די• שייארץ 
 דארף עס בילד. פאלשען א באלומעז יא.

צוגאנג• אנדצר אן ודצרעז געפונען

pc ײנבעדג ישראל£
באארז חשאינם קלאוק pa מטנעןזשמו גענ.

 זײ קאגםראקטארס. דיערע צו פליכטוגגעז
 װעלכע pc ארויםצודרייען זיך ליב האבען

 בא־ מאגכע פאראגםװארםלעכקײט. איז עס
 איז די סאר אז חשבון. א האבען לצבאםים

 װאס קאגםראקםארם. צייםװײליגע בעסער
 פרו־ צו געלעגענהײם א אמאל די גים דאס
 פרא־ פאר פריה דעם ארוגםערדריקען ווען

 £ארשםייך נים אבער קען איך וואס דוקציע.
 וועז באםת. םיך פארדריםם מאל מאנכעס און

 איינריידעז זיך לאזצז באלםצלאכעס מאנכע
pc דער צו קומעז זיי און באלעבאםים די 

 צוםרי־ זייגצז זיי אז טענה. דער מים ױניאן
 בלײבען זאל קאנםראקטאר דיער אז דען,
 די־ רצגיםםראציע. צײםוױיליגער דער רים

 שארשםײז. נים װילען באלמעלאכעם דאזיגע
 צו פאםף א אין דא זיד האגדעלם עס אז

 אינ־ דער אין באדיגגונגעז די פארבעםערען
 קריגעז צו כדי אז סארגצסען. זיי דוסםריע.
 באלעבאםים. די pc באדיגגוגגעז בעסערע

 קעטפערישען ביםעל א האבעז מען דארף
 הא־ באלעבאםים אויםדויער. אביםצל םום.
 אונטעי־געםו־אגעז ניט קײנמאל אונז בען

 זילבער* א אויף םארבעםערוגגעז אונזערע
םעלער. נעם

 אר• וואם וױדער. באלטעלאכעס אגדערע
 ניט האכעז שעפער, פערמאגעגטע איז בעטעז

 די האבעז מיר פארװאס פארליידען געקענט
 זײ אווערטיים. ארבעםעז צו דערלויבם גים

 הא־ מיר אז פארדםיק. געוואלם גים האבען
 אונ־ דורכצוסירען כדי טאן. געסױט דאס בען
 צייםװייליגע אפשאסען װעגען פלאן זער

 צופרי־ מים אבער ?צז איר ?אגםראקםארס.
 הא־ שאלען מײםטע אין אז זאגען. דעגהײם

 גו־ א ארױסגעװיזען קלאוקמאכצר די בצן
 ?אאפע־ האבען זיי pc פאדשטענדעניש טע

 מעג־ האט דאס װאם ױניאן. דער מיט רירט
 אין פיל אזױ דערגרײכען צו געראכט לעד
צייט. קירצער אזא

דעי לײפאר דימטיגען טרס
אונ־ שיקם דעי לײבאר הײנםיגען צים

 באגרי־ הארציגע זיױ דזשאינט קלאוק זער
 קלאוקמא־ םויזענטער צענדליגער די צו סונג
ארבצםצז ױעלכצ פרױען, pc כיענער כער,
קלאוק־אינדוססריע. דער אין

 קלאלק אונז פאר איז יאר הײנטיגןר דער
 הא־ מיר װײל יאר. װיכםיג א געויעז מאכער

 קאלעקםױוצז באנײען.או:זער באדארפם בעז
 דיא־ מיר באלעבאםים. די מים אגרימעגם

 רייע א ארויסגעשסעלם זיך, פארשמיים בען,
 גצ־ האבצז מיר וועלכע מים סאדעריסנעז.

 סםאביליזאציצ םער ארײנצוברענגען צילם
 די אײםבעםערעו pc אינדוסםריע דער אין

 פיטגלי־ אונזעדצ pc ארבעם־באדינגינגעז
 pm אז פאסירם. אזױ גראד האם עס דער.
 פארהאנדלונגען די אנגעדויבען האבעז מיד
 pc איז באלצבאסים־אסאסיזדישאנם. די מים

 סײנעלדיב. ניט זײער געייעז םרײד אונזער
אוי באלעבאםים די דערמוםיגם האט דאס

 אפשר פאדערונגען. אוגזערע ריקצואוױיזען
מ־ די אז געםראכט, אויך זײ ד״אגען איז  קל

 זיינצז און געיוארעז אים שוין זײנצז כער
 פא־ ױתרצ פאר ?צרפצז א' פעאיג מער נים

דצרונגען.
 צוזא־ זיך זיינען מיר ײ?ן מאל, יעדער

 בא־ די םים קאנפצרירצז צו טענגעקומען
 אײג־ נױץ פארשסארקם זיך האם לעבאטים.

 פאראיגטצרצשירם נים זיינצן די אז דרוק,
 זייצרע תוד־זאכצן. וועגעז פאדהאנדלען צו

 אינהאלםלאז. אזרי גע־יען זײגעז צנםםערס
 םוף כל סוף האבצז מיר אז אומלאגיש. אזוי

 אונ־ װעז אז דערקלערעז- עפענםלעך געמחם
 אדנזע־ ווע־יען אוישגיץ. װעם אגריםענמ זער
 דררכצופי־ כעצװאונגצז זייז פיםגלידער רע

 אר־ אגרימענם אן -אן :לאזונג אונזער רעז
.”נים מיר בעםעז
 אזוי געװען זײנען אבער באלעבאםים די

 אײנרעז־צ־ אייגענצ זײער pc היפנאטוזירם
 מיר אז געגלויבם. ניס האבעז זײ הז ניש,

 דעקלע־ אויזער דורכצוסירעז זיך גרײםען
 רא* צי געםאכם נויםיג האם דאם ראציע.

 איגדוט־ דעי־ אין ״שםאפצחש״ דעם כען
 געלע־ דער אם ביי אגב. רױל. איד םריע.

 דאנקבאר־ םיפע סימ אויסדריקצז גענהיים
 pc מיםגלידערשאםט גרויסער דער צו קיים

 איז לאיאליםעט זייער סאר ױניאן. אונזער
 זי יואם יוניאן. דער צו איבערגעבענהיים

 אפ־ ציים שעה זיבען וױ וױיניגער אין האם
 בזאנהעמדן. איז גײ־ראשיז יעדער געשםעלט
 איז pc לאנג־איילענד בראנקס. ברוקלין.

 ךזשוירזי ניו pc שםעםלצד און שטעם די
 pc לאיאליםעם דאזיגע די קאנעטיקאם. און

 אונזערע pc אויםדתק געאייגיגםער דער
 די אויםיודהען געהאלפעז האם מיטגלידער

 פאר־ װעגען חלומות זייערע pc באלעבאמים
 דארף קרעדיט זײער צו צייטצן. גאגגעגע

 איינגעזען האבצז זײ אז ווערען. געזאגט דא
שפצם. צו גצװעז איז צם אײדער געפאר די

 אײס־ געװאונענע רײע א אז האלם. איד
 הא־ אגרימעגם נײעם דעם pc בעםערונגען

 מים־ אינזערע פאר באדייםונג גרױסע א בען
 געבעז יועלעז רעפארמען נײע די גלידער.

 אויםצו־ מעגלעכק״־ם בעסערע א ױניאז דער
 אפ־ ארום אזוי pc ארבעם־קאסט די גלײכען
 װילדע ײ מצגלעד איז עם וױים װי שאפען

 :עבראכם נים קײנעם האם וואס קאנקורצנץ.
 אװדאי pc באלעבאםים די גיט — גוםס קיץ
 הײ־יאד זיד קענעז מיר ארבצטצר. די נים

 -cc ניס איז עס װאס יצם. אויף באקלאגצז
 אבער שעפער. די אין ארבעם גענוג ראן
 וועם צושםאנד דער אז האפעז. צו איז עם
םארבעסעדען• זיך

• • •

 זיינען עקזיסםירם. יוגיאן אונזער זייט
 פאראינמצרצ* אלעמאל ?לאוקמאכער. מיר.

 םרײז־ אײנענעם אונזער אין נאר נים סירס
pc לאגע אלגעשיינער דער אין pc אינזעד 

 פאראינםדרע־ אויד דמעז פים נאד לאנד.
ם נלײב. איד װעלם־עגינים. אין סירם ע  אז

 אומבאשםרײסבאדצר אן הײנם שײן איז
 פרײצ אונזערע pc זיכערעים די אז פאלם.

 אדנז בײ םײ אינסםיםוציעס. דעראקראםישע
ױצלם׳ גאנצצד דצר אין סײ און לא:ד אין
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 אר־ ברײםע די אויף עיקר דער זיך שםיצם
• אח ליבערןןלע די און םאסען בעסער רן  י

 םאר* בלוםיג זײנען װעלכע jiwro גדעםיװצ
 פױי־ םרן עקזיםסענץ דער יין *יגגזערעסירם

זיכעדקײם. עקאנאפישע *־ז מײס
ר מ  פון געשיכםע דעד אין קײעזןזל *

 ארבעםער םרײע די זײנעז פענםשהייס דער
 לצנ־ דעכאקראםישע די א׳ץ ארגאניזאציעס

 פארניכםעס געפאר אזא אין געװען נים דעד
 הײגם. װי א*עגםעז. סםאלינם פיז װעדען צו

 שרײבען םשרתים םםאלינס םאקע םעגעז
 םרו־ פרעזידענם צו בריװעלעך פריינסלזכע

 אז אײנדרוי^ דעם םאכעז פרמװענדיג פאן.
 װעם םעלקער. די צװישען שלום װילען זי׳י

 די נאך ם*לגם װאס אײנער. יעדער אבעד
 די אין געגגםםערס סםאליגס פון פאלינױס
מ לעגדער.  נים קאלאניזירם. האבען זײ װעל

עז ײ סםאליגס םון ודערעז פארםירם מג  .ל
ם  דעםאקראםיע. םים ?*רעםפאגדענץ״ מ

 מים געםאן האבעז זיי װאם וױיםם. יעז־ער
 און דעםאקראםיע םשעכאםלאוואקישער דער
 םיליאגען וואו לענדער. אנדעדע די פים

 שקלאםעז־לאגערעז. זייערע אין שםאכםעז
 סםא- אגשםרעגגונג װעלכע װייםם׳ יעדער

 געוױנעז צו מאכעז יר*«*גאגדיםסען לינס
אז אזיע איז םאכם  איצם םארציןין זײ אוז

כינע. ארום רינג אײזערנעם אז
 די װען אז באזארגם. אלעמאל ביז איד

 מים פריינדלעז אז זיד הויבעז םםאליניםםעז
 גערוםענע אזוי אונזער זאל דעםאקראםיע

 װערען פאר׳שיכור׳ם גים אינםעליגעגציע
 װאס םריק״. ״פראפאגאגדע דעם אם םון

 דאך םיר האבען ארבעםעד, די אנבאלאמם
 זײ םים דערםארוגג אייגענע אונזער געהאם

 אנדערע׳ םך א װי םריער. האבעז םיר און
 דאך׳ זײ האבעז םאקםיק. זײער דערקענם

 חרוב געװאלם ״םרײנםשאםם״, זייער םים
 ארבעםער־ אגדערע אמ ױניאן אמזער פאכעז

 געדויערם האם עס וועלכע ארגאגיזאציעם.
 איז עם אױםצובויען. יארעז צעגדליגער

 געזונטעז דעם שארדאנקען צו געײעז בלױז
 װאס ארבעם־מעגםשעז,• םשוםיע די פון חיש

 םארםריבען דיגעז שוױנדלער דאזיגע די
 די ארבעםער־באױצגומ. דער פון געװארעז

 געדארםם וואלםעז לעגדער דעמאקראםישע
 םאן איז דערפארוגגעז אונהירע םיז לזנרגעז

 מיליםע־ כוחוו^ זײערע אין איז װאם אלץ.
ש  דעם באקעפםען צו אידעאלאגיש. איז יי

 דער םיז װינקעל יעדעז אין מענשעז־שוגא
 אםאקײ צו דך קלויבם סםאלין װאו װעלם׳

ר«ז•
 םילי־ אז באםאגעז, אבער איך װיל דא

 גע־ נים זײנען זןלײן, צוגרײםונגען םערישע
 װעל• לענדער. אלע העלפען םחעז םיר גוג
 אינ־ סיבות׳ היםםארישע מחסת זיעען, כע

 זןזלען זײ אז צוריקגעשםאגען. דוםםריעל
 אײגענע זייעדע אויף שםעלעז קעגעז זיד

 אינדוסםרי־ זיך העלםעז די מחעז מיר פים.
 געבען זײ דארםעז םיר און אגםװיקלעז• על

 הילף םאראלישע און צקאנאםישע אונזער
 פון אויםרעכעטנג םרוקענעער דער םים גים

 םיר ײעז גלײכצײמיג. •ראפים. און מםחר
 פרײהײם דעםאקראםישע באשיגעז ימלפען

 אכםוגג םיר דארםעז לענדעד. אנדערע איז
 לאנד, אייגעז אונזער אין אוגז ביי אז נעבעז•

 אוים־ דער װערעז נים רעאקציע די זאל
 נא־ אוגזער איבער בעל־דעה שליסלעכער

עשיחו^ ציאנאלער

 >ןז װעלם, דער איבערגייגען מוזעז םיר
 עקא־ און פרייהייט פיר פרעדיגען גאר גים

 פיר גאר אנדערע׳ פאר זיכערקײם גאפישע
 דער אין ^ונז בײ םאקד עם פראקטיצירען

 גוםע דורך אז איבערצייגם. בין איד היים•
 א אריבערווארשען פיר קעגען פעשים
 זײ־ וועלכע לעגדער, יענע אין ליכם שםראל

 רו־ פון שסיװעל דעס אונסער דערחײל נען
סיראנײ. םישזיר

צוזא־ אפעריקע, פון ארבעםער די ריר.
 פרייע אנדערע פון ארבעםער די םים «עז

 פון ױם־םוב הײנםיגען דארםען לעגדער׳
ם אונזער אויםאיבעז דעי לייבאר  אח ז^םלו

 און באציאוגנעז אםת־םריעםלעכע םאר כוח
 לענדער. און םעלקער צוױשעז קאאפעראציע

 קרעפ־ סאראײניגםע פיט *רבעםען לאמיר
 נים איז צײם די אז האםען, לאמיר איז םעז

 װערען באםרײם װעם װעלם די װען װיים,
 געווארעז באםריים איז זי וױ סםאלינען, פון
מערדער־באנדע. זײז און היםלערן םון

 אלמען אן פא.־ פא.-מי שאפ א
קלאוקמאכער

 קלינג״ און ״זיםער םון ארבעםער די
 גריײ מיזורי. לואיס. סייגם אין שאפ׳ קלאוין

 חתונה־ױ־ טען61 דעם םייערעז צו זיך םען
 פון געבורטםטאג טעז81 דעם און ביליי
 קור־ סעם שאפ־קאלעגע׳ עלםסםען זייער

לענדער.
 אין ארבעם וועלכער קודלענדער, ברודער

 ארבעם, םאג גוםעז א נאד פאכם איז שא«
 רוםלאנד. אדעס׳ אין געווארעז געבוירעז איז
 און אםעריקע קיין געקוםען ער איז 1894 אין

 זיך ער האם ,1902 אין שפעםער. יאר 8 םים
 ער האם 1910 אין לואיס. סײגם אין באזעצם

 לא־ קלאוקמאכער דעם גרינדעז :עהאלםען
 ער װעלכען פון לואיס, סײנם אין ,78 קאל
 םירמע דער ביי מיםגליד. א הײנם נאך איז

 פאר באשעפםיגם עד איז קליגג״ אוץ *זיםער
יאר. 35 לעצםע די

 האר־ א קורלענדער ברודער ווינשעז מיר
 םוב ױם דאפעלםעז זיץ צו םוב מזל צינען

יארען. גליקלעכע לאנגע און

 בן דוד םון בזך דאס דערשינען
ר־ינ״ אץ ״ישראל גודױן

 װיכ־ דאס דערשינען נאר־וואס איז עם
 אין ,״ישראל גורייז בן דוד פיז בוך םיגע

 םון העלדען־עפאם א איז ביד דאס קריג׳׳.
 אראבײ די קעגען אידעז די םון קאפםעז די

 ערשטען םון צייט דער פון אגםאלער שע
 1947 גאײעםבער אין לאנד׳ אויםן אנגריף

.1949 יאר אין נגב, םון באםרײאוגג דער ביז
 האם וואס מענטש, דער גורױן, בן דוד

 םון עול גאגצעז דעם זיד אויף געטראגעז
 דער־ ישוב׳ םון זיכעדקיים דער פאר אחרמת

 ױיכםיגםטע די װעגען זײםען 420 אויף ציילט
 םון באפרייאונגם־קריג אין געשעעגישען

ישראל.
 םאר דאלער. 3.50 איז ביד פיז פרייז דער

 באשםעלען װאס יוזידים- אוז ארגאגיזאציעם
דאלער. 3 פרית דער איז עקזעםפלארען 10

 פאל־ אויםן זיך װענדם באשםעלוגנען םיט
!אדרעס גענדיגען
 East 17th Street, Suite 45 ל611

.New York 3, N. Y

---------------’►j בעדעבםיגידיפ
 22 לאקאל פון אױספלוג דער

<טייפ ליבעראל
 ליבעראל דער האם אויגוםם םען18 דעם

 אן געהאם 22 לאקאל םון קלוב פארםי
 אריפער מאונםעין״. ״בעיר אין אױםפלוג

 דיערע מים דרעםפאכער םויזענם צװיי
 ״פעג־ שיף די ״באזעצם״ האבען משפחות

 ריײ דריי־שעה׳דיגער א גאד און םילוױיגיע״
 ברענענדיגער א אונםער האדסאן, אויםן זע

 אין ״אינװאזיע״ אן געמאכם די האבען זון,
 בערג. די אין רעזארם־פלאץ. פיינעם דעם
 א םארבראכם גום דארם האם עולם דער

םאג. גאגצען
 אר* אן געשפילם ד.אם שיף דער אויף
 שאפ־זינ־ סאלאנטען, הײמישע און קעסטער

 געפרואוום האבען עגםערטעינערס, און גערם
 ער־ דעם געװינען כוחות פון םארמעםט אין

 םארגעםרא־ נעםטעז דעם םאר פרייז שםעז
 האבען אקםױױםטען פאליטישע ליד. גענעם

 מעיזור, דזשא םון אנםירונג דער אונםער
 ״גע־ ,22 לאקאל סון בילדונג־דירעקםאר

 פלא־ פיס דעמאנסםראציע א סםיידזשם״
 עולם דעם מאכען צו אויפמערקזאם קאםעז
 און שםאם־וואלעז קומענדיגע די װעגען
 פארטײ־קאנדידאם ליבעראלען דעם װעגען

 נױ אין קאוגסיל סיסי פון פרעזידענם פאר
העלי. רודאלף יארק,

 םון מענעחשער דער זימעראן, םשארא
 םםעף גאנצען דעם מיט צוזאמען לאקאל,

 זיך האבעז ,22 לאקאל םון אקםױויםםען און
אויספלוג. דעם אין באםייליגם

רעזאלוציע דאנק
 לו־ און מילער םון ארבעםער די םיר,

 פארזאמעלם םםריט, םע37 װעםם 241 באװ,
 ,117 לאקאל םח אפיס אין םיםיגג א בײ

 דאנק א אויסצודריקען באשלאסעז האבען
 סעםועל בר. שאפ־סשערמאן, אונדעד צו

 געםרייע און אויםריכםיגע זימ םאר ניארםין,
 שא« פון באלמעלאכעם די לטובת ארבעם

מתגד- א איבערגעגעבען אים און
 דאגק• אונזער אויס אויך דדיקעז מיר
 לאקאל פון מעגעדזשער דעם צו בארקײם

m, וױים־םרעזידענם J ,צו קאםלאן 
 נײםעז בר. צו און גאלוב בר. געהילף זיין

 קאוג־ אינדאסםריעל פון פענעחשער היינם׳
 ביז* אונזער צו אויך וױ דעפארםמענם סיל

 זייער פאר װײנשםיין חשאו געם־אגעגם
 האבען םיר װען אונז העלםן צו גרײםקײם

 אויך דאנק אונזער געװענדעם. זיי צו זיד
 צו איז 35 לאקאל פון רודין ברודער צו

 דער־ .9 לאקאל םמ גילזעגבערג ברודער
 אייגעגע אונזער אויך פיר באדאנקען בײ

 זעער, ליטווין, ברידער די שאפ־קאםיטע,
צװירלינס און קעםלער

זום* חשעק קאמיםעז רעזאלוציע די
 שרײבער סעם םיינבןירג, לואים מאן,
;117 לאקאל םון מעיראן חשעק און

 אלפערם ראח ;35 לאק. םוטשין, םעם
 ראוז אח 9 לאי^ גאלדמאן, םערע אוץ

>48 לאקאל שאםברע-

}*-־ ו95ו :עימעמבער,

ױניאן אונזער פװ נעעהרם דונינסהי פרעזידענם םאנסו־עאל אין
שעהן בערנארד וױיס־פרעײדדגם פח

עק־ .״1י איי פ• .א• די
אפגע־ האם זעקוםײוע

M r! פעי־םעל־ איר ־אלטען ■

U H S M B ראנטיעא- א־ן איגז 
W םן 10 און םן6 צװישען

 מיר האבען אדיגוםט,
 אראנזשי• צו געלעגענהײט די אויסגענוצם

 אקסױוע א־נזערע פון באגעגעניש א רעז
 דיי־ פרעזידענם, אונזער מיט מיטגלידער

 װיל־ פרעזידענם מים אויך דובינםקי. װיד
 םעז־ערײ־ ״אמעריקען דער ®יז גייז׳ יאם
 •רא• אנדערע מים און לעיבאר״, אוו שאן

טוער. טרעיד־ױניאן מיגענטע
 א בײ פארגעקוניען איז באגעגעניש די

 דעם אין ינער־צוזאמצנקוםt, *ראבטפולען
 איז װעלכער רעסטאראן, .פעסײראבינסןז״

 מײל 15 ארום אינזעל, בי«אר- דעם אײף
םאגטרעאל. פון

 איינדרוק־ די פיז איינער געװען ס׳איז
 אין ױניאן אונזער װאם אווענטען, שולםטע

 דורכגעפירט. איז עס וועז האט מאגםרעאל
 אייצ פין אגגענעם און שיץ געררעז איז עס

שםאנדפונלםען.
 גע־ איז מיטגלידערשאפט גרױםע אונזער

 פרעזידױם־בא־ די דורך פארטראםען ײעז
 ביזנעס־ די און לאקאלען אלע פון אפטע

 אויםער ױינעז געסט די צװישען אגענםען.
 :געורען אױן־ אויבענדערמאנטע, די

 סעקרעםאר־טרעזשורער מיני, דזשארחש
 פרע־ בענגאל, ר. פוירסי ל.! אװ פ. א. פץ

 סעקרע־ קאשיגג, ג. גארדאן און זידענם
 טרעידס ״קענעדעז םון סאר־טרעזשורער

 אויך זײנען עם קאנגרעס״. לעיבאר ענד
 ארבעטער־ אנדערע פון פארשטייער גיויעז

 אומפארםייאישער דער און ארגאניזאציעס
 דר. אינדוסםריעס, אונזערע פין טשערמאן

גאלדענבערג. קארל ד,.
 כבוד דער געווארעז ציגעםײלט איז מיר

 אונזער פון נאמען איז פארזיצער. זײן צו
 אויסגע־ איד האב ױניאן מאנםרעאלער

 די האבען מיר וואס צופרידענהײט, דריקט
 באליבםעז אונזעד ערעז צו געלןגענודיט

 געסט. חשוכ׳ע אנדערע די און פרעזידעגם
 פרעזידענם אונזער באחמקט האב »יד
 ער װאם אינםערעס, וואראטען דעם פאר
 מאנטרעאלער אונזער ארױסגעװיזען האם

 האט זי װעז צייטעו׳ שווערע די אין ײניאן
 ארום מיט רעארגאניזירען אנגעהויבען זיך
 עס אז אנגעװיזען, האב איד צוריק יאר 16

 םמשות׳דינער דער דאנק א געיוען איז
 םון געקראגען דאן האנען מיר װאס הילף,

 יאין איצם האבען סיר וואס .:ענעראל־אפים.
 ױ־ פעםטע און שטארקע אזא מאנםרעאל

ניאז.
 אנ־ צי אויד אויםגעקיניען מיר איז עס

 דעם צושטאנד, געזונטלז דעם אױף וױתען
 ױניאן. דער םון כאראקםער איגטער־ראסען

 אי־ ענלישע. ארבעטער, םראנצויזישע יואו
 ראסען־ אנדערע םון ארבעםער און דישע

 צו ציזאמען סאלידאריש ארבעםען גרופעס
לע־ א ױניאז• דער פון רײען די שטארקען

 איגטער־ דער אט פין 1בײשפ►" בצדיגער
 אויפ־ דער געײען איז אײניגקיים ראסען
 ױעל־ צו אינטערנײשאנעל־כאר, פון םרים

 װאם שאפ־מײדלעך, נאר געהערען עם כעז
 פראנצויזי־ געזונגען אויםגעצײכענם קאם
פאלקס־לידער. עגגלישע און שע

 האם כאר דעם אט פ*ן אײפםריט דער
 אנ־ אלע אייף רושם שםארקען א געפאכט

 אינזער פון אויגען די אין און װעזענדע
 גלווען כאר דאזיגער דער איז פרעזידענם

 וואס פראגרעס, דעם םון אפשפיגלונג אן
 מאנ־ אין געטאכט האט אינםערנעשאנעל די

 פרע־ האט — צוריק יארען ״כייט םרעאיי.
 באגרי־ זיץ אין געזאגט דובינסקי זידעגם

 מאגםרעאלער די האבען — סונגס־רעדע
 צו צײט קײן געהאט ניט דרעסראכעדיגס

 אויפ־ געײען ניט דערצו זייגעז און זינגען
 ארגאני־' געװען זײנען דיי איידער געלעבט.

 האבעז אינטערניישאנעל, דער אין זירט
 קליי־ פאר שטונדען לאנגע געארבעט זײ
 געהאם האבען זײ אויב און וױידזשעם נע
 זינ־ צו נים געװען לם איז צײט, ביסעל א

 זײערע םון וױינעז — וױיגען צו נאר גען.
הא« אינטערגיישאנעל די און צריוז

 געגעבען זײ שקלאםעריי, פון באפרײט זײ
 שענע־ די םון געניםען צו םעגלעכקײם די
 זיי האבצז איצט לעבען. אין זאכען רע

 גןך און פארװײלען זיך איז זינגען צ־ צײט
 לע־ ציפרידענעם װירדיגען א םון ניםעז
בעז׳׳.

רע־ די געטאכם האם רושם שםארקען א
 האט ער גרין. װיליאם פרעזידענט פון דע

 אונזזיר װעגען םיי װארעם זײער גערעדט
 פרע־ אונזער װעגען סײ אינטערױישאנעל.

 האם אינטערניישאנעל דער װעגען זידעגם.
 וואוג־ די םץ אײנע ס׳איז אז געזאגם, ער

 ארגאניזאציעם, ארבעטער דערבארםטע
 געװארען געשאפען ס׳איז װען איז דואם
 גע־ ער האט דוביגסקי׳ן װעלט. דער אויף

 מוסטער א איז װאס אײנעם, װי שילדערט
 דעמא־ אמעריקאנער פאר קעםםער א םון

 אינטער־ ״די לעבענס־שםײגער. קראםישען
 האט — געזאגט, ער האט — ניישאנעל

 מענ־ א םץ אנגעפירט װערען צי גליק דאס
 אײסטיײ ריכםיגער דער איז וואס טשעז,
 דעמאקרא־ ארצריקאנער דער םין םשער

 ארבע־ אמעריקאנער מאסעז די פאד טיע
 אט וואס כאראקטעריסטיש. ס׳איז און םער.
 דע־ אכיעריקאנער פין מוםטער עכטער דער

 פון ארעריקע קײז געקומעז איז מאקראטיע
 קעשע• אין ער1דאי א אן לאנד, פרערד א

 פאר־ קאנעו צו אנטוױקעלט דא זיך און נע
 עפענםייע־ איז פלאץ וױכטיגען אזא נעמען

אמעריקע״. פון לעבען כעז
 בא־ ױארעיע געהערט אייד האבעז ריר

 פיז און מיגי דזשארדזש פין גריסינגען
 שטארק האם בעגגאל רר. כענגאל. פערסי

 װיכטיגקײם, דער װעגען אונםערשטראכען
 שטאטען די פץ טרעיד־ױניאנם די װאם
 צוזאמען האר^אניש ארבעמעז קאנאדע און
 מיט גערעכענט גארניט זיך װאלטען די װי
צוױשען עקזיםטירען װע־יכע גרענעצען, די
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 באםאגט. האם מיני מר. לענדער. ב־ידע

 די פמ נאװעגוגג םרעיד־ױגיאן די אז
 דעם שםאר־קען מוז קאנאחג און שםאטען

 ילדעד קעגעז דעמאקראםיע פון קאמף
 װעל־ אירגצנד וױיל םאםאליםאריזם, סארס

 שעדלעך איז דיקטאם־ר פון פארם כע
דעג*נג.יבא םרעיד־ױניאן דער פאר

שײנצר א געײעז ם׳איז געזאגט: יוי
 אכלע־ די סײ אגוועזענדע. די און אױענט

 גע־ אים װללען קאנאדער די סײ ריקאנעד׳
ציים. לאגגע א דענקעז
דרעם״כעלײדכתים די סיט קיןם? אמזער
פארי־ באריכם, םריערדיגען נײת אין

 אז איבערגעגעבען. איד האב חודש, גען
 םים אגרימענם אונזער באנייט האבעז מיר

 אלבער־ אץ קלאוק־מאנושעקטשירערם׳ די
 משערמאן. אוםפארטייאישען צום גלגעבדז

 אנט־ זאל ער גאלדענבערג. קארל ה. דר.
 לײךהע*, לױויגג־האפט א וועגען שיידעז

 ארױסגעגע• איז וגגTאגטשי ײת כערונג.
 —ציריק װאכען פאר א מיט געווארען בען

 מיר ױאם פראצענם, 5 םץ העכערוע א
אנגעניםען. האבעז
 מים גרינג אזוי גים אבער אונז גײם עס

 דאזי־ די װלז דרעם־כיאגוםעקטשורערס. די
 אויס, זעט געשריבען, װערען שורות גד
 אומפארמיידלעד, איז זיי מיט קאמף א אז

 םון בויגען אביסעל זיך װעלען זיי םיידעז
 הןעען זיי וואס שטעאנג, הארטעד דער

אגגענורען.
 זיד האט אגדימענט קאלעקםיװער לער

 אומפאר־ דער ײלי. טען31 דעם געענדיגט
 גאלדעגבערג, דר. טשערמאן, טייאישער

 rאיגיציאםױ אייגענער זיין אויף זיך האט
 זפדיןי און פארמיטלער אלס אריינגעמישם

 םארללנ• אגרימענם דער איז םארלאנג זית
װאך. א נאך אויף געװארען גערט

פינ?־ 4 ארום זיך דרייט דיםפױם דער
העלטה־צענ• פאנד״, ״ריטייערנזענט :טען

 הענע* א און .טשעק־אף״־סיםםעם טלר׳
 געהעכעד־ די גאכצוקומען לוין, אין רונג

לעבענם־מיםלען. אויף פרײזען טע
 וואלטען באדינגונגען גארמאלע אונטער

 אבער אגרימענם. אן אן געארבעט גיט נזיר
 דעם אגװענדעז װילען מיר אויב —

 גע־ א דורכגײן מיר מוזעז םםרייק־מיטעל.
 זיך קאנען מיר איידער פראצעדור, װיםל

 דאס איז מיםעל׳ דעם אט מיט באנוצען
צייט. געװיסע א דויערט
 דרעם־בעלײבתים די אז האפען, מיר
 שםע• עקשנות׳דיגע זייער בײםען װעלען

 אבעד אויב קאמף. א אויםמיידען א.ץ י־נג
 װע־ קאמף. א צו םרײבען אוגז װעלען זיי

 דעם,גײסט נויט אויםנעמען. אים םיר לעז
 זיינען מיטגלידער די בײ הערשט װאס
•״,1םאר• ניט מיר אז זיכער, מיר
רעז•

י • 9
 מיר האבעז דררק, צום גײען מיר בעת

 וױיס־פרע־ םון םעלעגי־אמע א דערהאי׳טען
 די מים סכסיד דער אז שעהן. ב. זידענט

 פארפיט־ דער דײד איז׳ בתים בעלי דרעם
 געפע־ םשערדאן אומפארםייאישעז םון לונג

 בא־ װעלען איינצעלהייםצן געװארען. םעלט
 ״גע־ נוטער קורענדעז אין ווערען ריכטעט

רעכטיגקײס׳׳.
י • ד ע י צ ק א ד ע ר

*
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פא*ט- ליבעראל אינדארם־רעז לאטאל־מענעחשערם
אין קאנדידאשע;

 די פת מענעדזשערם אלע םון םיםינג 8 בײ
 װאם נױ־יארק, איז אינםערנעשאנעלילאקאלעז

 בא־ איז חודש, פאריגעו פארגעקומעז איז
 רודאלף אינדארסירען צו געיוארען שלאסען

 ליבעראל דער סון קאנדידאט דעם העלי,
 קאונםיל סיטי םון פרעזידענט פאר פארםי,

 קאנדידאםען אנדערע די און יארק נױ אין
 פאר־ ליבעראל דער םון צעםעל אויפן

 אינםער־ די פון פארוואלטער די םי.
 ר-אבען יארק נױ אין ױגיאגם נעשאנעל

 קאמ־ א ארגאניזירען צו פארםליכסעם זיד
 דער־ דער פאר ארבעםען און פײז־קאםיטע

 ליבעראל, פראמינענטען דעם אט פץ וױילונג
 פארבינדוגג די צעבדעכען העלפען צו כדי
 אין פאליםישענם, און אונטערוועלם דער פיז

 ריזען־ גריויםער דער פץ פארוואלםונג דער
שטאם.
 גא־ םעז6 דעם וועם באקאנם איז עס װי

 םאר וואלען פארקומעז הײ־יאר״ ױעמבלד.
 א פאר און סיטי־קאונסיל פון פרעזיז־ענם

 םיטי־ פון אמט דער ריכםער־אמםען. רײ
 פרי־ דער ווען געװארען יגTלי איז קאונסיל

 אימ&עליםערי, װינםענם םרעזידעגם, ערז־יגער
 אלם יאד פאריגען געװארעז דערוױילט איז

נױ־יארק. שםאם דער פיז מעיאר
 געבזאכם באריםט זיך האם העלי, רודאלף

 סע- .קיפאװער דער םון אדוואקאט דער אלם
 רײ א געמאבם האט װעלכע .“קאפיםע נאם

 נא־ די װעגןן אדיםדעקוגגאן סענסאציאגעלע
מז אנםע מ מד *רג  און רדקעםידס אײישען -•

 פארםײ־פאלי־ די מים אונםערדועלס־מענשען
 די וחןן שםעם. גרױסע רײ א איז םישזגנס
 אוגםערזוכונגעז אירע געפאכם האס קאמיםע

 זײ:ע חרך העלי, תדאלף האם גיי־יארק, איז
 אלעמאל האבען װעלכע פראגעס׳ גרינםלעכע
 ברײ־ דעם געהאלפען פינםעל, איז געםדאפעז

 זיך האם וואם שםאם׳ דער אין עולם םעז
 דעם םיז פארזזאנדלונגעז זײ צד ציגעקוקם

 םעלעװי־ דעם דדדך אמםערזוכוגג־קאמיםע
 הינםער־קוליסעז די װעגען אויסגעםדנעז זשאז.

 פון אנדערע און קאסםעלא צזדישעז *דילס״
ײמן זײנס  מעיאר פריערדיגעז דעם מים גל

ח נױ־יארי^ אין םעפעגי־פירער אנדערע י
 געװארען אינדארטירם איז העלי רידאלזי

פארםי׳/ פידזשען .סיםי א׳ץ טענשען פיז

 ר,אמימע אײד דױעםמאכעך י
הייה־שאגד זאמעלם

 קאמיםע״ ״אײד דדעטפאכער די
 לעצםע די פון פארלויף איז האס װעלכע

 סופעס פארשײדענע אריםגעסײלם יאד 15
 יוניאז־ נריסבאדעדפםיגע י1 הילזי איז

 שאשעז צד קאמפײז א פירם םיסגלידער.
 ודיכםיג־עד איר פאר פאנדען גויםיגע ד׳י
 פאד־ ?אם׳־טע״ ״זיי׳־ד די נאס.דלף־איה

 א דאלאד א צו ראמעל־נזיקעםס שײפס
 *רײ־ מרשײדענע י׳יז ײעיעז עס שסי̂ר
 פרײע א *יז געודיגס גרזיםםע דאס זען.

אי־סאליע. אדער ישראל ט״ץ רײזע

שטאפ־װאלעז די
 עלע־ ליבעראלע זײ םון באשטייט װעלכע

 םאר־ דעם געשםיצם האבעז וואס מענםען,
 זיץ און לא׳גװארדיא מעיאר שטארבענעם

 הױפט־געגנער זייז שטאם־אדמיניסטראציע.
 םעטעגי־ דער איז װאלען איצטיגע די אין

 מאשין־פאליטישען. א שארקי׳ חשא לידער
 און טעמעני פיז געשטיצם װערם װעלכער

שותפים. באד-אלםענע ױיערע
 ארוים־ האם פארטײ דעפובליקאנער די

 פון קאנגרעםמאן רעאקציאנערען א געשטעלם
 צו דערוױילט ניט דערווארט וועלכער קװינם,
 םארבעםערען צו האםט ער אבער װערען,

 אלטער דער דאן־ איז דאס שאנםען. שארקים
 בײדע פון רעאקציע דער צװישען שותפות

 שטארק אזוי זיך זעט וואם הױפט־פארטייעז,
 דעם מחוץ און אין צײםען, הײנםיגע אן,

קאנגרעם.
 אױך איז קאנדידאט פיפערנאטער א

 קאמו־ דעד פון געווארעז ארויםגעשטעלם
 לײבאד־ -אמעריקען ניםםיש־קאנםראלירטער

 אויםקומען. עס װעם אופן אזא אױף פארםיי׳.
 הײ־ די אין װעם פארםײ ליבעראלע די אז

 פירען נאװעמבער, קומענדעז וואלען׳ יאריגע
 דע־ םון דרײ־אייניגקײם א געגען קאםפײז א

 אלא רעפובליקאניזם טעםעני, אלא ןאקראםיע
 ער־ אן סטאלין. אלא ״לײבאר״ את םעםם
 לינקער און רעכםער פון קאמבינאציע גערע

םארשטעלען. קוים זיך מעז קעז רעאקציע
%

 פאי רענולאציע נײע א
יארק נױ איז ארבעםער

 אין אדמיניססראציע רעפובליקאנער די
 דעם דורכגעםירם האם װעלכע יארק. ניו

 ארבעס* םאר געזעץ הױס־בריז אאצהעדיגען
 רע־ נייע א געמאכם האם לאזע־פארזיכערונג,

 ארבעם־ פאד שױערער מאכם װאס גרלאציע.
םשעקס. זײערע קרינען צו לאזע

 גע• האם ארבעטער אן ײעז איצם׳ ביז
 ארבעם־ דעם פװ םשעק א קריגזמ דארםס

 נים האם ער און אסיס לאזעז־אינשודענס
 רעגיסםראציע־םאג זית איז קונײװ נעקעגם

 וױיל םשעק. דעם פאר אונםערצושרײבען
 אין נעקענם האם םארנומען. געװען איז ער

 איז קומען ציים ודאכעז אכם פח םארלויף
 אויף באקױעם געװעז אים איז װאם םאג. א

 רעגולא־ נײע דער לוים אוגםערצושרײבעז.
פיר צו געדוארעז געקידצם צײם די איז ציע

 אונםעד־ דארף ארבעטער אן 4אאן אויב
 פאד־נו־ איז עד »מ סשעק א פאר שרײבען

 אז געדענקעז׳ ער דארף ארבעם. זײן בײ פעז
 קומען װאכען םיר r® פארלויף אין םדז ער
 איז גים אז אונםערשרייבען. און אפיפ אין

 נים קען ער אויב פאראירען. ם׳ןץעק דער
 זינם ודאכעז׳ סיר זײ פיז פארלויף איז קופען

 ארבעט. דער צד צודיקגעגאנגעז איז עד
 אינשיד^נס צדם גדױו א שרי׳ימז עד דןאץי
 אר־ ז׳־יז װיל עזי אז קל?דצו■רד; און אםיס

 הילפען אים דאס ודעם םשןק. בעםלאזען
אויפצדסאנעז. טשעק רעם שפעסער

געדעבטיגקײט <(---------------
 ?,ולטור־אונטערנע־ און בילדוננ־

אינטערנעשאנעל דער פון מונגען
 6 סעפטעמבער, טען11 דעם דינסטאג.

 דזשא• פראםעטאר װעט אװעגם, אין אזייגער
 אוניװער־ יארקער נױ דעם פון ברעם,' זעף

 טעמע דער אויף לעקציע א האלטען זיטעט,
 אונטערשיידען די באשטימען מיר ״קענעז

 די ז כאראקטער״ נאציאנאלען דעם אין
סטודיא דער אין פארקומען װעם לעקציע

 בראדיױי. 1710 אינטערנעשאנעל. דער פון
* ¥

 דער פון פערזעגלעכקייטען אנפירענדע
 (יו־ען), ארגאניזאציע פעלקער פאראײניגטער

 קאונסילם פארשײדענע פארםרעטען װעלכע
 אין באטײליגען זיך װעלען אגענטורען, און

 אינ־ נײשאגם ״ױנײמעד ספעציעלען דעם
 קולטור־ אינטערנעשאנעל די װאס םטיטוט׳/

 פאניא פון אנפילונג דער אונטער אפטײלונג,
 גע־ נייער דער אין אראנזשירט קאהעז• מ.

 אין װעלט־ארגאניזאציע, דער פון בײדע
יארק• נױ

 געמאכט באקאנט שפעטער װעט צײט די
 איז פלאץ באגרעניצםען דעם מחרת װערעז.
 אייער רעגיםטר^רען זאלט איר אז נויטיג
 ױאס קולטור־דעפארטמענט, דעם מיט נאמען

.7000־5 קאלאביבום םעלעפאנירט פריער.

 פדט רעפארטמענט ־ בילדונג
 אץ אינפטיטוט דו־ך

וױסקאנסץ
 דער םון בילדונג־דעפארםמענם דער

 סדן אגםירומ דער אוגםער איגםערנעשאנעל׳
 און םען23 דעם צוױשזמ האם םםאר, מארק

 ״אינ־ ערשםעז דעם דורבגעפירם ױני םען30
 טעריםאריע, מיםעל־װעםם דער פון סםיםוט״

 װיס־ מעדיםאז׳ אין אוניװערזיטעם דער אין
 םי־ איללינאי. סון סטודענםען 1וי קאנסין.
 אינדיאנא, קענםאקי. װיםקאנםין. שיגען.

 דער םת םאר^ויף אין האבען, אייאװא און
 דיסקוםירם און לעקציעס אויםגעהערט יואך,

 אקםיוױםעם, פאליםישער םון פראבלעמען
 פאר־ ײניאן־ארבעם. פראגען׳ עקאנאמישע

 ענינים אנדערע איז כללים לאמענםארישע
 אנפירינג דער םים שייכות א האבעז וואם
ארבעםער־ארגאניזאציעס. פון

 װייס־ םים ארבעטער־פירער. צאל א
 באקאנסע בראש. ביאלים מאריס פרעזידענם

 ווי אונױועחיטעם. דער פון פראםעסארען
 אונזערע און אנדערע און פערלמאן זעליג

 די־ םעילאר׳ גאם און סםאר מארק אייגעגע
 הא־ דעפארםמענם׳ פאליםישעז פון רעקםאר

איגסםיטום. דעם אין באםייליגם זיך בען
 ארויס־ האם בילדונג־דעפארםמענם דער

 םימאגראפירטע ־זייםיגע25 א געגעבעז
 דעם פמ הױם םדר דעם װעגעז בראשור

 מאמע־ װערםפולער א איז װאס אינםםיםום,
 גרײםען וואס ױניאגס, אנדערע פאר ריאל

קורםען. אזןןלכע דדרכצוםירען זיך

 פאי נעלעגענחייט לעצטע
 !ױניטי־הױז אין אפרו

 * אץ דך רעניסטרירט
mo .בראדוױי
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