
גערעבטינקײט ►ן-----------------------------------------------------------------------------^ 32 דים
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בדידזיר. אדך שוועסטער
pe ײאלעז היײיאריגע די p e יארק־ ניו 

g t*  o n .פעגלעכ־ א איר האם נאװעםבער 
ד קײם.  עגםשײדעז *ו שםיםע. אײער ײי

 אופגעשסערם וזײםער זאל סעםעגי־ה^ל גי
 דער םים בשותסות שםאס די פארװאלםןן

 ודע־ דןרוזײ׳לס זאל עם אדער אתסעדװעלס
 ננענש אדרזאהעגגיגער ערלעבער. אן רען

aשםאס־מר־ רןד איז אםם ױיכסיגען א ־ 
, ױאלסונג.

 זיך האם װאס אונז pc אײנער יעדעד
 ״קי־ די בעת ושאןײױל?עס אויפן גוגעקוקם

 אויםגעפרעגם האם קאםיסיע״ סעבאם פאװזנ̂ו
 גלײ־ זײן פרן אנדערע אדן קאסםןילא דזשאן

g געקענם האס כען. t ם אונמײליגע די די » 
 גענג־ pc ורעלם דער pc זיז״ גידן װאס

 די xt נעפבלזירם pe רעקעסירס פםערפ.
g וואפ סענשען v c ־‘פארוואי די פים אן 

 איי־ יעדער שםאמ. אונזער pc םרנג־ענינים
 ®רײנד־ א אר6 װאם זען. געקענם האס נער

ה איז עם שאסם ס מ  אנגןזעעגזי גװישען נ
 אנ־ ױ pe םעמעני־ה*ל pc #*לינױשענם

ע pc שידער מ מר־ ע  דער pit ®זרבר
ם האנדעז בלינדע אסילד שםאם.  אנ־ מקענ
g eeo מ די רני *  שםילז די י?.1עדא?אאי ה

 די אמםעד גע#ירס װערם װאס שדחםרת.
בירגעד. ערלעבע pc *לײזעם
 אני• זיינעז ודעלכע אונםערזוכוגגעז. יעגע
 דער• העלי. רײז^ף pe ישרזזיגע געשירם

ר כאנדיד־אם  קאדנ־ סיםי pe ■רעזידעגם מ
ל אויסן סיל ע ס אל דער *ז מ מד  יארנזי• לי

g3*n אלעפזון. אויף רושם * געםאכס 
ד מ  גע־ אלץ זױז ארנםערזוכמגען די גאד א

מו לי  דעד pe אײנפלוס דער *ױער. װי ב
ך קען װאם אתםשדוז׳על^ ד  זיך באבאר ח

 גע־ *יז jpxpyap• ■אליסישע *ײזנקוימז
 קלארער אזא פים אפילו שריעד. װי בליבעז

ײמד סעמדעל pe געדיכם ד*ס ודי קעי»  ל
ך אדמזװיע געגען געהאס האס װיץ ד מ מ . 

םד דמר ודאו בדדקלת. אין איהיסערס״  מ
מ בלעד u גין  tsp זיײף זנגעודיזעז ־ערשס 

ל *  ־Ti ה»בען זײ אז ײ־מסןמםע1«שלי מ
מן מן «ד םןבאד גי שי  דןד םזיליזז די מ

^ לןו־דיגע מ םבלינג־ביז ן ה*ס מ ר־ מ  מ
ײאאן געק«גם נים גדשמ מי נאכדעס א

aptױזי הסחם םז ׳« t« ומחנק pe זי׳יגז 
g e-apa■ ט נ מ ר  »ױ*נד־ »ה םויל דאם מ

רי׳ידען. «ו הערס
ם האס ר*רק נײ מ  *תם׳עחו־ גענוג מ
מז- ד כה מ עז «זס עם־זדונג יז״ז * ר מ  מ
a a m ■אלץ נעבראכם- נים זי׳ am פדז 

a p ם מנ g מ׳ y n aTn 1זיי י׳י דדיד 
m* ®ןר »יז יתםמרזוכדנמז
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 !העלי רודאלוג פאי שםימם שםאכדאדבדניםשראציע ערלעכער ריעער, א £אר
פריידדיעדגלאה. פול עמבלעם אונםע^ן םי, רײע איץ ליװער יעדעז ארונםער דדיהש

 דער איז *רױםבדענגמ pit אויגעז דערע
מיע pe זומ■ דעם עפעגםלעכקײם  און קארו

ר מ ע דער «דן מ אלםו װ מד מם־  אזינ־ ש
 פון שםאם די *ױסריעיגעז אבער זערער.

 דודך בלויז מזוז האם אנשיקעניש דער אס
 דארף דערמ געקענם. נים אוגםערזוכונגעז

g a עגדעדונג גרינםלעבע * האבעז *P דער 
גופא. שםאם־םארחזןלםונג

 גע־ װןזלם ױעלכע ענדעריגג- דזמיגע די
 פא־ די רייניגעז פון אנהויב >ח דץ קעגם

 ביר־ די קןגען סיםי־האל את לופם ליםישע
 ײרך װאל^ הײ־יאריגע די אין פאכען געד

 אלם העלי רודאלף דערװײלמ pe שסיםען
יארק. נױ אין סיםי־קאונסיל pc פרעזידעגם
 אוז םום באוױזעז האם העלי רדדאלף

 די געגמ ענסריםםוגג םאראלישע געטג
שמ געשעםסעז מדנקעלע  *אליםישענס גװי

g רעקעםירם, און g p  rt פירען אנהויבען 
 אונזער אין רייניגועס־ארבעס גרינםלעבע א

 פון ®רעזידענם אלם העלי שםאם־אפאראם.
 װאס כוח. נייער א דין װעם םיםי־קאונסיל.

מז gap? ױעם  שםאם זײ אויפרייניגען העל
pc אין אםםאםםערע׳ פארפעסםעםער דער 

 פיאוהע אי׳ערלײ ױך פ^אדי^ עס װעלכער
ברדאינ^

 דעם gSyn יארה נױ pe בירגער די
go6 ״ נאװעפבערg a e געלעגענ־ גוםע א 
 אפם gan^ דעם אגאופארםרייזוז הײם
pe ירעזידענם pe סיםי־קאונפיל is אן 

ער אויסגעשיראבענעם ^נ : pc פעפע:י*זזאל 
pe אובםעדרועלם־ש־תפים, אירע

 פאר ר,^נדידןןמען אנדערע די
שפױםעז פעז“דא״ מיד װעלבע

 האגדידאם דעם הדלי. רודאלף חוץ א
 לײ־ קאונםיל. םיםי pe פרעזידענם פאר
g c םיסגלידער pe סאר יעיאז אונזער 

g־qn און ארםען פארש^דענע s *גע 
:דינעז זיי װערען. שםיצם
re דעם g o i2 דיםםריקם. אםעמנלי

 א םיםגלידעד אונזערע gהאב יארק. גױ
 אגםאני שאר ganar או געלעגענהוים

 אוי^ אסעבליםאז אלס בענעדעם^ די
 ברו־ פארםי. ליבעראל דער pe םיקעם

ער א איז בעגדעםא דער ם  א pe מ
יאז.3יו אונזער pc 10 לאקאל pc פיםגליד

tg יארק גױ *ויםער  gv-rnaep* 
מ ד  ■א־ פאר םיםגלידער אונזערע םון ל

gn ליםישע ae. װעלבע wc־g a n גע־ 
g װערעז או שסיאם g '  pc מיםגליד 

ארגאניזזתיע. אמזער אין
re איז יארי^ נױ ודערנאן. םאונט 

 א לאבאדי^ דע םאלװאםארע ברדדער
מל pc פיסגליד א pe פרעפער א  אנ.3 ל

־ pc אפס דעם פאר קאנדידאם א םי ת מ

 א■־ ראסא■^ שםעםעלע דעם אין
r יאר^ גיו סםייס e אלסרזד ברדדער 

 נאדד־ דעם סאר אלעררגם?א גוםםיץ.
̂ 3אינםער אונזער pc דעיארםםעגם איסם

o קאנדמ א שאמל. r סילמאזנ̂■ ®ןר■

העיי
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איינגעםונדע־ אלםע די פת טפלה די
הײ־ אין םאשיגען פאליםישע ױעטע

ר איז ודאלעז. יאריגע  -yens g וױ םן
 8 װי םער איז עם געשעעניש. ליגע

 ogn מואליע, רעפארם געוױינםלעבע
 און םםיים אדער שםאם א אין ציים צו צײם פיז *ייף שםײגם

 ■אלי־ קליקע 8 ארענע פאליםישער דער ®ח *רמםער שוועגקם
 קא־ אירע דורך עולם גײם פארםיאוסם זיך ogn ogn םישזנגס,

 דער םון קאנדידאםען דערוױילם און םירוגגען געוױםענלזךע םע,9רו
שעד  װא־ די אין איבערקערזיניש הײ־יאריגע די פאו־םײ. גןגגערי

ר g איז לען מ אג  נדעסםע די צווישען זײ «ץ אײגיגע שםעס. רײע ג
 אױפ־ אםת׳עז אז פון כאראקםער דעם גיכער םראגם לאנד. איז

ע געגען בירגער •ראגרעסױוע ערלעכע. די ®ח שםאנד מי רו א  ק
ד אין ע  באסעס פאליםישע ®ץ םארבינדוע עגגער *ון רעגירונג י

אונםערװעלם־הערשעד. »ח דעקעםירם םים
 קאנ־ יי ®מ דודכפאל דעם םח באדײםוגג םיםערע פיל די

שע איינגעפונדעוועםע די *ץ דידאםעז  די אין םאשינען יאליםי
 שםעם לg3 גרױםער דער םון סײ זען םעז קען װאלען היײיאריגע

אײגגעםעםםיגם, לאגג יארען דארם געװען אח װאם «ארםײ, די ודאו
 פון פארשפרײסוגג דער פון סײ ;קאנםראל איר ®*רלארען

 וױים זײנען װ*ם סםײםס אח שםעם איבזיר בידגער די ®רן רעװאלם
 צחאםדנ־ דעם אין פארשײדען זײנען «ז אגדעדע די *ח *ײנע
 דערפרן, םײ און אייגװאוינער מערםםע די פון *פשםאם *ץ שםעל

i* ס8װ n  r פאלי־ איץ בלויז געליםעז נים האס איבעדקערעניש 
שן  רד־ די פארםײעז, ■אליםישע גרױסע בײדע גאר יארנוײ, םי

שע o געסײלם דיאגען דןיפאקראםישע די זיץ יובליקאגי n ז*לביגעז 
ן שיקז*ל לירם.8נםר8ק ogn יארםײ זײער װאם שםעס די יי
ױ אין לעז8ײ די איז  םאשין דעפאקראםישע די ogn יארק נ
ען ם שםעםערעגדיגע g מלי  ם.gרgב םינף לע8 אין נידערלאגע מ

װ«ס אין אפילו מר דער וואו ריםשמאנד, »ה ק ריי  ימנדידאט זיג
ר ם מ ל, סיםי פון ירעזידענ םי  גע־ נים ogn העלי, רודאלף ^ונ

 קאנדידאם, דעםאקראםישער דער האם פאיאריםעם, קײז ?ראגזמ
 קאנדי־ רעפובליקאנער דער װי שםיםעז וױיניגער געקראגעז שארקי

ײי די און דאם• ױב־ די םײ באזיגט האם העלי װאו באראס׳ ח  רע
ת זײנען דעפאקראםזוז, די םײ און ליקאנעד מז אישס ב  אםת׳ד מי

 דעםאקרא־ דער פארםײ. דעםאקראםישער דער פיז סעסםמגעז
ט םישער א ד די  אייגענער זיין איז געװארעז נעשלאגען איז מנ
JPJP מאנהעםען, אין געװארעז באזיגם את עד ברוקליןן איז 

 האם ער *ת םעםטונג׳ טעמעני די געװען לאנג יארזנז איז װאם
ם פארלארען  די — בראנקס, די שטלםען םויזענם 58 קגאפע פי

סליז. באס םח םלוכה
איינגעפונ־ דער פון נידערלאגע די געווען איז קלענער נים

:עדזןכםיבקײט ^
 פילאדעלסיע. אין וואלעז די אין פאשין רע*ובליקאנער דעװעםער

 .רעפיבליקאנער די געהערשם דארם האם גאכאנאנד יאר 67
 איז דאם םאשין. דארםיגע די גערופען דארט האם םעז װי גענג״.
 אמעריקע. ס»ץ אין קליקעם yoootng? די פון אימע געװען

 האל״ סיטי ®מ ארויסגואװארפעז n איאם ביז פארזופען אלע
 קאנדידאט רןפובליקאגער דער איז האי־יאר חדכגעםאלען. את

 פאר קאנדידאט איר און פאולי^ג דעגיעל ראװדעגד פעיאר. פאר
r דיססריקם r .o g’, דער־ דיגעז דעפאקראםע און דדדכגזםאלעז 

• זײץרע אויף געױארזז װײלס ר מ ו ל י
 ־8« דןר פון םזף g געפאבם תײלער די האמז באסםאן איז

o ®יז קאריעחנ ליםישער n קוירלי, פעיאר באריםםען םרױעריג 
 געפירם ogn ער וואס דערםינ^ אויםגמייכענם ײד האם װעלכער

 פון אנשםאם טורםע פון גיים שםיקעל g שםאם־פארוואלםוע די
 ארױם־ םען ogn יארק גױ אפסםיים שםעס דאל g אין האל. םיםי

 *ץ ■ארסיען גרויםע ביידע פון •אליטישנס yo»ngp געווארפעז
ע דערװיילם און אםטען די ר  *גדעג־ איז געגען־קאנדידאםען. ^

 רעיובלי־ די ארױסגעװארשען םען האט פאלם גלןנס אין און בורג
 םקענעקםעדי און דזשערוױם פארם אין שםאט־םאםעס« קאגישע

 סא־ אין םירער! דעמאקראםישע די ארויסגעווארםען םען האס
 בע־ דעםאקדאםישע די דיגען האדסאן אין און םפרינגס ראםאגא

 *וריקדערױײלם כאבאר, אין געווען באשולדיגם זײנעז וואס אםסע׳
 אין פאסירם האט ענלעכם מערהײםען. קליינע גאר םים געווארעז
םםייםם. איז שםעש אנדערע
:שמעם פיל אזוי אין איבערקערעניש ליםישעgפ אלגעםיינע אזא

 בא־ נים מער קען פארםייען פאליםישע ביידע םאר םפלה אזא
 דער־ פון פאל 8 םאקםיש איז עם צוםאל. g וױ ווערען מראכם

 םארםראגען נים םער קען וואס בירגער די פון געװיםעז װאכםעז
ע די ציגיזם, דעם מי רו א  םון תעתועים מעשים אנדערע די און ק

 געגען קרבנות די פון רעוואלם א איז עם באסעס. פאליםישע די
 זײ בארויבען » רעקעםירם םים פאליםישענם פמ שותפות דער

 גע־ גאסען, שפוגיגע געגען אויפשםאגד אן איז עם ־ איינװאוינער
 הויכע געגען ,קיגדער־שולען איבערגעסאקםע םארעלםעדט^״ גען

 די אנשםאפען און חשאב־האלםער אויפהאלםעז פאר שםייערן
 באראבעװען וואס קאגםראקטארם און כאבארניקעס פון קעשענעם

 סיםטןים נאנצער דער געגען רעװאלם א איז עס באםעלקערוגס די
 א איז •אליםיק פארוואנדעלם האס וואס ®ארםיײבאסיזם״ פון

45רעקע
 אויםגאנג דעם איז ארויםגזיװיזעז עס זיך האם בעםטען «ום

 צעשמע־ דא איז נאו־ גים יארק. נױ שםאם דער אין וואלען די םון
 עם נאר םאשין, פאליםישע דעםאקראםישע די געווארען םערם

 הייגםיגע די אין אםם העכסםען <וס געװארעז דעדװײלס איז
 פארטיי די ■ארםי׳ ליבעראל דער פון קאנדידאם דזװ־ עלעקשאגם

 דורך בירגער. ■ראגרעםױוע און ארגעםער ארגאנמירםע םון
 קאונסיל, סיםי םון פרעזידעגם אלס דערװיילוגנ העלי׳ס רודאלף
 צו פארםי ליבעראל די דערהויבען בירגער יארקער גױ די האבען

 הויפם א פון פאזיציע א צו איינפלום, און פאכם פיז פאזיגיע א
ז קעז וואם פארםײ, נ ז ל י װי  אםםען וױכטיגע אויף קאנדידאטען ^

 וואלעז אין.די אישו הוי«ם די כאםש און jlirro אײגענע אירע םים
 שטאם־אדמי־ דער אין קארופציע אויפגעדעקםע די געװןן איז

 רעזשימען אימפעליםערי און א׳דוױיער די אוגםער ניסםראןניע
 עפעגם־ דער אין עם ארויסברענגען אין ראלע העלי׳ס רודאלף און

 מער־ אויסערגעוױינסלעכע די אוץ ערוױילונג זײן איז לעכקייס,
 ליבעראל דער םון געםעל אויםן באקומעז האט ער װאם הײם,

 דעםאקראטישער דער געגען פראםעםם g בלױז וױ פזװ־ פארםי,
 געשפרונגען ניט מאל דאס זיינען בירגער יארקער נױ די מאשין.

 מאכם די איבערגעגעבען גים האגעז זײ פייער, אין םו־ײ־פאז פון
 ליבעראל די דערהויבעז האבען נאר םאשין, רעיובליקאנישער דער

 דאם קאםף. פאליסישען פארן הויפס־אינםםרוםענם g וױ פארםי
צוקונםם. דער פאר האםדגונגעז גוטןי נים

ענדע־ קית פאכעז געקענם גים האבען װאלדן האי־יאריגע די
 געװען איז עם רעגירונגןן. םםײם אדער פעדעדאלע די אין רונג

 די סאד הקדםה א געוועז אבער דינען װאלען די *אף־יער״• אן
 פרצזידענם, דער ווערעז דערודילם װזיט עם װען װאלען. 1952
 םערםטע די און סענאםארען אלע םמ דריםעל א און קאנגרעס דער

 האם קאמפית 1952 דער לעגיסלאטוחיז• ססײם און גאווערנארס
 האי־יאריגע די פון אויסגאנג דער אנגעפאנגען. פאקםיש שוין זיך

 קומענ־ דעם אויף אײנפלוס שםארקען א האבען זיכער װעט וואלען
נוטער. א זײן מוז איינפלוס דער קאמפיין. דיגען

ראלע דער מיט שטאלצירזנן בעג איגטערנעשאגעל אונזער

 אױפשטאגך דער
 בירגעך די פון

קארופציע געגען

_____________________^ ו95ו דעצעםבער,
 אין סײ געשפילם האבען מיםגלידער אירע און ױניאן אונזעד װאס
 און פארטי ליבעראל דער פון אנםװיקלונג דער און אױפבוי דעם
 אנדערע פילע אין אין יארק גױ אין װא^עו האי־יאדיגע די אין םײ

 פאר־ ליבעראל די װען איצם, אז האפען. בלויז װילען מיר שםעם.
און שװערע ערשםע די דורסנעגאנגען שוין איז םי  קינדער־יארעז'

 אין ױניאנס אנדערע אי׳ע װעלעז אויםםאז■ קעו זי וואם באוויזען
̂  ביז זיך האבען װאכ בירגער, פראגרעסױוע אלע און יארק נױ

 די מיט זיין געוואלם האבען זיי וױיל ווייםען. פון גןיהאלטען איצם
 פארט' ליבעראל דער פון פאז דעױ אונטער פאראייביגעז זיך זיגער,

 גע־ אױםגעבױמ לכתחילה איז זי וואס דאכ ראכען באכת זי און
 פאלקס־כאכעז ברײםע ערלעכע די פון פארטײ די ;זיין צו ווארען

איינױאײנער. אלע פון נוצען פארן

 פארייאנג דעם אנםזאגען איר ריט
 אװ פעדעריישאז ארעריקען דער פלן

פאדהאנד־ די באנייען צו יײבאר 1־* *״
ןירני ט א ץי קי ג י ײנ די םון פאראײגיגונג פאר- •נגען1' א

 האט ײניאנס, טרייד ארעריקאנער •
 ארויפגעשאטען ארגאניזיישאנס אינדאסםריעל אװ קאגגרעס דער

 אין פארהיילען צו האפענונג דער אויף ערד לאפעטע לעצטע די
 איז װאס באװעגונג׳ אדבעטער היגער דער אין רים דעם גיכען

 אן .קאמיטע די ױען ציריק. יאר זעכצען מיט געװאי־ען געמאכם
 פע־ דער פון אפגעריסען זיך האט ארגאניזיישאן״ אינדאסטריעל

 ױניאן םרײד צענטראלע באזונדערע א ארגאניזירט און דעריישאן
 װעלכע מיט שנאה אפענע די און אײלעניש די קערפערשאפט.

 װײטער־ פאר טיר די פארהאקט האט דארעי פיליפ פרעזידענט
 פאראײניגעז װעגען ל. אװ פ. א. דער מיט פארהאנדלונגען דיגע

 א. אי. סי. די אז באװיזען. האם פעדעריאציעם ביידע פון יוגיאנם די
 װאונדען די אז דערלאזען- צו ניט אגםשלאסען איז פירערשאפס

 בא־ ױניאז טרייד דער אין שפאלםונג דער פון װײםאגען די און
װערעז• פארגעסען און פארהיילט זאל װעגוגג

 די פאר ױניאנס די פון צעשפליםערונג דער פון שאדען דער
 אלײן מארעי פרעזידענט איינער. יעדער איינזען מח ארבעםער

 אנגע־ א. אי. םי. פון קאנװענשאן דער צו באריכמ זײן אין האט
 איינפלוס דער געװארען פארשטארקט איז עס אומגעהויער װי װיזען

 פאר־ געהאנדעלט האבען זײ װען ארבעטער ארגאניײרםע די םון
 קאנ־ ״דער קאמיםע. פאליסי לײבאר ײנײםעד דער דורך אײגיגם

 — פירערשאפט זייך איו ארגאניזײשאנס אינדאםטריעל אװ גרעס
 אלע האבען — באריכם זיק איז מארעי פרעזידענט פארזיכערם

 מיר אײגיגקײם. ארבעטער פון פרינציפ דעם אין געגלױבט מאל
 קאמיטע פאליסי לײבאר ױנײטעד דער אן אנגעשלאסען זיך האבען

 עס אז גלויבען, שטארקעז זייער דעם אין ,1950 דעצעםבער אין
 צו שרים ווערםפולען און דראמאםישען א פאד זיך םים שםעלם

 װיכ־ די מער נאך אונטער שטרײכם ער אײניגקיים״. ארבעםער
 זיין אין באװעגונג יוניאן מרייד דער אין אייניגקײט פון םיגקיים
 פאליסי לײבאר ױנײםעד דער פון דערגרײכונגען די וועגען באריכם
 מאביליזאציע־אגענ־ די אין דעה גו־עםערע א קריגען אי« קאםיםע

 אינ־ די באשיצען צו מעגלעכקײט א געגעבען זיי האם וואס םודען,
:דארט זאגט ער מאםען. פאלקס די און ארבעםער די פון םערעסעז
פארםרע־ אםיציעלע פון צוזאמענגעשטעלם קאםיםע, די ״אם

 אי. םי. ל., אװ פ. א. פון מיטגלידער מיליאז זעכצעז די פון םער
 באשערם איז מאשיניסםען די און בראדערהודס אייזענבאז די א.,

 פאראײ־ א מים ארבעטער אמעריקאנער די באזארגעז צו גערוען
 מים םאן צו האבען ױאס אנגעלעגענהײםען אין שםימע ניגםער

.אנשםרענגונגען מאביליזאציע די .  פירער־ קאנסטרוקםיװע איר .
 געהאל־ האט עס :ארבעםער די בלויז נים געהאלפעז האם שאםם

 אומטע־ און צעםומלעניש פון צײם א אין לאנד נאנצען^ דעם פען
ױאשינגטאן״. אין םיגקיים
 די באגרייפען א. אי. םי. פון פירער די װאם דעם םראץ אמ

 באװעגוע ארבעטער פאראײניגטער א פון לעבענס־וױכםיגקײט
 בא־ פאר קאמיטע א באשטיםען צו אםילו אגטזאגט זיך די ריאבען

 עס האבען זײ פעדעריישאן. דער מיט םארהאנדלוגנען די נייען
 דער־ האבען זײ איידער (נאך איילעניש אזא מיט צוריקגעװיזען

 באליי־ אזא מיט באנוצט זיד און איינלאדונג) אפיציעלע די האלםען
 מען אז זיכער, מאכען געוואלט וואלטען זײ װי שפראך, דיגענדער

שלאג... אזא מיט מוח א דולען ייט מער זײ װעם פאר
 װיל פירערשאפט איר אז װייזם א. אי. סי. פון האנדלונג די

םורא האט זי אז באוןעגוגג, ױניאן םרײד פאראייניגםע קימ נים

3 דים '̂־-----------------------------------------
 9®ילי וואס די. נים זיכער אבעד איז אורזאך די אייניגקיים. פאר

 סי. די אריינכאפעז בלױז וױל פעדעריישאן די אז אן גים פארעי
 צװישען םארםײלען את צעברעקלעז צו זײ כדי ױניאנם א. אי•
 פארהאנד־ די איידער נאך אז גום, מארעי.וױיסם ױניאנס. פאך די

 קאםיםעס געמיינשאפםלעכע די פ.ץ פאראײניגונג פאר לונגען
 אםע־ די האם ,1937 וױ צדריק לאנג אזוי אנגעהויבען. זיך האבען
 םאסעךפרא־ די ig אנערקענם לייבאר אװ פעדעריישאן ריקען

 פאך א אויף ווערען ארגאניזירם נים קענען אינדוםםריעם דוקציע
 אר־ פח פארם אינדרססריעלע אן אנהאלםען מוזען זיי און באזיס

 נים אויך איז ל. אװ ם. א. דער פון פארשלאג דער גאניזאציע.
 פעדעראציעפ, בײדע פאראייניגען איצם שוין זאל מען אז געווען

ד םארהאנדלועען די באנייען פאר בלויז געווען איז עס ײ  8 ד
 געפינען צו ארגאניזאציעס ביידע פון פארטרעטער צאל גלייכער

 בײדע פאד אגנעמבאר זיץ זאל וואס פאראייניגוגג פאר װעג א
 מארעי און פעדעריישאן די נים האם זשאנדארען קיין צדדים.

 צװינגען זײ ודעם מען אז האבען מורא געקענם גים דערפאר האם
אױפצולייזען. זיך

 האט םעדערײשאן די- אז באשולדיגוטג, מארעי׳ם פרעזידענט
ד אייגיגקייט ױניאן די צעשםערם מד איז ד וואס ז*עם דוי ס  אדוי

 ערנםם קלן קאמיםע, פאליסי לײבאר יונײםןיד יער פון םראטען
 איז קאמיםע די אז צו גים אליין מארעי ױערען. גענומען נ־ם

 אקציע געאײניגםער פאר מימעל צײטוױיליגער א בלויז געװען
 נים עם קען אײגדײם ארגאנישער פון פלאץ דעם קריזיס. א אין

 ציזא־ צײטװייליגע אזא אז ריכםיג גים אויך איז עם פארנעמען.
 דאם פאראייניגוגג. פולשםענדיגע נעענםער ברענגם םענארבעם

 עם פארקערט. פונקם עם איז אפט אז באױיזען ד,אט געשעענע
 דערוױיםערען וואם פארםרעםער די צװישען ־ײבונגען ארויס רופט

 ריכטיג נים אויך איז עם דערנענםערען. זי אנשםאם אײניגקײמ
 פון פריגציפ דעם םייער האלט א. אי. סי. די אז טענה מארעי׳ם

 יו־ פאך געגען אנםשיידען איז זי אוץ ױניאניזם אינדוסטריעלען
 פאד מאנכע אנגעשלאסען איצט דינען א. אי. םי. דער אן ניאנס.

 יוניאנם צאל א באלאנגען םעדעריישאן דער אין וױ פונקט ױניאגס
 יוריסדיקציע־ אפילו אינדוםםריעל. ארגאניזירם זײנען ױאט

 אײ פ. א. דער פון מאגאפאליע די נים איצם שוין זײנען סכםיכים
 יױ פונקם איבעל דעם פון םאג צו היינט םTלי א. אי. סי. די ל.
 האי־ די וואם פאקם דער םער. גאד אפשר און פעדעריישאן די

 ארגאניזײ־ אינדאסטריעל אװ קאנגרעס פון קאנווענשאן יאריגע
 באשלום שםרענגען א אנצונעמעז נויםיג פאר געפונען האם שאנפ
עס. באוױיזם ױריסדיקציע־םםרײקס, געגען

 אזוי א. אי. סי. פון פירערשאפט די האם פארם זשע פארװאס
- פאראייניגונגד פאר מורא

 ער* :דאכען צוױי פון זיך נעםם מורא די אז אונז שיינט עס
 כוחות אייגענצ אירע אין גלויבען איר פעלט עס װייל שטענס,

 מורא האט זי וױיל צװײםענם, את, בארעכםיגונג עקזיסטענץ און
 איצםיגע די װעם באוועגונג יוניאז םרייד פאראייניגםער א אין אז

 קלע־ פיל דער איבןיר ראלע צװײם־ראנגיגע א שפילען פירערשאפט
 א דיענדיג האבען. ױניאנם אירע װאס מיםגלידער צאל נערער

 פ. א. דער מיט פאראייניגם נאר ארגאניזאציע, זעלבסטשםענדיגע
 ױנײםעד דער אין געװעז איז דאס ױי פונקציעס, געװיםע ל. אװ

 קאנ־ אינטערנאציאנאלער דער איז אח קאםיםע פאליסי לײבאר
 גע־ נאר נים א. אי. םי. די האם יוגיאנס, םרייד פון פעדעראציע

 האם זי כאםש םעדערײשאז■ דער מים ראלע גלייכע א שפילם
 געזוכם נאך האס זי נאר מיםגלידער, פיל אזוי העלפם א בלויז

 געװי־ אמ אן אויבען דעם פארנעםלז צו געלעגענהײם יעדער בײ
 פאראײניגטןיר דער פון חשבת אויפן מאכט און פרעםטיזש נען

 אױפגעבען. נים פירערשאפם די װיל פארצוג דעם אט באװעגונג.
 מאכם כבוד. םון פראגע א זײ בײ איז עם אז אפען אבער זאגען

 אויסגעגראבען דעריבער האבען זײ נים. זײ װילען פרעסםיזש, איז
ױניאניזם. אינדוםםריעלדז פח אישו לאנג־פארבלאסםע אלטע, אן

 קריםישער איצםיגער דער אין אב$ר מען קען תיררצים מיט
 דער אין און לאנד אין לאגע איצטיגע די אפקומען. ניט צײט

 באײע־ ױניאן טרייד םאראייניגטע א אומבאדינגם פאדערט װעלט
 דעם געגען ארבעםער די באשיצען צו בכוח זיץ ל8ל װאס גוגג

 דעא־ציע. אינםןירנאציאנאלער אין אמעריקאנער דער פון אעריף
 שײאך און צעברעקעלט ארבעםער ארגאניזירםע די האלטען צו

 איז אנזעז און כבוד מער אביסעל םים זיד פארזיכערעו צו בלוי)
 פאלען ױעט דעם פאר פאראנטווארםלעכקייט די פארברעכען. א

 אײגיגקײם פון װעג אין שםײנער לייגען וואם פירער. די אויף
תירוצים. אלערלײ אונטער
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 יארצײש דער — גלױכען. זײער אדן מארםױרער אױקאנער די — װזןרפײל.

p דער נ&ך r ftypg«i n p r c n♦

 צייםונגען די אין נייעם י
 דע־ *אראדעז, די װעגעז

i n B U i רע־ און פאנטסראציעס
עכ וועלכע םים דזיפ, ;

■H O N■ געפייערט הײ־יאר איז
■R■ מאסיזווע אין געווארעז
באל־ דער «ת תבזדםסםאג םעד34 דצר

ד םיר האם וײקםאםזד. שעװיססישער ן  ד
 היסםא־ וריכםיגע אגדערע עסלעכע פאגם
 גאוועםכער. וויידש אין גצשעעגישען רישע
 װא* pc •ראקלאםירונג די י׳י״ פון אײגע

 װעלם ערשםער דער גאך פען־שםילשםאגד
ײערם װערם םלחםד-  םוב ױם א וױ גמ

 זיך האבען װאס לעגדעד אלע *ין כםעם
 .םהעגקםגיוױנג קדיג דעם »ין באסײליגם

 קאלא- ערשסע די פון סוב ידם דןיד דעי״.
 נאכ־ קאלאניע. •ליםוםה דעד איז ניםםעז

 * דודכגעלעבם בשלדם האבעז זײ ודי דעם
 פארן ודוטז פים באזארגם זיד אדן יאר

 ײם נאציאנאלער * געודארעז איז װינםעד.
 היססאדישער אײן לאנד. אין אונז בײ םוב

 שיקאגער די פון הינריכםונג די יארצײם,
 פארגעסען ודי כמעם שוין זזיז םאדםירער.

 יאר־ דער עדלם. בדייםען דעם םזץ געװארען
ס גצ־ *יז בלויז אפגעזזים נאך ודעדם די

______________קדײזעז• ראדיקאלע ודיסע
 געשעעגי־ היםםארישע פיר די אס כאסש

 חײם אזדי זײנען נאװעפמר חודש איץ שען
 ילאץ *ין צײס׳ *יז אגדיעדער דעד ®ץ *ײגע

 פענשהײם. דעי־ «אד באדײסרגג *יז »ז
 פאחיײ־ װאם שםריר p^t אבעד זיי האכעז

 אויף זז׳יגע אצלעך זײ םאכט jm זייי ניגם
י זילגעז פיר אלזנ *זדײמר« דעד  גיכער י
אי עון םרבים• ידם ודי ״/וןן1י  זײ #ון י

 מדיאדע א ®ח )•שלוס sort באגײכעגם
 א שאר קאפסעז קרסגוח׳שילא שװןדע• ■ץ

גןי, ד בעסער, •ן  T* לעבזז׳ םענשלעד מ
 געשימם אנהדיב »יז ושןמז ודאם 4Mקא
 ז״י־ יממסנגסנעז די אמד־ מחאימז. זײז «ו

 םרן• בײם מזזארעז. ר^לידרס גי׳ס גןן
עו *יז מררש דאם ey •רן רינ  מםיג ת

p v % f lw אס פרן געשיכנזע בלזםלעך די 
מ די מיי ױ מן ו די ר  ®ורםראכ־ ̂יד ®ז ין

 גע־ האבעז ודאם אורזאכען. די איבעד םען
מן דאד*ז.אז בראבס מגזג א  דער סיז דיז

װןרקי אאגןיבארס זאלאן מגשזלייט
•  •  •

a רװאסגאגא s u יילגריפזח. ערשסע די 
 •לימוסוי דזד אין נאועאט זיד האבעז האם

 » שײעדזז n משלאםעז האמז קאלאניע.
 ודידםעז n שלאטיזב^ האכזמ זײ םוג ײם

« n  h b מז  עולם של רבזט דעם ײיג
 זי׳י בדים האס דד װאם חםדים זןלע די סאר

י ודאם יאד ןרשגזדן דעם יזרד מסאז  לע־ י
 םאד זדם דאנקען לאנד, נײעם דעם •יז מז

p o j r o גריס״ גײעד זײער איג בשלגס זײ

 געבען און געפארעז די םון זײ אויםהיםעז
 און זיך איינגוארדענען מעגלעכקײס די זײ

 אנקו־ דעם פאר חױגה מים זיך פזןרגרײםען
װינסער. מענדיגען
 ער־ די פח לעח דער געװען איז שווער

 םרעם* וױיםען. דעם אין קאלאניסםען שםע
 די פארגענגער. זייערע םון םך א לאנד. דען

 באזע־ זיך *רובירם האבעז וראם קאלאניםםעז
ן  זײנען זיי, םאר אמעריקע נארד אין מ

 זיינען אדעד וועג אויפן אויםגעשםאדבען
 םאגכןי װילדערניש. דער אין אוםגעהוםען

 האט םעז אװ םארשוואונדען זיעען די םון
 געבײץ זייער װאו אויסגעפונען נים סאל קײן
 *ו* גים אבער האם דאס אהינגעקוםעז. איז

 ריזיקירעז םון פילגריםעז די ריקגעהאלםעז
 דעם אין זיך לאזעז און לעבעגס דיערע םים

 רעליגיעזע ארעםקיים׳ זענגע־, וועג. ודײםען
 היים־לענ־ זייערזי אין רדיפות פאליםישע את

 הערשענ־ דער vt האס איידאפע אין דער
 איז װעלם אלםער דער אין ארדעגונג דיגער

 גלײכ־ און פרייהײם אין גלױבען םיםןר א
 רי־ או קוראזש דעם גענעבען זײ האם הײם.

 אץ זיד אוועקזולאזעז און אלץ םים זיקירען
 נײע אויף לעבען זייער בויען *ו מרזזקים
 איבערגעקו־ שוין זיי זײנען איצם יםדדח^

 שו׳ץ האבעז זײ צײם. שװערםםע די מען
 :ה»• איבערן יאד א זיד פאר אדיפגעבוים

D האבען 'nyc עד־ דעם איינגעזאסעלס ארן 
 דינען איצם קענעז זײ אוראזשאי. שםען
מז אײגענעם זײער לוים גאם זײזנר ױ  איז געו

מז אלעםץ דעם םאר איבעדצײגוגג. א  ןײ ה
 זײן. םשםח זיד און דאנקעז גאם געדדאלם

 םים םוב יוס א אײגגעארדענם זײ האבעז
 סימבאל א װי אדן לדוב םרינקען *ז עסעז

 אײנגעלאדעז אויך זײ האבען גלײכקײם פון
 געסם זייערן אלם שרגים *ינדיאנער זײערע

שפחד- די געאראװעם צוזאםעז אדן
 אױצק שוין איז יאר הונדערם דרי׳י איבער

 •ראקלאםירס איז םאג דעד צײם. יעגעד םיז
 ודי שםאםעז םאחייביגםע די איץ געװארען

ג יום נאציאגאלער א  האסענתמז יײערע םו
 ®ןר־ ויי םער איז געבים פאסעדיעלען אדיפן

 פרן ארעםסםצר דאד געוזאדזװ• וױרקלעכם
 ®ש־ ארן הונדערם די צווישען אדעפע די

ג  רײבסםדז דעם איז אײנװאוינער םיליאז ד
 לוק־ א איז הײנם לעבם װץלם דער אין לאנד
 קאלאניסםען ®רשםע ז״י וועלכעז •ון םוס

 יײידא חלום׳לז• געקענם נים אסילו האכזין
ײסםימ  אבער. באגריסעז םאראלע זיװ ג

קל;־פארװ אהער מקומעז זײנעז זײ װאם ^ 
 אנם־ אלײן געביםען. שנןיל זיך האנעז כען,

 איז פארפאלגונגדז רעליגיעזע *־ן לאשענע
 ארי־ אהער יי׳י האכען הײס. אלטער דעד

 אג־ n אוםםאלעראנץ דעם בערגעבראכם
־ אנז־ערהאלבען בלויז רעליגיעס. דערע ג  מ
ע i דל t ,%1636 ש«עסער i. די האבזנן

 קאלאניע זייער פון םארטריבען *ילגריםען
 האבען וואם אלע די װילדערגיש דער זױן
 אבער־ דער קירכע. זייער אין געג^ןיבס גים

 דענ־ אנדערש פארשפרייט. זיך האם גלױבען
 מכשפות ;געװארען פארםאלגם דמען קעגדזי
 שייםער־ אויפן געװארען סארברענם זײנען

 הונדערט ארום גענוםען האט cy הויפען.
 געװארען אײנגעשמעלם איז עס ביז יאר

 עקס־ געזעץ. אוגםערן רעליגיע פון פרייהײם
 נים איז אונםערדריקונג און פלואםאציע

 געווא־ איז נאר געווארען. אנגעהאלםען נאר
 האג־ שקלאפערײ. ביז שטארקער. אלץ רען
 איינגעפירט װידער איז םענשען םים דעל

 אלע מימ פרייע. די סון לאנד אין געװארען
 צו־ זיינען װאס פארבעסערונגען. גרויסע
 יאר, הונדערם דריי די אין געקוםעז שםאנד
 און פרייהײם די נים אלץ גאך םיר האבען

 פױריםאנער ערשםע די װעלכע צו גלייכהיים.
געשםרעבם. האבען

/ • • •
 דדנ־ יאר דריםהאלבען .1887 נאװעםבער

 ערשםען יענעם זיגם אװעק זײנען דערם
 פליםוםד^ אין םוב ױם דעי םהענקםיגיװינג

 לאבג j שו־ זיד האבעז קאלאניעס די
 און הערשאםם עעליזזער דער פון באפריים

 מלוכה דאמינירענדע די געווארען דינען
 נאכן איז עם קאנםינענם. אםעריקאנער אײשן

 רעװאלו־ אינדוםםריעלע די בירגער־קרי:.
 ריזיגע שװאונג. םולען איר אין *יז ציע

 הענם זײ אין אנגעזאפעלם זײנען רײכםיםער
 און מאגנאםען אםביציעזע געוויםענלאזע. פון

 ארונםערגע־ וחנרען מאסען ברײםערע אלץ
 שװערע ארעסקײם׳ ®ח תהום איז שלעאם
 עקספלוא־ אום׳ברזזםנות׳דיגער און ■ראמ
 א אומרואיג. װערעז ארבעםער די סאציע.
 גאנצע דאם ארום כאפם םסרייקם כוואליע

לאנד.
 בא־ דער פת צעגםער דער איז שיהאגא

 אנארכיםםען, ראדיקאלען. גרופע א װעגרגג.
 צו לעבעז *ץ לייב םים ארײז זיד װארמז
 נעגען ארבעםער די פרן קאםף דעם העלשען

 אין םעראר• •אליצײאישען איז אױסכויםונג
 פארן םטרײק א *■יס םדצכם 1886 *ײליגג

 אויף שיסם ■*ליצײ די סאס שסתדעז אכט
 איז שםאם אין אױפרעגונג די סםרײקער. זײ

 אר* אז פאגאנדערםרייבען בײם אופגעחויער.
 הײ־ אויף דעםאנםםראציע •ראםעסס בעםעד

 באסבע א אויף רײםם סקװעד. םארמס
 עם־ און ®אליציסםען די שון רײזה די אין

מ ע  ארעפ־ •אליציי די דער׳הרג׳עם. װערעז ל
 שענד־ א גאך את אנארכיסםעז אכם םירס

 העצע רױלדער דער אונסעך ■ראצעס לעכען
 װערעז פרעסע, רעאקציאנעדער דער פת

םױם. צום פאר׳םשפם זײ «ז פינז•
 װערען 1887 נאװאסמר סען11 דעם

 דער אױפגעהאנגען. פאר׳משפם׳ע די ®ין פיד
 מים זעלבסםפארד באגאנגעז איז פיגםםער

מז דער פריעד. סאג א ױ ל  ענד־ דעם אין ג
ד *מ נצ״יז לעכעז ע  םרײהײם שאר אידעאל יי

 נים םארםירער די אבעד האם גלײדהײם איז
םילו זעןאלפאר ם ייץ י מזיכ  םוים. םח אנ

ם  ■ראקלאמירם פלםס האם יאדסאנס אלמר
ם אם מן דן לוי ךי געזאגס האם ער װען ג

-------------'4 ו95ו דעצעםבעד,
 דערשםיקם איר וואס שסימע די ריכםער

 פון העכער פיל אויפשטײגען װעט הײנם
קבר•
 חברים זײערע אץ מארםירער שיקאגער די

 דור דיער אין נאך אז געגלױבם האבען
 םון ארדענוע אן ווערען אײנגעשמעלם װעם

 םענש־ גאנצער דער םאר שפע און פרייהיים
 אריבער זיינען יאר זעכציג און םיר היים.
 איז מאטעריעל םאג. גרויליגען יענעם זינם
 און בעסער רייכער. געײארעז לעבען דאס

 האם עטיש און אבער סייסםיג באקװעמער.
 פון האפעגונג די געביםען. װייױג עס זיך
געװארען. רעאליזירם נים איז מארטירער די

• • •

 בלו־ יאר פיר נאן־ ; 1918 נאוועמבער
 א געװארען דערקרערם איז קריג םיגען

 פארשםומט זיינען עס װאפען־שםילשמאנד.
 אויס־ מיליאנען און קאנאנען די ״עװארען

 אוים־ בלאםע און בלום אין געמוםשעםע-
 ארויםגצקראכען זײנען םאלדאטען געוױיקםע.

 קעפ די אויפגעהויבען און ײי־אגשעען די פח
 םון רעגען א פאר מורא אן הימעל. צום

 לאט מענשהײם די באפבעם. און שראפנעלען
 םילי־ םרײםישער דער אפגעאסעםט. םרייער
 מענשהיים די באזיגט. געלעגען איז טאריזם

 גע־ םאקע איז מלחפה די אז געהאםם האם
 ענד־ טרעם מענשהיים די אז לעצםע. די ווען
 שלום אייבעען םרן ערא אן אין אריין לעד
בךודערשאפט. םעלקער און

 אלץ נאך װערט נאוועמבןיר עלפםער דער
 םאג וואסעךשטילשמאגד א וױ געפיתרם

 די לענדער. צױויליזירםע אלזן אין כםעט
 איז שלום אייכיגען אויף אבער האםעגוע

 בלוםי־ א אין געװארעז םארוואנדעלם שנעל
 און זיגער אן פרידען א אנשםאס חחק• גען

 הא־ קאנםריבוציעס, און שםדאף אן באזיגםע,
 םים צעםיילם זיך װערסייל איז זיגער די בען
 םאר םוגדאםענם דעם געלײגם און רויב דעם
r v עקא־ קאנסליקטעז. איגסערנאצ־אגאלע 

 וױלד־ און פורא שנאה, קריזיםען. גאםישע
 פון אויפקום צום געםירם האבען װאס קײם,
 און פאשיזם דעם — פלאג. גרעסטער דער

 פלחםה וועלם צווײםער דער פים טזציזנ^
 גאנצע םון פארניכםונג בלוםיגער חנר אח

 אידיש אונזער וועלכע צװישעז םעלקעד,
 און קרבן. גרעסםער דער געווען איז סאלק
 יענער פון םוף דעם גאך יאר זיבען איצם,

 גלום־םאר־ די האם, דער נאך האם םלחםד״
 גים מארגעז םיםן אומזיכערקיים די גיםוטט

 אפען איצם שוין רעדם םןן אויפגעהערט.
 נאך זײן װעם װאס פלחפה דרימער א װעגען

 צדױיםער דער םון םויםלעכער שדעקלעכער.
 גאנצע זײ פארגיכםען װארשייבלעך װעם און

 האםעגועען די םון פעןשהייס. ציװיליזירםע
 געבליבען בלײז איז 1918 נאװעםמר אין

 דער־ די נאך הזכרה־םאג א — יארצײם א
 האבען וואס פארםוםשעםע אה הרג׳עםע
לעבענס. זייערע געװען םקריב אוםזיטט

 ציוױליזירםע נאנצע די .1917 נאוועמבער
 נאך גסיסה־אנגםםען איז זיד ראמעלם װעלם
 װאם פלחפה בלוםיגער דער פדן יאר דרײ
 איי־ גאנץ געפאכם חרוב באלד שױן האם

 שפריחם פיליםאריזם *ײיסישער דער ראפע.
 פאר־ די קאנםינענם. גאנצען איבערן זיגרײך
 צוזאמענגע• האם פלוכה צארישע םוילםע

 צאר איז יאר דעם פח פרילינג אין בראכעז.
 אפצודאנקעז. געװארען געצװאונגעז ניקאלאי

^י די זעלבםם־מר־ יאריגע גענדערס ד

 דע־ א איז רוס^אנד אפגעשאפט. איז שאפם
 װינקלען אלע םון רעפובליק. מאקראםישע

 צוזאמענגע־ זיך דינען אימפעריע דער פון
 פון פארטרעםער אויסגעקליבענע פארען
 פאר־ קאנםםיטואירענדער דער צו פאלק

 פארזאמלונג דער אין מערהײם די זאמלונג.
רעװאלוציאנערען• סאציאליסטען די האגען

 פויערים און ארבעטער מאסען די פאר
 דער פון פירער די םת ארבעם די אבער איז

 אופ־ איז פאלק דאס לאגגזאם. צו רעםובליק
 אין געליםען לאנג צו האם עס געדולדיג.

 רעכםלא־ אין ארעמקײם. אין שקלאםעריי,
 דער פים אנגײן וױיטער קענן צו זיגקיים
 ערד שלום׳ באלדיגען פאדערמ עס םלחמה.

פרייהײס, און
 כאפעז שמירונגען רעוואלוציאנערע די
 קאנסםיםואירענ־ די לאנד. גאנצע דאס ארום

 פאנאנדערגעםריבען. ווערט פארזאמלונג דע
צו גאגצע ״די איז לאזונג דער  די מאכט.

 באל־ די ראםען״. פויערים און ארבעטער
פאכם. רעגירוגגס די פארכאפען שעװיקעכ

 שלום דער צופרידען. איז עולם דער
 םים געשלאםזין האבען באלשעװיעקם די וואס

 ליםאװםק. ברעםם אין ױנקערס דייםשע די
 די :מלחםה די געענדיגם די םאר האם

 מא־ פריצישע די פארנומעז האבצן פויערים
 נאך ערד געקראגעו האבען און יאנטקעם

 געבענקם! לאמ דורות האבען די װעלכע
 רעגירונגס־ קיק און שםייערען קײן גיםא

גלײך• דינען אלע פרײ. דעען אלע צוואגג.
 אנגע־ נים שםחה די אבער האם לאנג
 בירגער־קריג םון דרוק אונםערן האלםען.

 פריערדיגע אירע פת אינםערװענציצ און
 באלשעדױ־ די האבען םלוכות, פארבינדעםע

 איי־ ױיערע אין פאכם די פארפעטםיגם קעס
 קאםונים־ די אייגגעשםעלם און הענם גענע

 םרייהיים אנשםאם פארםיי־דיקםאםוד. םישע
 װי טיראנײ שןינדלעכערע א געקוםעז את
 פאלק דאס װעלכער פון צאריססישע, די

 פון יארהונדערםער נאך באפריים זיך האמ
 פרײהייםס־ די קרבנו^ אמ קאמף באםיגעז
 צא־ דעם צעשמעםערם האבעז וואס קעםםער.

 צד װעג דעם זײ פאר צוגעגרײם איז ריזם
 אויםגע־ םיראנײ נײע די האם הערשאפם.

 םור־ די אין איימצשפארם אדער כארדעם
 הא־ זײ קאנצענםראציע־לאגערעז. און מעם
 םע־ שענדלעכםםע די אײגגעשםעלם בען

 װען האם פעגשהײם די װאס ראר־הערשאפם
 די געדרען זײנעז קרבגות ערשםע די געזען.

 צע־ האבעז װאס פאםראזלן. קראנשםאםען
 פארזאמלוגג. קאנםםיםואירענדע די םריבען

 אי־ און קערענסקי־רעגירוגג די געשםירצם
 זײנע ארן לענינ׳ען צו פאכם די בערגעגעמז
נאכםאלגעד.

זיבע־ יענעם זינם אריבלר זיעעז יאר 34
 פאלק נאא־ווע דאס װען גאװעםבער. סען
 באלשע־ די םמ אפנארעז געלאזם זיך האם

 דיער אױםבייען דעדלאזם זײ און וױקעס
 האבען יארעז די ײרך פארםיײדיקםאםור.

 כענש־ זײ צודיקגעשםויסען הערשער נײע די
 פיםעלאלטער. פון װילדקײםען די צו הײס

 בעסםע. די זײ צזוישדז םענשען. מיליאנעז
 בא־ װאס סעלקער. די םון דן געםרײסםע

 סאציאלים־ איםםעריע. רוסישע די װאוינעז
 דענ־ קעםפער, פרייהייםם אנארכיםטען, םען.
 פארםוםשעם אזץ אויסגעפארדעם זימעז קעד

 קאנ־ און םורפעם די אין םױם צום געװארזוז
 לאנד גאנצע דאס צענםראאיע־לאגערעז.

תפיסד- א אין געװארען פארוואנדעלם איז

פ &------------------------------------- י 5 ד
 כאר־ פאייטישע ביליאנעז צעגדליגעד

 אין געװארען פארװאנדעלם דינען ברעכער
 מלוכד. םיליטערישע די זבויען צו שקלאפען

 האבען וואס פעלקער פרעה׳ם. נייע די פון
 זעלבסטשטעג־ נאציאנאלע זייער געוואונען

 רוסי־ די אימפעדיעם אלםע די ווען דיגקײם
 צדזא־ .־.אמז עםםרייכישע און דײםשע שע,

 אייגסע־ גײ דאס םון דיגען םענגעבראכעז,
 גע־ פארוואנדעלם זײנעז און געווארען גוםען

 איפ־ גייעם דעם פון קאלאגיעם אין װאחמ
 זיך האם זייערע פםשלה די פעריאליזם.

 פערםעל א גױ פער איבער אויסגעשפריים
ערד־קויל. דעם פין

 זײער םים הערשער נייע די זיך םרײען
 ווען נערא געפריים זיך האט עם װי מאכם,

 דער איז זײ פאר געברענס. האם רױם
 דער פאר םוגט ױם א גאװעמבער זיבעםער

 דעכקעכדינער דער פאר אבער, םענשהייס
 דער איז פענשהײם. אידעאליםטישעד אוץ

 יאר־ א װי מער נים נאװעמבעד זיבעםער
 דערפאר־ מיליאגען נאך יארצײם א ציים.

 ד״אפע־ אפגעגארםע נאך יארציים א דעטע;
 נאך אידעאלצו׳ פארשװעכטע נאך נונגען.

פרייהײם. פארלארעגער
 דער בײ װאס כאראקםעריסםיש איז עם

 באלשעװיס־ דעד פון פייערוגג הײ־יאריגער
 פאטקודע איז זײנען רעװאלוציצ םישער

 פעטם־רעד־ די וױ גןיװארען ארױטגעשטעלם
 פאלי־ פארשאל אדן בעריא לאדורענםי נער

 אינער־ פון פיגיטםער דער בעריא׳ נאווסקי.
מ ע  װעפעס אונמער אנגעלעגענהײםעז. ל

 נעהײם־ בלוטיגע די שםיים עס קאנםראל
 פאר־ און דערמארדעט האט וואס פאליצײ.
 כענ־ אדפשולדיגע פער םוים צום פוםשעם

 פאלינאװפזי. געשםאפא. היםלער׳ס װי שען
 באלשע־״פ־ די װעמען אויף פיליםאריפם, א

 האפענונגצן גרױפע לײגם איפפעריע םישע
 אין אויבעדהערשאפט איר אויפהאלמעז פאר

 איר אויפברייסעדעז און לענדער פארכאפםע
 דער בצריא פעלקער. נײע אױף פפשלה

 יע־ אוז יאגאדא׳ן דזשערזיגפקי׳ן. פון ידרש
 אדע איבער הבית בעל דער ;זשאװ׳ז

 סים־ בעפטער דער איז שקלאפען־לאגערען,
 אין כאכפ באלשעװיפםישער דער פון באל

 דער אמ לאנד אײגען איר פיז גרעניצען די
 - כאראקםעד־יזירם פאלינאװסקי קריגם־העלד

 אפבי־ איבפעריאליםםישע די בעסםעז צום
 דאס אס הערשער. םאװעםישע די פין ציעס

 אידע־ די פיז געבליבעז איז עם װאס אלץ איז
 רעדואל־־ציאנע־ די םרן האפענונגען אדן אלען
J917 נאװעפבער אין קעפפער און רען

• • •

 יארןדיטדז פדן חח־ש דער :אװעםבעד.
 האפע־ אויסגערונענע אה אפגעגארםע נאך

 די פאראיבעד. איז אידעאלעד איז נונגעז
 איז, מענשהיים דער פון םרײסם איינציגע

 חדשים, אנדערע קופען גאװעםבער נאך װאם
 דער איז פערכה בעםערע א האבעז װאס

 קופם שפעטער הו־שים דדײ םים געשיכםע.
 און פרי׳זזײטס־קאפפעז פיז תודש דער פעדץ,

 אין לענדער פארשײדענע אין רעװאלדציצם
ח^ע םלאנד... איז אויך און איי  היפם עט רו

 אופאפהענ־ פרן דעקלאראציע דער םים ידלי
 אדיף שםורעם דער און אםעריקע אין גיגקײם

 אײביג נים פראנקרײז־. אין באססיליע דעד
 פענשהײם די םיראגײ. אנהאלםען ?ען

 צו לאגגזא^ ױך. אנםוױקעלם אװ װאקסם
ר. אטגר לאנגזאס■ » זי
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פױ־ד קדועו פורעז א־ז אדםדכםען ר אוז מגע ד
 אזגזערע אין פאר קוםם

^ ■1 L ^ םאקע איז י איגדוםםריעס 
B j m |  שלעכםז זייער ביזגעס |

o־ r אויסייכםעז די זיינןין 
■ ■ ■9  '70 ?.יפענדזין יזיפ פאר 9

nr ■ M די אם ז px מ ז ל  מ
 לעצימגס זײגעז פראגעז

 די אין סיי גיײארען דיםקוםירם םך־ א
 בעלי די pc סײ און ארבעםער די pc קדײזיז
arm דער איבער אז געםימם, ה*בען םך א 

 װעם דעפעגס. פזץ־ •רןןדוקציע י־עןדסבנהנג
 ארםיקלעז אזעלכע אױף דוחק א ־זאטעז זיד
 רא־ רעשרידזשיוײיםארם. װאש־פאשיגעז, וזי

t־WTסעםס םעלעוויזשאן *ויםאסאבילען. ׳ px 
»n r, .וחנלעז קאנםופעגפען די אז אזוי 

מז *נדיױמז  באקלייד־ארםיקלעז• מער ?יי
api מ א מרזיכעדם װאלס דאם m הוי e־ 

באק^ײד־אינ* די אין אקנױױיטעם דוקציע

 םייס־ איז גןדאנקעז־גאנג דאזיגעד דןו
ס רןן םאסײױרם מנ דון  דערפא־ די pc ג

 דע־ װעלם־פלחפד.. לעצסער דער אין רדנגען
 מװא־ כםדר איז מדענקעז. סיר וױ ם*לם.

 אר־ *o־ru ״האדד קריגען צו שוועו־ער רןן
 פארשײדענע די וראס דעם איבעד ®יקלזװ.

 דער צו געװארעז צוגעסײלס זײנען העימלען
 םלחמה־ די pc יעצאדוק*ר גייםיגעד יי׳#ד

מר דער px םכשירים•  האבעז ציים זעלבי
 בא־ קריגען *י מגלעכקײסעז װזמםענדע די

 עלעכג■ערוע גןדעכערםע ז׳י *ז **■םיגונג
ז המםות מ מ  גדלם. פער קאנםוסענם דעם מ

מן געקעגם האם ער װ*ם מ ם ױ  אר־ אדיף א
מ םי׳קלצז•  קוי־ צו געקראגצז האם עו־ װעל

 איז עס אז געװען. איז רעזולםאם TH מן.
 םמלייד־אינײםםריע. דעד אין ביזי «זי^רעז
מז והאם שעיער די ייז סייסױעל א  ירא־ ה

מ סאר ז7בא?י*ײד־ארםיקל דדצירם  px םרוי
 האם עולם דער װאם ■ראמנם, דער קינדזנד.

מן מ סגנ ױ׳  דערגדײכם האם קלײדער »זר א
געשיכםע. דעד px «ונקם ודעכססעז ד$ם

 דער pc סארלויף איז יאסירם האם דאס
 א האבען דאס, pא װןלנרםלזזםה לקנםער

שען םד  איז יאסירזװ אויד װעם געהאםם, מג
י  «ײם. םיגעד1אי דעד אין אינדזססוײ* מ

ד מ » p c ביז איז ׳־עדװארםוגגעז דאזיגע די 
ם מ ד א ועם געװארעז. גים ג*ר ז מ רוי  ג
 אינ־ שזוערע די איז •ראדוקזיע דןר pc םייל

 דעםענם־גויימז די םחםת איז. דדסםריזנם
ptwuthc כלי־ מלחםה אויםאדבעםעז םים 

 קיץ אנםיויקעלט ניס אבער זיך האם זײז-
a פאר ־ארטיקלעז“גודס ״האדד אײף דדחק rt 

 די האבען דעם חיז א באדארף. יריײאםיח
r*  o ijTirupjcinua .םעלןוױ־ ראדיאס 

M tm שירים ש«הויז*םכ  אנ־ p* «לןקםדי
fT P אז דעדומרםעגדיג, זןרםיקלען, עגלעכע 

 רײ־ די קאנסראלירעז װ«ם רץגידונג די
ד «ןלרי«>^«ת  אנגע־ אדםיקלעז- די אם מ

מז p» i«e w הדי a n t כדי נאכם tx רא־* 
ן דן מי ר װ»ס י  די סאר סםאק םארםיגץן מ

 זױלם דעד קאנםונזערס. זאס■ריװ ירן Iגױיין
wrm.* ג די ג מ מ ח  דוחק אלגעמײגעם זעם מ

ן װ׳ די זי  געסאז לאז א זיך imp סלחםודיזס
מרם י1 »ין םייל־ס  סאר־ את הן»ם םעז p» רי

«זוי פאל *װיי אימג«קױ»ס iam m *י¥י

pc .דד -̂ טעפעד, לאזן
 ריסױרםש אינםטרנעשאנעל פון דירעקםאר

דפמזרםמענם

 גע־ אריגיגעל האט מען װיפיל ז*כעז פיל
 פאר־ אלץ נאך זײנען ארםיקלען אבער ילאגם,
מן לי  רי־ די pc פאליצעם די אויף געגוג ב

 די זײנען אופן אזא אויף סייל־געשעפםעז.
 געקענם האם עולם דער וועלכע דאלארען.

 אר־ Tבאקלי וקויפען1איע אויף אויםגעבען
 זאבען. סארם אנדערע פאר אװעק םיקל׳ען.

 קענען ארםיקלעו—גודס .הארד די װי אזוי
 מײנם וצאלען.1אויס אויף יוערען געקויפם

 יים1 שםיקעל א אריבעד דארף עס אז עם,
 אויסגעצאלם האבען װעמ עולם דער בת

 אײלע־ אין זיך האם ער װאס זאכען די פאר
 אנ־ װידער קעגען י1 כדי איעגעקויפם, נים

 גודס׳־אר־ ״סאפם די איינשאםען זיך הויבעז
זיך. נויםיגס ער װעלכע אין םיקלען
ודעל־ םים םאקםאר- א נאך פאראן איז עם

 שאצעז מיר ווען רעמנעז- זיך םת מען כען
air אונזער סאר אויסזיכםעז ווײםערע די 

 אויף יקרות דער איז דאס אדן אינדוםםריע
 סעברואר. pc אנהױבעגדיג לעמנם־םיםעל.

 א pc הוגאות די זיינען הימם,־ ביז .19«
 13 אויף געשםיגעז פאםיליע חרכשניסלעכע

 אין און 19« סע»םעםבער איז *־אאעגם.
 אויך זײנעז יאר. היימזיגען pc נאוועםבער
 הכנסה־שםייערעז. די געוון<ען געהעכערם

 אריינגעסאם ארום אזוי איז קאנםוםער דער
 יקרות. וואקסענדען pc קלעם אין געװאדען

 דאגק א גןיװארעז געשאםעז איז ודאם יקרוח א
 גע־ *ײיז־קאנםראל אוםגעלוםמרםען דעם
 לםשל• ?אײז־ארםיקלזיז■ אויף •רײזעז זעץ.

 זיי px קאנםראלירם גים אינגאגיעז ײעייז
 העדער px שנעלער סך א געשםיגעז זײגען

 M כדי זאמז■ אנדערע אויף ■רײזען די וױ
 באדארף געװיינםלעכען דעם jyprr הענןן

 קאנםופענם דארף,דער ז7ש*ײז*ארםיקל ®•ן
 ארזם אזוי זאכען. אנדערע אויף אימשיארעז

 באקלײד־ארםיקלען אױף •רימען די זײנען
 בא־ נים pc 1951 העלסם ערשםער דער איז

 pc פארקױף דער בעת געשםיגןן, דײםעגד
 זאכעז. זעלביגע די ארםיקלעך. גודם״ .ושןרד

 פח ער אז געגױינם. האם עולם דזיר ודאס
 שאענזער די װעם פען וױיל אימשאסען זיך
 באדיײ אנגעהײבעז האם קריגען. קעגיז ניס

ןאסאלען. םעגדיג
 אראדוקאיע די זיך האם פונדעסםודעגעז

̂'nyT אויף p-'jyPTC דעם אין געהעכערט 
 יאר. הײנםיגען דעם pc העלסם ערשימן

 םםאםיסםי־ דעם דורך באוױזען װערם דאס
ס). אױ (ביירא אםם שעז  זא* װעלכע מנזו

 גאר־ דאל דעד וועגען אינפארמאאיע םזילם
 אונזער אין פראדוגירם װערען װאס מענםם.

 געלם־װערם דעם װעגען אויך וױ אינײםםריע
pc גע־ װערעז ציפערען די גארפענםס. די 

 װערעז און פאנוםעקםשורערס pc זאמעלם
 אונםערזוכונג אן פארעפענםלעכם. פעריאדיש

pc ערשםע די את אז װיתמ. !יפערען די אם 
 געײא־ םראדוגירם זימען .pc 1951 חדשים 6
7 pnפרויעז־ םויזענם 127 סים םיליאן לף

 און מיליאן געז םיט פארגלי^ אין םאנטלען,
 געװא־ פראדוצירט זײנען װאס םויזענט. 52

 יאר pא פעריאדע זעלביגער דער אין רען
 את פרױעךםוסם pc פראדוקציע די .19«

 ליגיע. זעלביגער דער אויף געגאנגעז אױך
 סיליאז גיץ געװארעז פראדוצירם זײגעז ׳עם

 6 ערשםע די אין ױניטס טויזעגם 381 םים
 אכם מים פארגלײך אין הײ־יאר pc חדשים
 פעריאדע זעלביגע די אין טויזענם 73 םיליאן

 דער אין אונםערשייד דער יאר. פאריגען פון
 קלײ־ א גראד איז דרעסעס פון פראדיקציע

 יו־ םויזעגם 145 םיט מיליאן 134 — נער
 930 םים פיליאז px 134 יאר לעצםען ניםס

 אין העכערוגג די הײ־יאר. יוגיםס םויזענם
 פארגע־ פײסםענם צום איז פראדוקציע דער

 דרעס־אינדוס־ רעגולערער דער אין קוםען
 ער־ די אין פראדוצירם, ד.אם וועלכע םריע׳
 מיליאן 78 יאר, הײנטיגען pc חדשים 6 שטע
 פארגלייך אין גארמענםס. םויזענם 530 םים
 אין גארםענםם׳ םויזענם 605 מיליאן 76 םים
 די בעת יאר. פאריגען פעריאדע, זעלביגער דער

 גע* םוגען אזוי־גערופענע די pc פראדוקציע
 די אין פלעגען װעלכע דרעסעס, פרײזםע

 PC װערען פראדוצירם יארען םארגאנגענע
 מאנופעקסש־־ הויז־דרעס px דרעס קאםן די

 מיליאן pc 57 געסאלען גראד איז רערס.
 םים םיליאן 56 צו דרעםעס םויזענם 540 און

 ציפערען צייםוױיליגע די (לוים םויזענם. 400
 אינדוםםריע, דער pc צוױיג דעם אם פאר

 ױלי. חדשים די פאר קריגעז קען מען יועלכע
 מערקם היײיאר׳ סעפםעמבער, px אויגוסם

 פארקלע־ pc םעגדענץ זעלביגע די כסדר זיך
 העכעדוגג גרעסםע די פראדוקציע.) נערםע

 אין סארגעקוםען איז פראדוקציע דער אין
 בלאחעס באזונדעדע pc אויםארבעסונג דער
px .געימ־ פראדוצירם זיינען עס סקוירםס 

 הײנ־ דעם pc העלפם ערשםען דער px רען,
 םומעגם 172 מים מיליאן 77 יאר. םיגןין

 םים םילקמ 56 מים פארגלייך אין בלאחעם
o םויזענם 4 r i געװארעז •ראדוצירם זײגעז 

px יאר• פאריגען פעריאדע. זעלבינער דער 
 געשםיגען איז םקוירםס pc פראדוקציע די

px 21 — פראגארץ זד*ביגעד דער pc
 צו יאר לעצסזמ םייזעגם 372 םים םיליאז

יאר. הײנםיגען םויזענם 508 םים םיליאן 32
■ראדוק־ געהעכערםע דאזיגע די אבער

 px שפע קײן געבראכם ניט האס איע
ynoovtrx Tyrpx. געהעכער־ פייסםע די 

 געווארען פאדצייכענם rx פראדוקציןי סע
px דאס װאם פרית־לימס, נידעריגע די 

 קאנ־ דער װעלכען אין קלעם דעם באוױחס
 ודאק־ דעם אין געפונען זיד האט סומער

 העכערע די אין אדער יקרות. םענדעז
 מער די אז באוױיזם, װאס פרײז־ליינם,

 בא־ נאר גים האם מש»חה פארפעגלעכע
 װי פיל אזוי אויסגעבעז קעגען צו װיזען

 איידער פריער. װי מער גאך גאר נא־יער.
 די אין אנגעהויבען. זיך האם יקרות דער

 נים ג׳אגע די שוין איז פרייז־יייינס םיםעלע
 ענדע־ דאזיגע די פויגעלדיג. אזדי נעווען
 פארשיײ pc פראדוקציע דער אין רונגעז

 שלעכם געװירקם ־אבען פרײז־לײנס דעגע
 אין ארבעםער סך א pc דיכנסות די אויף

אינדוסמריעס. אונזערע
פראדוקצין םאםאלע די ועם פער, נאך

-------------4 ו951 דעזעםבעד,
 ער־ דעם פים פארגיײך px געשםיגען איז

 אבער עס האס .pc »19 דיעלסם שםען
 די אגגאלאנגם װאם דערגרײכם. גים וױים

 אינדוםטריע. אונזער פון הויםם־צװײגען
 פראדיקציע דער פון שפיצען די גאר נים
 נים אפילו נאר םלחמה־צײט, דער אין

 נאך־ די pc םצב באשיידענעם מער דעם
 איז דרעם־וויאדיקציע די יארעז• מלחפה

סאלןן  אין .1949 מיט סארגלײך אין גן
ר  זיעען 1949 פון הע^פם ערשםער דן

 גאר־ פיליאן צװאנציג געװארען פראדוצירס
 העי^פם ערשםען דער אין װי םער רענםם

1951 pc. איז קלאוקס פץ *־־אד־קציע די 
 .1949 מיט פארגלײך אין געסאלען אױך
 אין דרעסעם. בײ װי פיל אזוי גים הגם

 פראד:■־ זײנען 1951 פון העלפם ערשםןן
ען צירט ר ^ ע  מאנםלען סרויען םויזענט 125 ג

 פעריאדע זעלביגער דער אין וױ וױיניגער
 גע־ פראדוצירם אבער זײנען עם .1949 אין

p i i r i בלאוזעס און סקוירטס םוםס. ם«ר 
 צוריק. יאר צוױי םיט װי יאר. ז7הײנ*יג

px סאר־ די ניט, גים הינזיכם געװיסען א 
 די px קלאוקס pc יראדוקציע קי^עגצרםע

 pc px םוםס pc ■ודאדוקציע געהעכערםע
 לאנע. דער פון בילד סולען קיץ סקױרםס,

px םען האם יאר ־*װיי לעצטע די אס 
מז הוי ע ע  גאר־ םער אויסצוארבזםען א

 וױיניגער און רןיאן־שםאפען סון ם*גםס
 דאזיגער דער אם װארעם. וואלעגע טיז

d אליק פאקם ip ארבעמ וױיניגער גאדיים 
 זדנ־ פאר גארםןנם חרכשגיםלעכען אויטן
r n r .ארבעםס־ איז דעריבער ארבעםער 

 וױים אינדוסםריע אונזער אין לאזיגקייס
געװארעז• לייןװידירם נים

ר  נער.אם זיך האם נסןגוסעקםשורער דן
 פריתעז װען שװעריגקײםען. אײגענע זיינע
 שםייגען. אנגעהויבען וזאבען שםאסדן אײף
ם גאך  px םלחםה דער pc *ייסברוך דן

»x אינדוםםריע די האם קארעז^  oc,i?7״
 קענען צו האסענדיג שנים־םזשרה. סך א

 אבער פרייזען. שםײגענדע די pc געװינאז
 געקו־ נים זײנען פרימען שםייגןנדע די

 באקלײד־ אויף גאכפראגע די ױי אזױ פען.
 px סארגרעסערם נים זיך האם ארםיקלען

 סינ־ באנוצען אננעהויבעז ד.אם ארםיי די
 באשטעלוגגען אירע סאר שםאסען םעםישע
ע אנשםאם ג ע ל  געקו־ עס איז סחורות, ^

 טעק־ די אין ■ריק־צחאפעגברוך א צו מען
 קא^קורענץ־ דעם םחםו^ םםיל־םארקעםס.

 קליידער־אינדוסםריע דער px צושםאנד
 נים ױידער פאנופעהםשורער דער האט

 פרײזען, הויכע די ארויפרעכעגען גצקענם
 שנים־ די סאר באצאלם האם ער װאס

 האם ער וועלכע גארםענםס די ויףx םחורד.,
 זײנען מאנופעקםשורערם די פראדוצירם.

 אליץ אבסארבירען צו געצװאונגגן געװעז
 די דינען ארום אזוי קאםסען. דעכערע די

 אט אײגגעשרומפען. באדייקענד סראפיםען
 גע־ םאנוסעקטשורער דער האט דעם צוליב
 רעדוצירען צו אנשטרענגונג יעדע ראכט

 גארםענם. יעדען אויף ארבעט־קאסם די
 באזוגדערע א געפאדערם ד.אם דאם ױאם

 אויפצי־איי־ ױניאן דער מצד װאכזאמקײם
 שטיק־ פאר פרײזעז עטאב־־־רפע די םןן

אריעם■
 בא־ פאראן פװדעפםװעגען דינען עם

 אײפ־ קוםעגדער א pc םיפניס םערקבארע
 דער אינדוסםריעם. אונזערע אין לעבוגג

דפ׳ «הארד פאר קאנםיפער־באדארף האם גו
א דערגרײכם מאס באדייםעגדיגער א אין ^ !

מ ------------------------------------------------------------------------------------------ י 7 ד
:,אנזעטיג pc פונקם  ״ויבם ע־י*ם דער ארן :

 קלײדער־ צום ױענדען צו םער זיך אן
 קאלםען פץ אגקומען דעם מיט פארק.

 באמערקט סוחרים ריטײל האבען װעםער
 קליידער זײער אין אויסייעבונג גרעסערע א

 דעפארם־ אנדערע אין װי דעפארטמעגם
 אנהדיב אין זײנען. ריט״ייערם הגם מענטס.

pc איבער־ גע-ען װינםער־סעזאן. דעם 
 בא־ גרײסע קיץ פאכען צו ניס סארזיכםיג

 די איצם אבער זײ מעיקען שטעלונגען,
 בא־ אויף נאכפראגע די אז מןגלעכקײם.

 פארגרעסערען זיך װעם ־ארם'קלעןTקלי
 אנ־ אן כםדר. זיך פארגרעסערם זי אז און

 םטארס, דעפארטמענם צאל א אין פראגע
 געװארען■ פארענדיגם אקארשם איז וואס

 אז דערװארטען, ריטיילערם די אז וױמט.
 נא־ אין זאל םחורות pc פארקייף דער

 א דערגרײכען דעצעםבער און וזעםבער
 זישען ריםײל־סוחרים פונקם. הויכען גאר
 װעם עס אז אויםזיכם, זייער אין אײגיג זיך

 פארקויף דעם אין אויפלעבוגג אן קוםען
pc פרויעךפאנ־ גח־ם׳־ארםיקלעז. .סאפם 

^גג קיגדער דרעםעם. סוםס. םלען. קלי א  ב
px דער וױ באםראכם װערען אסעסארים 

 װע־ װאס ארטיקלען׳ פראצןינט גדעםםער
 פער־ דער אם אין װערען פארקױסם ל;װ
 גרעסערער א אז זיך, םארשטיים עס .7יאז־

 א באםיים גארמעגםס pc ריםייל־פארקויף
 פרא־ פארםיגע אויף נאכסראגע גרעםערע

 אויפ־ אז px מאנופעקטשורער בײם דוקטזוז
קלײדער־שעפער. פרויען די אין לעבדמ

־7בדה א פאר או־יסזיכם איצטעער דער
 װאס דעפ אויף באזירט איז סעזאן רען
 דעם px הינטעלשםעליג איז ע'לס דער

 _קען ער באק־׳ײד־ארסיקלען. pc אײנקדיפען
 דער פים אפלײגען. נים לאנג צו עס

 דער px אריפלעבונג וואקסענדע כםדר׳דיג
 ^ייפלעבוגג, אן אינדדטסריע, אלגעמיעער

 :?:,DX’X px באפןרקבאר זײער איז װאס
 בע־ דערװארםעז נדעדאויך קען םאפענפ

ר px ארבעם־מעגלעכקײםען סערע ע ד , 
 ,ox’x. שױן אינדדסםריע. פרויען־קליידער

 ראבען װאכען. עסייעכע לעצטע די אין
 מא־ םים px קלאוק px דרעס נױ־יארקער

 םך א געקראגען נאר גים ניפעקםשורערם
 װע־ געליפערם דארפען װאם רי־ארדערם,

 װינםעד־ די דערגענצען צו אויף רען
 אפילו נאר סטארס. ריםייל די px ליינס
 דעם פאר באשםעלונגען באדייטענדע אויך

 אדיס־ פםח װעם 1952 אין ספרינג־סעזאז.
 לענגערער א אפריל. מיםען אין סאלען

 םעגלזיכ־ פער געבען וועט פארקויף־סעזאן
 צו אינדוסםריןים ארגזערע פאר קײםען

 פאר* דארף, pic גארמעגםס. פארקײפען
 אז אילחיעם, p’p שאפ?מ נים זיך, שםײם

 pc פארלויף px דערגרייכען װעלען םיר
 ײיך־אונקם דעם םעזאן קומענדעז דעם
pc ־אדזקציע® px װאם באשעסםיגוע״ 

 דער פרן יארדן די אין געהאם האבעז םיר
 דער־ מיר אבער װעלס־םלחםה. צוױיםער

 אן צו באשנױפם גאנ׳ן tt :ענטערעז
קריזים. איצםיגען דעם אין איבערברוך
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פאליםיק און - מאראל - עםיק
 חדשים צחײ קגאפע ׳ס

^  פעגאם א האס גורי
 אונםערען פאב־קאמים,

 ג. «ארל םרן פארזיץ
ם t דאגלאס׳ א קר מ ע י

pc .סארענ־ איללינאי
 פון ארבעם איר דיגם

 סםאנ־ עםיש־מאראלישען דעם אדיםפארשען
 רעזדלםאם דעם רעגירונס אוגזזןר r* חןדד

*r רע־ רײ א םים אוזאםזח ®ארשונג, »יד 
 גע־ םאב־ממיםיע די ד.אם מאמגדאציעם.

 :נאמזיז אונםערען סענאס דעם *ז בראכם
 רעגירונג״. דער איץ םסאסיארדעז .עםישע

 געז־׳־כם 89 אנסהאלם װ*ם בראמזד » ידן
 ־^םיסיע דאגלאס די am זײסינז. גןדדזקםע

 «ןר- דער ®ז ניײל גרדיסען א ארדיף לי׳יצם
 פארא־ נידזמײגען ®אוץ אגםײאהזלעבקייס

 רעגי־ דער אויף םםאנדאדד יש־עםי־שעז‘־
 באריכס דער פאכם רמג־אדכױניפסראצ־ע.

 די גים קאגגרזיס׳ דאר גים. אז קלאר. ז׳ייעד־
ה רעגירהגנעז אפע־ די גיס אריך י

 בא־ קענען אדער דארפעז בירגעד. רי׳מנעד־
 איצגדגען דעם פאר אחדידת pc זײן פרימז

 עס װאס פאראל, משזנדיגגזעד pc צדשםאני
ך סילם  אוג־ פון צוזײמן אלע אין פולם ד
ו זעד י ס ױ ן שאססלעמו ו מן גזיעל ע  • ל

מ אױ׳ין .קי׳ין רי  — געזעלשאפם דעד זזין ג
 8 איז גים זיד געםיגם — דארם זיד זאגם
p ■*אגע t מן מ  אריף פינגער פיםן עןסלײס י

 אײנ־ םים *עדלען »p גרויע. *נדער אן
 ביז לאנג> אזוי נאר עקזיסםי^ען קען פלוםןן

ײם די מן) אנדערע ארן ביזמס־ל ח׳  זײ־ (ג
.*אםראגמירעז p עם גרײם :זז . . uns־ji 
 קוםען כאבאר זיז דדוק *אםיגער קײן נים
pc. .  םרן און יעס1ארגאגיזא פון יחידיס. .

 דעם. pc סײל א דאך זײנען וראס גרדסען.
געזעלשאסס.״ — חפען םיר ױ*ם

 TP. דעם אױף pro האס באריכם דעם
pw היל• *יגסיל jjjcpc שןר א מםש וױ

ברומבערג יוסה «ז

 פיל צו רעאליסםישען, פיל *ו קירעגדיגעז.
pripppuycc. איז pc רעגירונג־ געװיםע 

 ברו־ — וױ דעפיױרם אים םען ה*ם קרײזען
 הן רעפארט חיר איז אונםערגעשריבעז םאל.
ד  רעױבליקאנער. דודך הן עז-אקראסדעמ ײי
 דערדואד־ זיך האבזװ װ^ס םעגאםארעז אלץ
 אויפריכ־ פון נאםען בכבדד׳יגען דעם בען

ליבעדאלען• םיגע
 ״עסיק אז םעםם. שםעלם באריבם דעד

pk ק םי לי  דעם איעער פרעמד גים זײנ«ן יז
ם *זרײםען,  זאגם דאגםע ■א«ולעדע ךי מ
 די שםעלם תעדסער. אנדערזן p» אגדעדש.
 און עםיק אז פעסם- רעבם םיס קאםיסיע
 זײן דארםעז יעדענםאלס — זײגעז פאליםיק

 מםבעה. זעלביגער דעד םון זײסען אחײ —
ר װען אז באריכג^ דער זאגם לײדעד, מ םי  אי

שגעלעז א טאכם  קרו־ מים ילד6א דאלאר׳* .
 אבי לדיס pc גאר ןיד געגיםם פיסלען. מע
 אויך גרוינ^ בעבגג יײז נאר ז^ל םומע די

 רערפ^לג־ נאר אדיב שזדינדלעד, *אליםישע
עז רײד• ם טג בו־ײסעד pc מגי מנו די מ  ן

ד נשר זןזל מ םי  םאן ־at היםען ג«נוג זיך אי
מ  גןך pc ראמעז די pit ביזמנם קרדמי די
 װעם דזרפאלגרײד■ זײן ןיר װעם pr זןץ,

מו־ עד ן זי מ ר, קאריזרע. א מ מ  זאנם א
ם באריכם- דעד ע ם מלי  גים »יז ליין8 *לז

״. עזג ג
ם רעאארס דשר ש ה  אוים־ די אדיף זיך מר

 סדא־אדמיניס ד?ר א«ץ לנןסקאגדא געדעקמ
ז  ®יי■ (רעקאנםםראקשאז אר־עד־סי pc ד

 שיראך, םרדקדנעד םיס שאז).יריפארקא נעבם
 אז «יםס. ער שםעלם ביםןדקײ^ םים הגס
o c«* דייגרדינמן* pc פאר־ אדגאנמירסעז 

מז רן ץ־ דזװ־ »יז ב ^נז מדי  pc סיסימם א
מדיקא־ די ?אגםראלירען tx כדי רןגידתג א

 גע־ דערװיזען םפק בלי איז .פאליםיק. נעד
 דער קאמיסיע. קיפאװער דער דורך ױארען

 פינאנץ אננזדעקםע רײ א ציסירם באריכס
 םאר אסוניציע צושםעלען אין םקאנחילעז

 הויכע םון גענומען כאבאר, pc ארסיי, דער
 די םאלידא; אין און דעםרוים אין באאםמע

 די םון קאר־פציע pc פאקםעז שרייענדע
 אין רעװענױ אינםערנאל םון קאלעקםארס

לואי^ דעםרוים, באסםאן. גױ־יארק.
 הונ־ רועגען דערמאגם עפ םראנציסקא; פאן

 אויסגעגעבזה דאלארעז■ מיליאנעז דערםער
 קארפארא־ רייעע pc לאביס די דורך יערלעך

 לעגי־ דעם אסס באאיעסלוסען וואס ציעס,
 םיליאגעז הונדערםער ®ראצעס. םלאםיװען
 פאר־ אגב׳ יוערען. װאס יאר, א דאלארען

 pc דמאות ביזנעס pc pawn אדיפן שריבען
 צעבדליגע שווערע רעגירוגג דער קאסםעז

 באצאל־ נים אין יאר א דאלארען מיליאנזװ
 וױיסער־ באדיכם דער זאגם שםייערען. םע

 נים האבען קאנגרעס) pc( היתער ״בײז־צ
 פארסעססיגעז צו כדי געהעריג וױ רעאגירם

 ענינים, םאראלישע די *־ז דיםצי»ליז זײ־ער
מן אדער עי  *־ן ססאגדאדדען זײעדע געז

מי\ י^רען לעצםפ די א־ץ עםיק*..  ג« ד
 גטװארסן פאראורנדילם נדםגלידער װיםע
«ן  (אתםעדגצשםראכעז קאנגרטם) דפם (

) םיר דחרך  װצ־ דערפאנם באריכס דער ג
 קאנ־ pc «ראקםיק אנגענופענער דער גןץ

ד ארויסצוםרעםעז גרעםלײם םלי מג  פאר ע
 •׳״הא־ וד־דער. אנדערע האנאראר־. הױכען א

 זיין pc 5רע«וס*צי א דערודארמז זיד בען
מן פארםײדיגען p* אגרעסיוד א  װעלכע איז ז

 ױם •ערזענלעכלןאינםערעס, א האבדז זײ
 בא־ אין איבערקלייבעדיש צופיל זײענדיג

 ניןםד- פעדזעבלעכע מעםאדעז״. די צו צוג
 שםרץ װןרסען צד פראקםיק םרױעדיגע די

 די שעדיגען צו סעגשעז, *יםשולדיגד אויף
מד, בכובד׳יגע pc רמיםאציעס  וחגלמ ביר

מז א געוזערינ װי זיך נזעגלעכקייס קיי׳ן ה

ר *וי^ ע ם ע כ ר ס א ע ם ע פ
םהארן אהח •מ

ע 9 כיג מז מ די ב מ 71י?שפױל«8 זז
;n r מז לזצםןנס  א פןרגמי

ז לךיצר ד־ p* םםי׳יק  י
ץ דאר לי מי •■ראכידשול* .

 »יז ססייײק דלר שיקאנ^ »יז
 יואם דורכדןם *ױסמבראמן

n לי א■־ האכץן בתים מ
י גאואגם ר לןדןד מ » 

 א »ין קאלזמן די*חץ איײ־צזסרא
ם אנמסידס האס יאם ױניאן מ ױגיאן.  ספרײין יז

m מז  װגײמצד לאקאל תשןמםארס חח־ מי
ל. אוז x jk סײחזי־ם

 TP ! ײ אמדקצגתג ייגיאו «יי םסר״ק ו
p p i n מ ב־י ■ןסידוננ ן *  סיבד״ די לאנר. י

מי׳ ל ױאם א ״״י T כ׳ «  P  P ו  דאזימד מ
לז־ ססדײקצסײמ יי איז.5

מי־ליץ זי מ*יקזס האמז
1 1» w m tm! • ^ לײיי■* ■

jn§₪ •יםאליזניש« ®ראנצויזיש׳ f *רײס pB רו־ 
c־r. ױס םאך וזיך »ױב p<p ןות« m יצר דאם 
)r w iךל ־■ pn זמם גץשיכםן, ארמסןר דצר 

p כאסצסגױנס ויך האנצן באלשןזוייןזם די i רדם־ 
איןן ס^ר״קד־ס או לאנד. D ז q p רוםי^ן םיס

m n i i• מ װאם *זשדידןן ײד ניז  אמריי
 »יז יי ו •■ױרסט• א 1נא <ן1צײכ<רא8 » י.אס
« דאם ױך פ׳סםרײקם וזךלכצן »יך לאנד yeןד  י

רי»י*.
e  pe״p eאו ן *־ rrm »ך בין ז cu : מזד* 
ך דןמאקראסיז. ייקאנישצ װ יי  וזזגלן »יזם ױײ ח

י ד««מראםמ  אדןר «*־<זי׳י א פאר נאמץן ן י
שן א ודי ס לי  דןםאקראםיצ מיץ איך xccס־ס א
י ־.ip״w לןבןגם״ א ז

ד  ייז **ילי ?י שאר^סדלן ני• דך קאז יי
 צו מדיצדיז חזאת״מם p* ל«דןר יאליז רוסלאנר

מי יתיאו• *ײז ה »יז אסןריקז ייז * ץ * ז מנ
ר דיר• ז3צזל1שס<רמלנסס«א י׳ױפ׳צ ײז מן ל א ר

םיז מי י אנ מ י לן ד מ דו רג א ד ד pc הילף יי » ח
ences ז מו קאסך דײןד י  בזדלצבאםיזאןר נז

mrerPeotp
ד אן ע ^ עני לי א ה ס ק אי ײ ר מ ם

עוז. 1א — סםח״ק  סין דאדימר דץר יםאליזגי
 בלײ־ םסרײקןר די ודאס דןם p* באשסײס נזםדײ׳ק

ן  אלז h הינייז זײ אכןר ארבןם, חץ־ בײ מ
 םים y« סארזיכםיג אזױ רןגולמיעם »ון כללים

 גאך איז רץזולםאם דזי ?ז ייסשןװקצ^ ?זױ«יל
ס• נים אינאגמצז װי דרגךר מ אר  דאײמר דיי מ

po ין יצרפאלגרײד גאנץ אםספאל »יז קדײסס« 
 טראנםיאר- וױ באשעפםינונגץן זפ^נסלזכן אמלכז
r v K מ. רןגירונסם בײ אדזיד ל מ ש ץ ע א

o* קוםם ססרי״ק po אזא r יאגקזרס• זרן פאר
 ךי װי אגדןרן P'P ניס זײמן םסרײקזרס די *ון

»ג ײ1«אלי דארםיגז ױ: זם וויז :לשדו גו אז
P* ר די ראבלז זאלען לןזםע די מ  p» ביי

מז נלדאדטה יאנקזרס םי ו יייליז דיי *י « מ  x ת
מן יסלײט■■אל זײזרץ ד.רםםה א  תשסיםם זײ ה

pn w, ■ײ די הסש גים, וױלץן זי׳  ן »יז יןליז
 די צו הןםלק־ אזדי געװזן וס^׳זן די םאר סאג

 אױםתסײלט ניס כםזם האם זי אז פאםאוײםסקי,
p<p ר אסילו .םאמאגםדס׳, «ים  w פארץך «
 יױף תכםזגג גמרקןרמץ־ דץר p» שסונדז » כױיל
 דזיר ודץלר?ר אױך נאס, א pc זײם לינקןד דץד

םײל. צךן איז ליםיט*) («מדד *יילזניאדגרעדץ
i t ® ז מ׳חי י י m י n י לטוגו^ זאגראניממן י י האס אמר, ייאלין• יי ־HP ײארמנם *י י

-------------4 195ו דעןרעפבעד,
a ־דערם םעםאדען, די געבעז װערען צו c t 

 קאנגרעם־ סארשיידענע דורך «־אקםיצירם
r באהאלםען װעלכע לײם, t מ אונםעדען  ש

pc אופבאריר־ קאגםםיםדציאנעלער זייער 
באריכם. דער זיך באקלאגם לעכקיים,
 רעקאמענ־ ריי א ברעגגם כאריכמ דעד
 ,אדםיניסטראםױד דעם ענדערעז װי דאציעס,

 פאר שםראפען שװערע ;אקם״ *ראםידזשור
 רע־ די םצד פתנות״ .גוערסםולע אננעמען

 פאדערם ;ביזנעסליים די pc באאנלםע גירונג
 םון געסט זיץ pc פראקםיק די באגרעניצען

 באנקעםען, פריװאםע אויף ביזנעסלײט די
 אנדערע pk קודארם־םלעצער םייערע איז

 פאר־ אונםערהאלםונגעך. .געזעלשאפסלעפע
 הע־ אלע אז רעקאסעבדאציע, א אויד דארם 78

ע ד  זאלען קאנגרעסלײם אלע pc בעאמםע מ
י דערקלערזה אפעז  גרױם די אוץ קװאלעז י

pc מ ז י  זאל קאנגרעס דער ;אײנגאםעכ ז
 שאפען צז בירגזיד ר׳יװאסע8 דעדסוםימװ

נאכפאלגען זאל ודאס שןסיסיע. גאציאנאלצ א
tw nijc  pc פעדע־ אדפיניםסראסיװע ײ) 

 כרענגענדיג *־אקםיק׳ לאקאלע) pc ראלע
 און קאגגרעפ צדם רעקאמעזדאציעס זײעדע

 דער אז — צחײ אח אדמיניםםראציע דער
 טדיבוגאל א עסאבלירען זאל גופא קאנגרעס

 Court of Ethics עס־־ק pc געדיכם א —
 קאנםרא־ את כואכם ®־לע א האבן זאל ודאס

 אונזער pc סםאנדארסעז עםישצ די לירען
 צדזאפען זיסיקס׳ אוי ״קאורם דער רעגירוסג

 רזד דעד אין עםיק פאר קאפיסיע פרס
 P® צודיגדן אלע ארובונעמעז לעז8י גירדנג
מד  לעבעז פאליםיש־געזעלשאםםלעכען אונ
 1ספלציעי איז דעפאקראסיע א .איז םחםת

 בירגער די ק צדדים. ב־ידע אז .װיכםיג
pc ר... די דינען װעלכע די. הן ע רג  בי

 עםיק, pd כודרגה הויכע א אסהיםען זאלען
 ערנסט דעםאקראטיע די יחןם אנדערש ־ײיל

 אינעדױיניג״. pd ידערעז אפגעשודאכם
• • •

 מא־ אלים'׳שע6געזןולשאפםלעד־ אונזער אז
 איז סדרגה געהעריגער א אײף נים שםײם ראל

r חייגם e װעד באקאנם. גדס אלנעםיק 
ס זאל עז דאס ז  די אין אז פארנעסען, ־אנ

 קאנגרעסליים דדיי זיינען יאר פיר לעצםע
:עםען פאר תםיסה אק געװארען פארשיקם

mx p איז ןם רײז*יק־רזגולאזיזס. r p ,ודאם ס»ל 
ס ביז ןס האם יןגקלרס מ  ניס קײנםאל גאר ז

ס גדיצן.  די ןירב פאנסאג, :זיפץרדן די זײנען ן
ר .סאגלאנסעס׳■ 36 — ודאלדז  מגגלד ד?ר מ
 525 — וזאלען די סיד סאג x סיסװאך, i שםאנז

 אזױ און ן סיקןסס 5« — דאנלרשד־ק ן :ויקלטס
כםדר.

 ויײ בײ־מד םוסאנלאנססע די ix זיך, סארשסימז
p i מים פאל־ס־קאם־שאנזר צים דעלאפלן x .מקו  וי
 7K שװלרלן נלידאלס ניט האם וײ פון קײנער ד.נפ
 די האם לר װעלכע פאר פזירלמוןגזון. די זדז לר

 פאליפײ־ דלר בזעאנגזין. דפ באקיפלן. סיקלסס
c זײ האם פשיף ixp irt ארײנצוקוקלן. px דלם 
יי־ױ.
?p a ס־ן שד־־זי־צא־־זי ־אנ־זייסער די פקנא 

p איך w אײנשסארען ײך מװ?לפ ת?בן זײ דסו 
x שםיפען דורך ד?ל?ר «אר p i p הלכערוע א 

 אײנ־ דאס איצס ײי וולם *אליכלײד, זײלרל פאר
באקאם. או־סםאלען רספפא שוין ש#ארעגיש

• א ש; םי א אנ ^ ע ע י ד א ע מ
 אײנ־ װלגעו גלקורען רײז־ די צו שו־ן ם־א־ו ?ז

rx xnr> ?sr פײ א זנרון אויפן מקורען םיד

מקס״ נעמעז אדער כאבאר ה קי . r i r ’t pc 
 א pc געשיכםעס דיי אדער אנגע׳שסעלנזע

 דעם pc .דיפ־טריזעדם״ pc :פינק־קאום
 דזשענעדאל םיידזשאר געהילף פרעז^דענם׳ס

 האג־ ®?רשסרײסען דעם pc :װאגאן הערי
 אנגעשםעקם האמ װאס נארקאמיקס, מים דעל

 קינ־ זיז ימענםלעכע םויזענםעד צעגדליגער
* — דער  הילף דער מים — קינדער םפש י
ײו דעד פמ קאאפעראציע און «  בא־ די מלי

 pc פאקםעז שרויעדיגע געדוארענע ריםם
 .H M - אחפיניסםראציע א׳דחײער׳ס

 דעד־ דארף pc פעג לץ8 דאס — דו. א. א.
 פון בירגעד דירכשניסלזיכען יעןער שרעקען
 בירגער דודכשניםלעכעד דער לאנד. אונזער

 װען «*עגען, צו בארעכםיגם איז לאנד א׳ץ
 אונזע־ pc פע׳שים שיינע אלע די לייענם ער
 ״פארװאס — פירעד, pc טענאםארען רע

 מא־ pc עסיק pc ססאנדארםען די דארפען
 PK ?אדעםצז ידנגע די פאר גילםען ראל

 אנגעדדענדעס ניס קענעז px װעסם־סאי־נם
 י״ שלנהםער הויכע אדגזערע p ודערעז
 נײעס א םאקע עס איז צי — אבער

 געזעלשאפם־ אתזער pc נזישיכםע דער אין
ז לזח־־פאליםישעז מז ע ת פזיג כען ל  אז־פ־ י

 דארף צי אבע־■ דערשראקעז. אסילד ח־איג.
שסז יײן נזאקע פען מדרא  די זײנען צי אי
 נײע א עפעם פאקםעז — אנדערע און —

 פלוצים ארײנגעכאפם זיך האט װאה קרענק
 צװיי־ כפעס אלע אין י לעבען אונזער אין
 *א־ pc געזעלשאססלעמו אונזער pc גען

לעבדןז ליםישדז
 רעבם דאם רע*ובליקאנער די האבדז גי

 דער פאר שולד גאנצע די ארויפצואװארפען
 גע־ עסישער pc האריפציע pc כ־ואליע

 אד* דעמאקראסישער דער אױף פאלענקיים
 פא־ דעם pc שלאגען און — מיניכםראציע

 דען מיר האבעץ p קאםיםאלי 'יםישען
 קאדופציצ שוידערלעכע די פארגעםעז זשד
 pc געפאלענקײם מאראלישע אסוז׳ע את

 רזיפובליקא־ דעם pd אדפיניםםראציע דער
 גרױםןװ דעם הארדינגז פרעזידענם נער

 דער װען סקאנדאל. אויל ״שיפאם־דאם״
 האם פאל אינםעריאר אוו םעקרעםלרי

 הונ־ םך־הכל pc מהנה קליינײ די באקוםעז
אטוירני דער װען דאלארי םויזעגם דערם

 םי׳קלל :לאגופלקסשורלי־. קלאךהינג לאדןלםילר
רפללװ דאראף׳ ם ה?ם ז מנ ז ן  די באשילדיגם ל

 בײ pi?Tjc שללכפן די פאר *ונזלרז רעגירונג
 אחשול־ לר, ז?נם רעגירונג די םלבושים. פלנערישע

t p שללכסע די *ץ דיג i? p o זי e p a דלם אײן 
 דם םעללוזמשאן px ר?דיא צײגזוגגלן. דורך זיילם

 זזך נויםיגםהל םאמל די אױסלד גארניס קויפלן זו
px .pr הגם פאלגם, און צו זיך הלרם לולם דער p 

 זױבלר־ די אין שסופם p ודאס לללס *לדנפי ה?ס
 פאר־ px ארבלסען סלנשלן אריץ. ppr גלפאקםל

 פילא־ םון דאראף ד?זימר דזר זאגס — ךינען
p? ?זױ זײ ר.?ס רלגירונג די ?כלר — דללגייד is 

 «?ר א קייפלן צו מירא האבלן זײ אז שראקל^
p דיע r o. שeר?p שיס סאקזי זײ• »? ’P P 

גראשען.
p אומשילדימ די םארםײדיגלן דא א־ן וױל sx 

פאלשלר א גלבןין אונזערל רלגיר־נג ר־קאנישע
 פראפאנאנדל רעגירונגם שום קײז באשולדיגונג

 פון אפשטעלדן גלקאנם ניס לפשל, םיך. װאלפ
p t'ip םוםם, צװײ א מים דױנטער־פאלםען נייעם א 

 דאלאר. גויסיגע פאר די נז־אד נאר װאלפ איך דיזן
 דלרפארוננ עק?נ?פישןר פצרזענללכלר כײן לױפ

u ir p r  p  rx יו שולדש דם* n שלזנשע

------- §
עד לדאלצנרוש  ב»־ a«a א*ם י־סר דסי.^

 וזיז םאדאל׳ rm גיםער דער יײז ד־ארפס
ד גיי עדגעד p» נעוואדען באשדלדיגס  מ

ם געקופעז8» אה רוסציע  קל״ינער א פי
Tp דער P. באודײזעבדיג שםראף■ p :y p 

 ארכי־ די p® םײל א פאר־פרענעז p צײס״
pc pm םאמאם ידען דאקדםענםעןי .» 

n ז7לי5 אװ 7C’־ptDDV, דעד םילער, p c 
 8 איץ געװאדעז פארשיקם איז פדרסי׳׳.

שתגעזי פאד תסיסה  םקאנדא־ די אדער פעל
װ .אהייא דעד ®ץ געשיכסע ליעזע  תארסמ

״ גי ענ ג
u פיס c p י«ד װעגען םיד לײענען 

 אבצר נארקאסיקס- pc פגפה פארשפוײיםער
 ט8ז־ *ײד אז פאדגעטע• ם?ה זאל פארוואס

ם — נײעס קײז נים איז  optt דעם pk ר
*p נים r e נעסוז הזר פמ גדדיס דער 

— r e םיט דגל םך נעזױכנזעי או־נזער 
 — שפ־״סלר יארעז pc — צוריה יאר «

T טי<־ט־ראב;«ק pc טאם^יאנ דער תאס p t 
 דעד ג־יגען פיםעל זיככרעד׳ כסדד םירם

 ה*רסין. און אפי־ם ג.ש<ץ pc קראנכײס
pc זי־ן הכל סך m s רעגידגנג די גאם 

 פןר־ p: קדבנות די אפגעשאצם אלײן
שען... םי־־יאן איץ העבער אויף קאםיק פעב

r c  r e צײסעו זײ pc גרעבם ט פ־עזידע 
שי געװעז T מילטאכק דער אנדעד p  TE 

 היפעל אץ געםייאגעז ראך זיך האס רופציע
t עם אריין. p כםדד־ ן פ צ׳ײס די געױען 
מ י  פ-אנדאלזװ, באױװע־דז ־ םקאנדא^ען ד

 םא־ אמ פינאנץ־ םקאנדאלען, לאנד־פתטית
ען ל א ד ^ ס ף־ .רי . .

ר :־־ס א־ן פעגלעך נים איז עס ס  p כ
r פאקטזמ אלע די ציםירען  pc״c־;px TyT 

 יא אבעד ס־איז פארגאעעגהייט. גאענטער
 עכ ױאם פאקם- א דערפאנען צר לסרף װעדם

ו pc פיםאדבעטער א ילםpדעד ני  יארק .
 אז ז־׳ציעײלם ער קאן. י. דייװיד םייפז״,

 ״פרינץ דעסי געקאנם פעדזעגלעך האם עד
 נעהאס האט יענער לאביאיסםען״. די פון

 קאנ־ יעדעד po כאראקטעריסטיק יפדלע א
 אײ־ .יעז־ער אז זאגען. פלעגם אמ גרעסמאז

 אייגדנםיט אן איז קאגגרעס דעם אין נער
pc .פעג הבית בעל זיץ עמיצען p r אן 

פאלינױשעז• א אדער באנקיר, א עדיםאר,

 זײ־ שולדינל די ;בגז־ים ®מלרישע ב־׳י סלזאנען
p i — שלדכמי די p i? p o ודיריגז קלאוקס. בײ 

p גוסל סהאלג איך װ?לם ix p o װאלפ קלאיקס ב״י 
 גייגוש־ם. טד1פריער־אויםנלרדכל וי גלקױפס איך
 פ?ר x גדט?ן מסתפא, װאלטלן, !למלעכע דאם

 װאלט. קלאוקראכלר. אנדערד ס1סויזע דמדלינ
 װאל־ קלאדהעג. בײ ביזי מװארלן זיך< פארשטײם

®P .זללבטספארשם דלסאלכpדלp, וזי׳־מי די 
 זיך געקאנט ײדלר1לר־ש1יל3 די פון טלכסלר ארן

p־np צו דלרלויבען c .נאטירללך. ודאלט, קלאוקם 
 פאי• דלראלט. קלאוקס. בײ ביזיער נאך :עידארלן

־ שנײדלר לר1סע די שײן pװ?לס ־,n שסײס  ק
שבתים. סיס אװערמױם ארבלסןן סוזס

 טעאריד 5אמיש1ןקא פערזזזלדפיע םיץ איז דאס
 אײכא־רזענד און ב־ױבאקלאוקטיזם. פון סזיאירד י־
 רחרד נ־פתדא. לם, א־ז מיר, נױט הםכ־ם ים1

 טײן אדלר :סיבות דל1ע1פ?ל צװײ ױ פון לר1אײ
r א־ר אדער אײך. פאר םיף צו איז סלאי־יל p i. 
 רחר־. א־ז עט או־ב קלאוקטאכער. קײך נים חל^ה.

 טעאריע כיץ א־ך. פארשטײ פ־בד״ לרשטער ד?ר
.סיף צו אב־פלל טאקע איז .  חל־לד״ סארער. אר1 .
 אײך א־ך װעל ס־בד״ צזײטער דער רחרת זט א־ז

זײ^ כ־מע דס ק־־נדאל ו?ס



n m*-----------------------------------
m ד -י * נ ו a נ n מלג«ן. ימלען נים 
י י ד י ל ייױ » * ״. מ מבייו

' * •m ז ף ®יז * עז. חיי ג מ ד מ  *ז ו
m« ם*ג *ז n t מ די * ד ל סר. פיל חי ם  בי

מ די אױזנ »י  םא־ איז *רסיניםםדזמיע »יז
w w »  W — ק ײנ *ז י  □ןזינדעדע ד

* * r גמי *יז «ם — «• v ײ־ ש ד מ דז מ  מ
O ft *a a iu מז »יז  גאלדענע די »ין «י

ײיז שסובליקאנער ד«ד 1ײ ייי  *דפיגיס־ ו
נ י נ די ז ם פ « דז־ינג׳ ק דעד *ײמין. מ  6מ

n ד מ ל *—*  קזנגרעם־ *תזערע «ז •י
ײגןן לי״י■ ס י ק רנ n די m מם ײירז מ  *אר־ *

iC jB T iu iK fT n i 9 1  p v B םים jn"<־ 
ײ מ מז י * ז *דעד םיםמארבעם. א מ  גזר י

תז ס «םם םימ י מ לי ב ר  פרן שויזםים *)
ױפנ  שזיא?: א םאקע זיך ®יעגם ביזנעט• גד
1W P ם זןוגעז קסגגרזםליים *לע י׳י  » פי

ײנןם ײםעז. ר עז יײ •» מי  —* פאקע יינ
r «ז r r r ײגסלוסז  קאגנרעס־ אזא ודערס וי

ft h a שום׳עד  זיד עד קערס — בירגעד־ •
 פרי־ זײנע n דזשאב. אלםעז זיץ *ו צודיק

 זײער דעריבעד פוז ער שוועים• זסרזײמ
םןן. ®־ײנדשספס ל ם אסילו מ  ווילענדיג. ני

מר <*עז קסז די  אלע די אז באוזױ«םעז. דזנ
«ז *  האבז זײ אז פארג*סעז. זןזלזן מנ

 דװקא גים זױגםמרעטס״ .ודעסםעד זײער
n זיץ n .אגגרעפ? am פען איז היינם — 
עו אין מ  קאיע־ אײם ודערעז ®ען קאן מן

מןכערז ש־ לו
 אזוי גים איז פראנע די אז פיר, זעען

 ערגעץ ליגם שרלד דער פון םייל א אז 4«שונ
 פון פיםסעם דער אין ליגס זי — אגדערש

 בא־ קאו ־דעלכע עקאנאמיק■ איגהנרגאנ*ער
 םײל i סאקע. באזזייגפללפס *ץ זזײדפלרסעו

 זעל־ דאם אדן געזעז־פאכער. *וגזערע פון
 שיל פיל. די צי שײך אייד דאד »יז ביגע

 אפגערעדט שײן באאםסע רעגירוגגם דיגימ
 מז״■ יאר א .דאי־אר די פון אי*1 דער יוזגען

n רוב דאה זײנעץ וזעלכע r'cr'H p די *ז 
בימעס. גרײפע

« • %

װיד־ פראב-עפ דזךיגעד דער ■*דןנלען םיר
 איז עפ ווערסער. פאר א גאר פוף אוס םעז

 נאד באפעדקען «ו גו*זיג *־ז כדאי אבער
 כא־ א — דער־דײנוגג זויגסעדעפז^שע אן

עז ש םסי מרי ק  ;אאיא־ אוגזער פון ?זםוײד חן
עז םי־ז מלי אל־  די — ד* כ׳פײן לזנבעז. נ

ײ» ײ«ילםיגק ם אויג גל  א«אםיע. די ני
 ודיײ אונזזירע פין גיאפע ריזיגער דעד *ץ

 בא־ זײ *ץ םייל גרויפער גאר א װאס י׳ער.
ס זזיבעהזויאס זיך םײליגם  קײנע אין ני
וחייעז•
ס  געוזיפע אין ױך פערקס גליי^ גז
ײפלעבמס אן עדסער  דעם ש.ין פיבה די א

ע די jtcu לאר־וצ־ע די — :עװעז איז ס מ  ל
 פון לאדונג אדגפערן געגאנגעז יילגעז ײזילעז

עיאן םדײד די קאר־שציע!״ פים ״גידעד  י
 פאר־ *יבעראלע“ די — ?י:ד איר באײעגרנ^

ז םיי י ײ י  די. ;עירען ד*נעז — 'ארק נ
 פאם נרויפער גאר א אין רזןבזז ״ז־ינע

 געזעל־טאפפ* די געפ*:פערפ אמ געײעקם
 זאל נדף א אז שאדערעכדיכ םימרגג. לעכע

ע־ און פאדאליפוער דער אד נעפעז מי א  פינ
 די געקוםעז איז עפ זןו ימיױאאיע. י*ער
 איז צי הויז״. דאב פאכען .רי׳ץ פון *ײם

^ד־ דעי־ rx זיג א גןײדעז עם  ־עפאלראםי
נײז. י «ארטײ
גע־־ארען ;ג־ױידם איז יןזרק גי\ איז

מלי. רדיזלף ד י מ ?ל  זיץ ד^רװאדבזת וז*ס װ
מז רוי דץר «ץ *דװ*?*• דץד מ׳י נאםזנז ג

װזור מ <*־ nxn קאםף זײז האםיםיע. קי
 געגאבאן אים איז װאס זזילף די רי«ױע.

 אארםײ. ליבעדאלער דער ײרך גזױו«רען
 נים און דערשאלג דעם פארזיכערם »ים האם
ײם זײז שעד דעו־ צד פנגןהעדיגק  דזפאקראםי

•ארםײ.
אםויר־ דיםסריקם אײלןןנד םםעםעז דער

 דעפפקחןס, א לײז1 פזיספעפל. העדכמז ני
n לםדבת אפס זײז *ןרלארזװ האס yi רעייב־ 

 םי־ 41 םידני ?אנײדאם לימפגי^־ליממהןלעז
^ל פאנס^ן. ם — װידןד-ןזם  געודעז *ױז ן

t t ץ ץסס6•ו־א ד גןגען ודײלזװ־ די •  דז
ע. מי ארי שוױנדעל. געגען כ

מזפ ב. דדאאן האס באסםאז איז  גע־ הי
■ דעם וואונען '^ שײםס געגען רזדזר  a ח
װןזעגזד קוירלי, ס װןמ פעיאר. גא  קז

 פאר תפיפה א איז םעדםין זײ׳ן .אאגעדיגם״
..סעיל־פחןוד׳׳.

 יןאיען צעבדלידער האס פילזדעלפיע אין
 די פרן פאשין קארוםפירםע א נעדערשם

ער. אנ מובליק  ®*רל*ר«ז עגדלזנד ה^ם זי ר
ס דעם מז *רם. אגגעודאדיםםזח גו װן ר  מ

 אלײז רזניובלילאגער די האבעז «־־יודאס
 פאלה זייער ®ץ םיבה די אז געודעז- פרחז

מיע. — מגײ׳עז איז ^רו ה
• • •

 עדלם גרײסעז דעם פון רחןכזאםקײס די
 פאקםארעז וױכםיגא גאר די פון אימער איז
 די — ?אנשראל ײרך — אייטזזזלסען אין

תנג *t פיז רײנקײס עגי  אוז שעדזװ־אלער :ר
 העכםטער דער פון רימקײש די ־*אקאייער.

ע מי םסינ ער פרן איג  דזפאקראסיזזעז זינז
 אםעריקא־ דער קאנגרעס. דעם פון — לאנד

ם האס עולם נער  •ארםײעז־ קײן ליב ני
ם װילען פ׳רוב ״ ני עז ענרזל  א אין זיד .

ד א איז עם פ^ר־טײ. ע א — אימזנג מלזז
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װארם פרײע דאם
3OtW tM 0B08»«»»8Ot»a8«W KM 0»

 וחןרפ פיײע דאס זיך־ *יאנען לאי
^ פיל ך ז ד ז ז ד  לזןנד־־יז־יזהד ®ץ א
עז ײיז שפײזײו דדעקען אין עגג  :םד® כר
י ת עס ם8פא,־־״»קלא ײ׳ץ ז ד! א א ן: (»

ך ®־יאגעז דאר אס זי ט •ע—x ד א־  ׳ױ
x* אג*אץמאכ» א־כעם ריאפ דעפ« 

ך T* ריײד לאםם׳אזןן »ין ײז  :הדיך *י
מ, עג ײ עפ ג !מןרדדאכפ *ײ®, שײן א

 ױאדפ, פרייע דאפ *.*אכעז יאל
ער פא־־שלאעעז  ;אי»ש«ים ?זןרנ

 נאר, עײךנזאן א זון ײ ױעם איז
גדיפ. א דאדבו דלייבעז ייך •פפאלץ **עפ

ם ־►ן----------------------- ד נ ב י ם כ ע ר ע ג
 בסילא, 4ל«גי< געזונםאר פרם vt צוגאגנ

 »יז קאגםראל געזעלשאפםלעכער קיין 'ייז
 פארסיײ די װןן — בםילא םאראן; ניס

 די אין אינערגןלןחם װערען אפאראגחװ
 רעזדלפאם ijn איז •אליםישענס, פמ הענם

ר װי — אזא איז. ז
װאכואםקיים, די װעקען עם קאן ודער

 «ד* ד«י אין װאכזאםקײםז כםדר׳דיגן די
 ױ• םרייד די ארבעםער. די — רייע שםער

 IP• ד׳מר ארבעם• דיזר אז באװעגונג. :יאן
 פאקסישץ זײעד אויפקלערוע. אמ פאנאנדע

מירמ *ץ םאכם די םאכס,  ®יליאגען ארגאג
 — רךװלםאסעז בר־עגגן קאן ארבעםןד

מ די אילוםםחמיע. בעםסע די איז מ  װא־ לז
 און עדלעכקײם ראראל. און עםיק װאו ל*ן,

 די גזװוען םאקע איז וײינקײם פאליםישע
תוייס־אישו.

ז אבזד־ cy איז צי ג ו  מזת קאו •ױ מנ
ד. יײז מ א־ הימםיג«ר דער בײ *ז זי אנ  מ

 האר»א־ נדויפע די װאו םיםםעם, פישער
 יחװ פאכסו אקםוץייע די זײגען ראציצם

 שיר פרלע די וזאבזת ביזנעם גרדיםע די
 מאײנאליס־ פון פאכם אוםבאגרעגיאםע נים
ז װ גו־ױסע מ  -פאלקם־ אוגזערז *ץ מלז

 גרױםאר א אין זײ םאכ*ן פיז פארשםי^*.
ך פיז אאדעגגיג פאס t זײ צװיגגעז פון זי i 

ם קלימע די פון איגםערעסען די ײנעז  גרוינ
 איז איך. םי׳ץ פ«ן. (1 ק י1 — פיליאנערדז•

 פיהץגגיג־ עלאנאםישעד *ץ סיםםעם דער
 ®ין *י־ײ רעגירוע א n דערגרײכזװ קײ׳ם

אײגפלוםי זייםיגעז יעדעז

 םענא־ די אז האםעז- אייד מזװ קאן י1
 פון אינםעדעםעז די שםעלען זאלעז טארזװ

 איג* לאקאלע די וױ העכער םיל פיל׳ לאנד
m rrgxs דן זײערע פון אזוניז  םםײסס. ב

 שזזרבאהנ גדופעס קליעע װידעראםאל װאו
 לאפיר װ׳י. םםייםם. די פץ עקאנאפיע די

פאר־ זײערע און זילבער־םםייסם די זאגען,
ז שםײעד י י קאנגרעםד י ז קאו ז  «ס מ

 גדס 4נעוזאיז פםיים דעד אז פאדלאסנען.
 באפעל־ םויזעגם פיפזזת אמ הונדערם זיירע

מ די האבדז זאל קערדגג ל ע  ®)דשסײזץ־ אל1 ז
p i זײנע םיס סםײם יארק נױ וײ םע:אס 

מז ר ע ו אייגידאוינער פיליאן פ

 האס «יריק ייס1 לאנגער קײן נים םיס
 די פים צדזאםעז ומרםיי •ראגרןםיװע יי

מ דער א.ץ יוניאנפ פרייד םי  דער פרן ש
 ארױםגעשמלם פארםיי פןמיאליםסישער

 •רזױידעגס אלם לא־פאלעם םענאםאר דעם
 גדויםע א אגגעצױגען האם ער קאנדידאם.

 ליידער פיליאן. 5 קנאפזי — שםיסעז צאל
 ם«לה. א װי געװארעז באםראכם עם איז

 און זיג # װי דאם באריכםען צ־ אנשםאם
 פון יועג. זעלביגען דעם אויף וױימער גימ

 קאנ־ אייגעגע לאנגרעם דעם אין אי־ינפירען
 פאלק. דעם סיז האנדידאסעז דידאסעז■

ארבעםער. די פת קאגדידאסעז

 אג־ןלםיױע אלע האבעז םענשען ד•
 פיגאגןױעלע פיז פריי ײת צ־ םעגלענקײשען

 האבען ױי איתפלוסען. עקאנאםישע rc םרײ
 די אפהיםען םיז שאנסעז אביעקםיודע אלע

 פמ אינםערעסען די פאלק, פון אינםערעסען
 דײנםיגער שץ ראגיעז די אין אבער י*אנד.

 ספע־ רײכד די פון פאנאפאליע עלאנאםײפער
 זקאנאפיק די וואו צדשםאנד א אין רען.

 ־דמ אײף דעז ־לאז פזדייטיל די דעצידירם
־אפען. ניס ענדערונגען ראדיקאלע גרױסע.

מ ■*דעצעמבעד, י n ד 4  1951

ארכעםער מנגלישע
איי־ פון שוין וױיסם איר י

זיי־ םאג־צייםונגען. ערע
*25 דעם דאנערשםאג, נען

פארגעקו־ אקסאבעד. םען
 נייעד א n װאלעז םעז

 דעם קאמענפ, אװ האוז
ןינ־ םיז םייל װיכםיגםםען

 די האם פאל דאס פארלאסענם. גלישען
 די וואלען. די פארלוירען לייבאר־פארםיי

 א באקוםען האם פארםיי קאנסערװאםיװע]
 דעד און פארלאםענס, איו ערטעוי פערהײם

 גע־ האס םשוירםשיל װינסםאז ־יאריגער77
 דער נאך פארי־רעגירונג ערשמע די שאפעז

םלחפה.
tr איצס כיז r זײן צו אוים ענין דזזר 

 האם װעלכע לייבאר־פארםיי. די ■שום. זייער
 אין און 1945 ױני את װאלזװ די געװאיגעז
 אין געװארעז געשלאגען איז .1950 םעברואר

מר א  םא אזוי אבער איז עס אויב .1951 אקס
 שםיםינג געהײבענע אזא אי*ם איז פארװאס

שער דעד אין  אין אין פארםיי םאצי^יסםי
 פאר־ ענג זײנען װעלכע ױניאנס• סרייד די

ם כונדעז י איר פי
 די םרײסםןיז n כדי נים דאם זאג איד

 אד־ דגגלישעד דעד םרן םוײינד אםאר״קאמר
^ עגונ װ א ר־ג מ  םרייב איד זמ פיל■ איד מ

מ איבער. ניס  די אז װייםער, זאג איד ײ
 די אין אדן ■ארפיי לײבאר דעד אין שסיפונג
מז איז ױניאנם  געהױבענער אין בעםדר אי

 פע־ אין װאל־זיג דעם נאך געװען איז זי װי
.1950 ברדאר

איי־ צד בלדמ n זיד לןוקם איר חשן
ty !יפערעז ניגע r פארשנז־ץ תיכף איר 

אזדי. איז דאם פארוואס
 האם 1950 םרן אנהויב אין ודאללן די אין

 פרן פערהײם א געװינען ®ארס׳׳י לייבאר די
 *ארםייען אנדערע אלע איבעד שנזיפעו אכם
 געםילם. האבזמ אלע אדן ■אדלאמעבם. איז
ס או ז קזװ פערזוײם אזא פי  ענגלאנד אין מ

 דער אין געםילם. האבען אלן רעגירעז• נים
ײ ײבאר־מרם  גאר אז איר. אויםדדהאלכ רױ־ ל

 םו־ פרײם־פיניסםער דער װעס קודצעז איז
 פאר װאס לאנד דאם אנםרעגדז נאכאכאל זען

האבען• װי׳ל עם רעגירונג א
 ■רי*ם־פיניהסער לײבאריסםישער דער

 םאר םען אז געםילם׳ אדיד אבער האם עםלי
 נים םאר פען אז וואלען. פאכען אפם צו נים
 װאל־קאמפאניעפ, פים לאנד דאם םאכען םיד

 װאם און, אםם- n איבער זיד חזרן ורדלכע
 לעזען דארםען וועלכע װיכםיגעד, גאך איז
פראגע. פאליםישע זעלביגע די און אײז

חדשים. 18 געווארם עד האם דזנריבער
 אםאל וױדער באשלאסען האם ער ביז

 װעלכען איז פארלאמעגט. דעם אויפאוליתען
 אויף בלױז געשםיצס דך האם םערהיים יײן

שםימען. אײניגע
 !ייםוגג. א אין געלײענם ערגעץ האב איך
 דער צו געשםיפם םיםםאטיש איז ודעלכע

װעגוע, ענגלישער  עםלי אז ארמנאנר־בא
 בא־ זיר האמ ער אז געםאן. שלעכם האם

 די־ נים און מאכט. דער בײ האלםען דארפען
 גע־ אים האם עס װען וואלעז, םים זיקירעז

גידערלאמ• א דראם
מן וואס די׳ נים מארשםײען אזוי. שריי

וואלעז איז דוונפאל םואץ םוםינ נאװן״ננ
(לאגדאס בלים ל. פון

 עפענם* דעמאקראםישער א פון אלף־בית דצם
 װײלם דעמאקראםיע א אין מיינונג. לעכער

 נים רעגירונג א און פארלאמענם א אוים מעז
 א זימ זאל יצנער אדער דער אז דערפאר

 גע־ װעלכע פארםײ, די אז נאר םיניסםער.
 אזױ פראט־אם. איר אויסםירען זאל װינם,

ענגלאנד. אין אלענפאיפ איז
 צים ־אם לײבאר־פארםײ ענגלישע די

 באקופען געשיכםע איר אין םאל ערשםען
 .1945 םון פארלאםענם אין םערהייס גרויםע א

 זײער םיל, אז גלויבעז- אבער פיר פעגם איר
 א׳־ר פאר ד$ז האבען װעלכע די. פמ פיל

ײ דער אין נעםאן דאס האבען געשםיפם.  פי
 די ארן קאנםערװאםיװען די װי אזוי אז נונג.

 קאפאראפי־ גענוג זיך ־,אבען ליבעראלעז
 סאציאליס־ די געבען ם1אי מעז דארף םירם,

 אים־ זײנען זײ י1 װײזען. צו שאנס א םען
 און פראגראם׳ ױיעד רעאליזירען צו שםאנד

 איז פראגראם דאזיגער דער צי — יא אויב
 געזעל־ דעד סאר איז לאנד פארן גום םאקע

שאסם.
 לײבאר־רעגירוע די װי נאכדעם ערשם

 בא־ איר פראקםישקייס. איד נעדדיזען האם
 אידעאליזם• רעאליסםישען איר תאװענקײט.

ד אנערקענם געווארען זי איז  העלפם א דוי
 .רעגירונג־םעאיג׳*, אלס פאלק- עגגלישעך פח

 אל־ שםענדיגער אלס םאראנםווארםלעד׳ אלם
 װעלכע קאנםערוואםיװזין. די צו םעדנאםיװ

 ענג־ אין רעגירם איבעררײםעז■ םים ר.אבעז•
יאר. 250 פון םארלויף אין לאנד

װעל־ לײכאר־רןיגירונג. צױייםע די אבער
 .1950 יאר אין געווארען אויסגעווײלם איז כע
 אי־ םים אגצוגייז אימשםאנד געוועז נים איז
 נאר :ים רעםארמזװ סאציאלע גרײסע רע

 צו־ האם פלחפה קארעער די וױיל דערפאר,
 מאםעדיצלע די פיל איר בדי געניפען

 נאר דערפאר- נויםיג זיעען ח־עלכע כרחות.
ם קען םעז װײל דעדפאר. אויך  אריינםי־ ני
 פארלא־ דער ווען ענדערוגגעז■ גרױםע רעז

 צװיי גלײכע כםעם אױף צעםיילט איז םענם
העלםסעז.

 ל״יבאר־ דער אין אלע ױינען דערפאר אח
 עםלי. םים הםכם פולען אין געווען פארםיי

 הײנםי־ פון סעפםעכבער אין האם ער װען
 פארלא־ אלםעז דעם אויפגעלימם יאר גען

 4 זרן װאלען נייע אויםגעשריבעז אה מענם
ארום• ױאכעז
 גע־ פען האם לײבאר־פארםײ דער אין

 וואלען נײע אויב אז פריער, פװ שוין פילם
 א װעס ורעויען. אויסגעשריבען ניט וועלען

 דער םװ אנהענגער געםרי־םםע די םון טייל
 י1 אנהײבען רעגירלנג םאציאליסטישער

ם. געװיםען א מים איר אויף קוקען  !יניז
 װייל עקזיםםירם, זי אז געפיל. דעם םים

 ד״אם אםת׳ן דער אין זיס. אזױ איז פאכמ
 מאכם, איר סיט טאן געקענט װאס װייניג זי

 ביםער געװען מאכט דאזיגע די איז אפט און
ײן... װי ר כ

 נאר האב איך װעלכע שטימונג. די װאלם
ם שילדערען, n פאר פרלבירם װאס ני

 ארױס* געװעז אופםעגדעך װאלט אזא. געװען
 שסילדן, דעם פארםיי דער פון צובאקומען

ר ענםחיאזם- עקשנות׳דיגלן אבער מ על  האס װ
םען5 פון רעזולםאם דעם געבראכם  אק־ י

םאבער•
 נײע די אײסגעשריבעז האס עטלי װען
 גאלאפ־פאלזן פארשיידענע די האבעז ולאלען׳

 וא־ו־ סעוקאג די אז באריכסעס. ענגלאנד אין
 •רא־ 53 דח־ך אונםעדשםיצס װערען םיװען
 לײבאר־ די און באפעלקעדוגג דער םרן צענם

 םענשען. פאר פראצענם. 40 דוי־ד גאר פאר־םײ
 דיעד לעבען ענגלישע דאס קענען װעלכע

 אדיס־ געהענם זיך האם אדיבעדפלעכלעד.
ם ו!אם לייבאר־פארםיי די או דדכםען,  די ני

ען u גאר ניס האפענוסנ קלעגםםע װינ  מ
א נאר װאלןין. די פי  זײ םת אח־יםצוגײז א

 pk װאל־סיםםעם ענגלישעד דער כבוד. פים
 פראצענם 53 האם װעלכע פארםיי א אז אזא
 פערהײמ א דערװארטען םענ וױילער. די פון
פארלאפענס. אמ דצפוםאםצז 200 »ץ

לײבאריםםי־ דעד עםלי, געװען איז עם
 אנבןך האם װעלכער פרײס־פיניםםעד, שער
 אגאגדע8ואל־פרא1 דעד n ריטםונג זײ בען
 פארלאגגם האם עד לײבאר־פארטײ■ דער םרן
ם־ אן געזעלשאפם עגגלישער דער םון  זיי

 רעגי־ זיין ח־אס דעם, פאר םרדי11 פון דרוק
 T 6® יף1פארל אין אויפגעםאז האס רלנג

 אײבצײםיב האם ער און יאר• האלבען א און
 אויםוױי־ זאל געזעלשאפם די אז פארלאעמ.

 נײ׳זם אין פלרזדים לײבאריססישעד א לעז
 לייבאר־רעגירונג דריטע די כדי פארלאםענם׳

 דעפאר־ װייםעחײגע פים אנגימ קענעז זאל
 ריי ערשםעד דער אין האבעז װעלכע פען.

 אוג־ די פארקלענערען װײםעד באדארפם
ײ ארעם- אוץ רײך צווישעז ןעערשײדט  יד־ מ

מן א געבען n ײנגע. באזושדערם דזין׳ ײ ל  ג
לעבעז• אין שאנם װשר׳דיגען אדן

ם זיכער האם איר ײענ  אייערע אין מל
 איז װעלכע סיע.1דיםק דער װעגען צײסועען

 װע־ ױאל־קאפפאניע. דעד בעת אנגעגאנגען
 פעד איז פארפײען צוזײ די פון װער דעם גען

 אײם־ דעי־ פים װערעז n אנפארםרײט 'לערם
 םון פיל ענגלאנד. פון פאליםיק לענדישער

 פארגעשסעלם עס האבעז !ייםוגגען אייערע
ץ * װי  ודעל־ אין קאפפײן. דעפאגאגישען פ

 אנגעקלאגם האבען לײבאר־רעדגער די כען
 ״בלום־ זײנען זײ אז קאנםעדלואםיירעז־. די

 װדלם־ דריסע א .װילען זײ אז דורשםיג״.
םלחפה-.
הארעס&אנדענ־ לאנדאנער אימיגע אײב

 בא־ םאקע האבעז !יימונגעז אייערע פמ םען
 אײפגעפא־ זיי האבען ק.1אײנדר אזא שאפען

בילד. פאלש פולשםענדיג א לעז
 כאסש רא־*. געװיםע א אז אמת. איז עס

 אין האט מײנען. פילע װי קלענערע םיל א
 פראגע די געשפילם מאל־קאפפאניע דער
 דאכ אבער אויםערן־פאליםיק. עגגלאנד׳ם םמ

 זײנען װאס קאנםערװאםיװען׳ די געװען זייגען
מ געװען  דער אין אנצתזײבען. זי נאריש גענ
 נים באשלאסען האס רעגירונג די װען צייס,

 אין האלםען1איינצ כדי קראפם. אגצלאװעגדעז
 רצ־ זדן אויל־ברונעמער די הענם ענגלישצ
 קאנסער־ די האבען פערםיע• אין פיינערים
לײבאר־רעגירזנס די אנגעגריפען װאםיװעז
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מ9ײ יעניגע  הזזחנדן טןנזזװ סיםן נים איז ל

 xx כדי גויםיג זײגען 9ײדלכ םדיס׳ 9ל9 נױם
ײדי  דעמסקרזאזיע. אדן םרייחייט די ז91מדם

 *ז <«גדז, xt אייד אםת נים סיז עס *יז
מ לײבןזר־פזזרםײ, דער איז גרוסע זײ  װלל

 םיניםםער מריערדיגעז דעם נ*ד סןלגם
 פארםײדי־ דער געגעז איז בעװאז- עגײית

t די םלוכוו^ דעפאהסזסישע די םת גוסנ p 
 אוים גים עגגלאנד >ןז נאר. האלם גרוסע זיגע
 איס* עם איז זי וױ מװאםעס־גגעז. אױף מער

 ד״אס װאל־קאםסאניע דעד בעת אבער שםאנד.
 ־91 גרייע זײז םיז קיעער גים בעיואז. גים

 בא־ דעד געגען זײז זאל װאס װארם׳ א דאגם
 לייבאר־סארםײ. דער סון ױאשענינג־סאליסיק

• • •
*רײם־ דעד m גזױאגם, פריעד האב א׳־ד

 ריכםונג די געגעבעז האם עםלי פיניםםער
 דער םון וראל־קאססאניע גאנסער דער פון

 די־ געװעז וואלם עס אבער לײבאר־סארםײ.
עסד איז אז עארצדשםעלע^ זיך םאלש עד
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o s itp  m p וזײ* םיללןו 30 סיגדןסטענס 

 193זײ 1913 גזיםי די xx ם9ײ דעם־ ײוץ לעד.
ד  די 1« ®יל •19םילי 93י3»י׳י געקוםזוז «י

 1סיל9 אה ג געווארעז באזדדם זײמץ וױילעד
 ס9מ ז■9רשס;ל9ס זיך גם9ק איר פאל. 3

ytc־ ir אי־ ץאסח ילװיס איז׳ ס9ז־ ארבזיס 
 19ם עגםחיאױם עקשגורדדיג® אץ ם1לי9יע
 אװמם ידידז אז סאדנזײ, 9 איז האבדז םח

ײ־ זאלען  ־39 םענשעזי, םױזמםער מנדלימ
 19ו*9®ײ 93909 9זײער ב״ i9T*t tx שםאס

 םעלע־ 9 זעז )דזמ־ ראדיא די הערעז או־ז
 קארי־ 913לא איבעד גיין וד־זשאז־אראגראם׳

ך !אסעז לע9ק3האלב־םו אדן דארזוז מ מו ײ  א
 און סארםײ זײער ro נגער9נה9 די 19סינ

xגית װעלען זאלען זײ אז פארזיכערגז, ו 
װאל־םאג. אין שםימעז
 דער רעזולפאם א פאר וואס וױיסם איר

 קאנסצרוואםױועז די געגעבעז• האם וואל־םאג
 די .19O9B109X 321 אדורכגעסירם האבזױ

 ^•וםא* 295 ז9באקומ האם לײבאר־סארםיי
 אײן האם לייבאר־סאדםײ אײרישע די םעז•

ש די דעסוםאס■  האבעז אליםםעז39י893 9אידי
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osp .(שםימען
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top די ^B 9W >  03*91 * n r O BT כױס 
 ־99ל די H93 ודי ד9ם שסימװ םייזסנם ססד
90 m m הײסם׳ ס9י איו .19« איז n  w 

ם a 8 ן9«רלײד נים *op ניס מ rtױיסר 
®r ע  1ילtop 09 נאר ודיילעד. סריסרדימ זיו
)19*93 osp וױילעזי. 9גי* סיל 1« ®םרױ

 איז זי כאםש אז אױך, זזײסם ס9י 1«
9 pvruru*o פאק־ זי איז .019 ס9׳ל «ס איז

«ו909ב דעד אין ?ססאדקעד םיש H׳ ל i חרי 
רםײ.9־«13גיח9ר די

 9 ליט»9090 9 מײדז לאנד3עג לם9וי
 ודייסןין באזײי» סיל ים3 דאס ודאלם םלוכה

י י9 ד•9י םײ* n 193זײ קאםתיםסעז י t סיל 
*r«־ «אר 9 גאר לענדדר  039x9 בא־ דעד 

 םים o*xp *9 הערשעז ד9י אח סדלקעוװגג
האנם• עד3מעד9ז אן

 די ■9*ס9קר9סדע 9 איז נד9נגל9 אכדי־
י אה לם.9ײ דעד אויף לםסםע9  -99039? י
 *39 חײסע אזא •ונקם איז ■ארםײ 9יװ09ײ

r*  m o p 99 טארישעד3«ארלאמע דעד* 
לייבאר־סארםײ. די את עס וױ מאקראםיע

 יא־1סא עסנלישע די זײנען דערפאר ן1א
 1רואי אזז־י ז9יסם39םדײד־יוני 1« ליםםעז
 גאך אז ודײםען, זײ סוקתםם. דער װעמוז

 אין .מארגען״. 9 קופצז װעם “ם3.ד.ײ דעם
 דאם וואלען. ײע3 זיין װעלען ארום יאר ןװדײ
 9X91? א אויספרובירם האבעז װעם לאנד
 עס ג.3רעגירו סערװאםױוע3?א א וד־יס
מ אד3 ױעט ח אין פריש ד י  גרױסער דער מ

 לײבאר- די וועלכצן עקפערימענם■ נתט״יאלער
ען9ר ג תנ  זײן 09וי ס9 ז.93געזזוי3א האבעז גי

ױדעי וײלען דער  9 אד3 וגײן1אנ אים סים ו
 דאס ױײל ארס. אױםז שםײז סמ פזיריאד

 רעגי־ 9סערװאםײו3קא די םאז סחעז װעם
םערהיים. קלימער איר יליב9 רוגג

שע דעד  -139 די פון םיל3עראל־?או3ײ
 װאך א האם (םי־ײ־םי) ם3יא3םרייד־ױ לישע

 באשלא־ אמ 331X9 א געדאם װאלען די נאך
 ייער3 דער מים מיםצוארבעטען לאיאל סען
 דעניא־ א אין אםירלעד3 איז דאם ג.31יר3רע

 !עלביגער דער אין אבער לאנד. קראםישען
ר םרייד ענגלישע די האבדז רעזאאציע י

-------------------------------------------------4 1951 דעדעםבעד,

גרין וױליאם עהרם באװעגוע ^רבעסער אידישע
־9ל9י 1« סירעד  o : r t״ *װײ ארימד 

̂ירניאנם. סת אםעז ג3ר־רי9093*ר טרײז : 
װאס ׳ 9*193 orx9T39»99 אגדעדע ץ »  
דעם םיס פאדיבחנדעז «1*190 «"99093*

?09*90« 9*193 31t 1901?933909T1X Tt*
190 0393*490 28 o pאיז אקםאבער• סען 

 ר?׳9יו*יr 3* ל׳909ה 9*99009 װאלדארף
 13H9?9939 ודארצםע די יקצזרדואױסצ כדי
018 33137993 9909399 99יש9אי 999 ®ץ
?&ןו9 999 «ז 0399*19«״ 'is א א ײ חו וו
זאם־9פא דער ײ8 .1*93 װיליאם לײבארי. אוד
n 9לכ9ײ 4למ t 9« 19991193 גצםירם  לף9י1

 *9909399 אייישק 19x9990 »1 העלד•
?09*090, 9*193 »19H93 939T9TU9 T 

i 9« פארשםײעד n  r9909319 ר93למסײ* 
r זיז 331391193 r v t ־באאססצ■כדסליו 

 1939393IX top 9לי9? 1999931193 9
i p י סעססיפאני^־פארזאםלדע  ־9ײ39 י

tr* fu r אי* 9גײ* גרדיסע 9 «ז איז 
T ןדאס ?אאצםלץד, דישע o p! ד  9ג«" י

 *9ײ 1W 191909?גאז־ היםלצרס «ן טעוועם
 האס אריבזטזיד־קאםיטדט 19*דישא דצו״ סצז

m גצהשלס® ir a ד9נ ׳9די?9אם קית a rt 
n דײסשלזסי װי t סריישבא m r i f i ז»

 עפארזאמלד דץד בײ נ^ױ־העד-זאםס 191
חיז 193*9 מ ד  pe ®ג9י90װ« ל98 9 *וי

i f i פסציאלים־ 193עםײ3ל9 ארן אידישצד 
 .9י9זיח* איז 3313םעד'מײץ931א טישעו״

 ס9םים9ו**?9«*מם 19ידי<א דעו־ 19װעמ
top, 8« זזילז• 999 םים a rt r1939לנ9«יז 

 .039999«* ל. «ד » M 099 «ץ אײנסלום
 D93T איז 9אײד*י 1« 09119091910*190

?9*390*8 m *B« ודם־ ודק ,19» אטזויב 
 it 091193 193ה* ז939גי9־ל19סערד לצרם
 33119180198931* 9ײ9® די 1983*3190
.191*0 9איי* 0099 018 1919*00*10 ײח־

lm y n o o מ די «*ף  װי »981*0 ד*זי
ײף אײד  םלחםה־יתוםים. יזינדעד. **ל * י

m •ריװאםע װצלכצ ntro *םים 193ה i p 
 *־3939**190939* אידישצד 991 1סי הילף

 חײם 9 1939391 זײ 1« 01*00919 זאציע
1 סיז 9 ד׳ אלף1א top ס*•9ל ס9ײ3 1  מל
ח*י?ם91אױם .n 370909191*9191 סיז
a סיז שםיםוע די rt ילם9 19סארזאםצלם 
o 1931 האס 19 19ײ p , t039T91 919ייי 
*?1*13 0391*191• 1P3> סרוכם די איז 09י 
מ 09319 19אײ 1י0  ־193* 191310 100191 י
אײד״. 18 קבארש-יס3דא את 33139?

9191 שםיםזימסולצ 9?װירדיג19ם א

 *9P193* 90*111 זײץר אדיםגצדז־יקם ס3ניא
o דםלי. מ39מ9קל 1סא .יבג3 p םי־ ם־  •־יי
 19װ .19ג3ו1גי91־19לײב צווײ סיץ 1יםטע3
3'r 1םרײ די 19ל9ײ .199?י לעז9ײ 19װאל 

אי39 1» איזע!■ ס3יא3ײ  1939ח 191יײ אל113ג
 לײב^ז•* 9 ־19גש9® 939סײג סמ 131*391 א

391*4311
פעות תיקון

 ?־8 די אץ נדענץ850קארע בליט׳ם אין
 זיך ה^ם עכטיגקײם״,1גע״ אױםגאבע מאבער

 אויף םעות. פארדריסלעכער א אריינגענאפם
 עקאנא־ -אומאנגענעמע םײל5א 1אי 8 זײם

 איז טנגלאנד ״ווסן זיך זאגט פאקםע!״ נזי^ע
 האס עס אינזעל* באזיגס א געהטן פאלוםיש

אינזסל, באלאלערס א r*t לעדארפם

top אלביז 0391*19«*וױיס־ גצהאלסעז «
אן פאו־ וואס ם19שיא־9ג ה*ס דד באר?לי•

»top 09 p m r צפאכם אים או־יף: m 
 *39 1« 8091 לד.9י1393בי 193מ*חי־לא

 *HP באלד באײכם האס עד ײעלכצ •9דער
 ?»נ- 9 1« 19019םש דעד אלס םלחםה דעד

 039P93 191 ד*רס top 19 .9־?*םיםי09ם*
 *91 19 ה*ם ,191גסיסה*לײ סרן שױדצז די

19390 זײ 190געלי 19ה*ב עס 93ל9ול ז*ג»
19*1 190 19013*0 9XH? ■19*1*» ' 1»

»  ־91*00139 ײ 19191 1« .0*10*191*0*
f 1939? וזעלבע ■19םעגש *i סוז שדיימ i* 

oix 1  01*0 190 19 ■ooxm .191 םוים 
f* 09370 193י?א1909 1י0 0391*19« l  top 

i חייליאם לוױבס n• ם39יד19« דעם חױ 
 •9*891*393« 1י*3«ײד*ײ 193*0390 9 1«
 *•*־ גרדיםע א 191*11910*1« דצויבײ ה*ס «
 193930«־ «ן 19יל8 *1 «0 *ש39י390ש

.UU918P 19*31**1«** דעד «ז
« *װ *19091P90 .1ס*כ* ס*ריס ב ײ ל

»1 »19*0391 390110’0 ?39*93« 0*0 
 אדױ־ 01*193 צהרצז־גאסס יצם גדיג9גריס93

o 19 ,019139 שזוז ip rw i r o »  oi« י
 *19ל 19שיל p 913אי ro קינדער די ייצלצן

i f: 193911 19־ביכ9שיכם9ג י1 אין TP״ 
 i* « את גריז װיליאם סון «בדם רױסעט־

8. *T 19*13 190ל9ה93 0ה* 19 0װ* לי•
« ז »  19דשח*910־19091?9ס *.3םי >ש1ו

 ײיליאם לױבס93 האם ל, « x » 191 סדן
־ 19הופאניםאר גרױםזװ־ זײן סאר גריז » 
 אייראסצ• איז םלחםה*«ליםים *i לםוכת מס

 האס בסאבאכםצם׳׳. ד9ל391•עד יזאב «*יך
 *1 איז האס 1י1ג בילל ,ווי נזױאגם םיני
»  9י9»ײד 1אי «190 ־19היםל דדם «ן 19י
i די איץ ם89?ל93 p *o פמ d p ססיים־ 

1*139093 •039O0T98P 3לי9א• 1אי Pדיג
3919H93* 0א113לא 1939 93*1393**0*013 18

90099? P, זאלזװ זײ אז pלויב^l9 אי־ 
 ■'דיםצנשאסםסלײם, פירער. 19093« דישצ
,19קםראל9ל9אינם 91P39 איז 19«09«*ם

 נםלוי־ix 19331011x93191193 9 193*1 װצלמ
 «.139ל 91P3* פת 1« דייסשלאבד *ון סעז

..״. •9? *1909 ?ײז 1901? 1939? 19*ל1 *1 1?
o ד,39ל 193« 191310 1*0״ p סיני 

ם. ד צ ל ק ^ p9393« 9191310 1םי '9ב 
 פמ אלץ נאד ליידצ! 1םי ם.19היםל 93?לײ

* אוץ ראסצז צוליב דיסקריםיגאציצם לי ^ 
שנאה .9*3  193*1 אומסאלצראנץ « ^סצז־

שלצמ זײ־ זײנצז ויצלכע שװאכקייטעז׳ סעג
צל19אויס 19שוי 19 » װ i .19א p 19אידיש 
»i9093*?090־*o 90 »093 א טום*n i 

o 93 אס אױף pבילל און ביט m שסיצם 
נהיים.״939ל93 יזד־צר יי3 ארבעט די אם

i p פץ ?ליסאקס o p 19וקספול11איינ 
0*0*13 191193 r o דובינ־ נם9יד191« 19ײ 

 *190931* אידישצ! פמ 19093 איז האס ם?י
 ין13 0391זי91י י8 1מ9393193א* 090*09?
 פמ 19שאפ91 אים. פמ יוסם3 093913913 9

o p שא ם?ולפס« באריסםצן  ל.9האוי <ף1ס
P א 01ציםי האט צי־בינסקי דדד 9 i 

i װאם p ק,91וולא וך1ב 1נע931שםא1פא 
ip :* i3  i p 19איזײש םת i9D93i9*?־o־* 

 1שא1ע1קאמ דער בײ לםעז9ה91 האס םצט
i9 i  lie .* .9אנצים?1פ 1םא 1אי ל. אװ פ. 

 מאלםp האט 19 19לכ9ח־ 1אי ,1934 1אי
ץ 19 פאראױסגעזאגט. גדאות׳דיג3 יי19 א ,

ז3 דיס '►------------------------

m סיראנײ r ux93
*ל*ץ8 ,« . •0*1*193 31*190 »13 »193 

9 אתזעד T *1913ל u i » o i p ן  װי- «
ititi *t3*o«ip ־ םיס םיד*נײ...״ * » 

193 »1 10*0391 » — 1« * 0*0 «**? י
« ®« סףoi*09i * ?9 — םשה  «ײ*9ב ד

« ז« 09«סדל 1« 13« 9י8?סילו*ם*9 ד
19« re. 18ס «ן« o 1911*19 יס1 י '^ a p 

i*o ײ־8 9ל9 1« ד׳ס9« 9*ל 1« מהאםם 
םען...״

ב XP «*ם דזגינסקי דח־ מ  סד * 19ת
oo*i90p*i?* ז 4גרי ודיליאם *רן י  *ױס־ י

itit ?*םף «ן ?ײס39ה*לם91 i דיקם*»ד 
י 19*1 ה*ם 1*13 ײ.3םיד* «ן » 039?i p 
 סרײצד *ip ס« רםיס*?יר 1« פאר9נ די
»i9093133־U9i8P » מד ה*ם  *־3 בי
»?080 9« i p  « » 9 0 »  DP38B*? O P* 

8 o ip n 4 וןז־ J » .ל T® » n t 
 w ייד 190«לי3* 19391 190*10910*1«
11 «0*00*310?* i p»1« י«89«190ס־ל 

i*3 י*נם.3ײ םרײד f i  i p» מלדיבם ה*ם 
ױ םוםימז ט-ידס o יס10ס« p  w in סרד־ 

 מנ־ «ן *לס®* *ר?סיװ r« ם«ד 19ם*ל
i «ז 191« יוײ8 «ליד, ריק »  i p»»* 
ל 1« 17119180*19093« u חדד .19« p 

 91P3* בעת .13*לתס 1« סםסלמ־חהשים
ס־ מה*ס ono צײם יענעד־ 1« 1939-1  «ױ

190* 1909101X מר 191*00909« 18 «ז 
o 09 גצז p סיוסאלען tw o, ה*ס i p 
»19*0391 18 8  190*1« ל. 8 4 4 1

«vi9ib*193* םים  91P3 י * 1י »0 0 9 0*
i *190 1« שםיפ p״ס•39נסל989 193יקא? 
19u דדבינםקי האס p  i p  « i9 V i p 
ך האם i בײםחנג ט־יב׳ס !צלדיבם « p  xx 

I 19ל9?די91 P  18J 13T1P39 « ל. «־
ס «ר 1« ײ * ix 37ול9ס«נ  איםי- 19«
11*8*9•

i 9 ה*ם סיף צום pבא־ ט אס1ן-9הר 
o 1פא דאנ?ם p ,ם האס 190 װ*ס כבוד» 

 ח״ײ 193*1801*0 סײצרלצד « סײלס91«
1« צילזמ 9ם*נים«1ה די דימװ צד םצר

47119180*19093» 1 P

cmrv בוך״ איױ־שען פה
193091813 19023 0 P 1 3*193* ה*ם P 

o בײ ראם p 19אידיש 19נאל9י1נא •bm 
o ם1?לאםיn »9**3 םציר p ״תודש 

 ?א־ 1« 9י?19*ם 1אי בוך״ אידישצ! סח
p:*. צם פה לויף1פ* 1אי o יז3 חח־ש, י p 

19023 19309XP. 1901 1*0 19ל9װP3W 
 !oi*0933in opi**o93 91911 אידישע

 פאר־ xx ם9־*קצי9*נד3*8א18 9ל9צי9ספ
 םאלקם־מצנשצ!. אידישצ סינםצרצסירצ!

 ־1קולטו די אין דור, 191ײנ דצם םפעציצל
 שא־ די 1אי פ*לק, אידישזה i־io אוצתת

ש. 1אי איש9139׳1 אידיש. אויף 1937פי  צמלי
09 93 i t i p193בי 9ל9צי9ספ פלאגם* 

ט ש ם  ®ראגראםעו 5ל9ספעצי און 193לונ9«
.9י1װי9ל90 1« 9אדי1 1ם אױ

ף 1אי ױ ל »  19ל9װ ־חודש193בי פה פ
1891*0911 ititii ם די י צי »  םיכה פת 19י
« 100 — לצװצנז*! ױםף  יש־1פ דוד ;י

הודה אליצזר אץ 1מא  אמ 1י* 30 — בדי
ױל ישראל • 25 — זאעו » ל צם י ^ אויך 19ו

*91 190DD1P1VI 191 191911 019**091
 19070 191 אוץ פרץ ל. *. סמ פמ־םסט*!

i סץ ײבל p 90918 1לעכע19ם אידישצר.



גערעכפױנקײמ -------------------------:------------------------------------------------ל—*־ u דים

 אאםיםיםסעז םסעr» י
 אױפגעגןך שויז ה^בעז

ן  פון ז9 האפעטמ, די מ
 דער אויף דיםקרסיעם וײ

 פון םעסיזי איצםיגער
mזןזל זזםעמבלי ײ־עז ־ 
 X *רײסקונועז נאך

 נםדדגאציאגאל*- אי pc ז9«ל מםשוודדיגער
 זזױס־ ?זב®־ידל; pc זיװ אנםידאפעגונג

 גרעםםע די s מערב און פזדח וזױשען גלייד
ר יעסינױםםעז מ  אגערקעגעז, שײז םוזעז א

ע די דח־ד אז ל ^ מ׳ מ ד םי ױנ  נםודיקלונ־9 ז
ער דער pc געז מ ע  נישם זײנדו צײם ל

 געמר־םימיםןזפעז די זי־עוײעג מרשזזרפם
pc וועלם־םלחםה דדיםעד א px דזדך אז 
 םעסבלי9 יו־ען דער ױ׳ץ• דיםקוסיעס די

 מרגרע־ נישם אריך זײ ודעדזז יאדיז *יז
 געםזזר־ די מרקערם■ — גיכער םעדם,
 מרקלע־ עסװןמ זיד האבעז םעז9םיפ«ם
נעדם.

 קיין נישם px זזנםװזסעגתג קײן גישם
 קאלםע די — ווײםער up אנםשסאגוני•

 רעזולנמם דער געדדען איז דאס םלזןםד״
 צוזאפעג־ אינםעימסדאטזלעז זיײ־ו פיז נישם

 — דןמ און צײס לעצםער דער »יז קום
ז גלײבם ײז9 מ  זײן אריך װעס — למם

 גער»נגעל. גרדיסעז דעם pc רעזדלסןמ דער
 אסעםבלי דער אד־ף איצםעד «ו גײס װןס

pc ,ריז  דע־ די ®ןחאסעלם זײגעז עס װאד מ
םלובות. זעכ«יג pc לעגזסױעם

י ®ירען וױיםער ע י ם  םײגם פלחםה מל
— bp־ x שמס־נג רקפדע9שש  די *ץ זנ

ר קרעםםיז עקאטןםישע מ  װעלם דזץ־ אי
 די םײנם עס ײןמעדיר*דומױע. דעי ®אר

ד קרבס־וז שודערםםע  ארבעםעגדיגער חװ־ מ
 םאם שםארקססעד דעד r* באטעלקןרתג.

 »ײדא«ע־ די איז װירקיסנעו די זיד םילען
•רײזעז די שםײגעז עס לענדשר: אישע

pc ח שיײז  םעג־ סארן רסיקלדןpc 9 י
מז ם עס געגרויך. לזנ ל  רזמלער דעד מ
 ארמײ דעם pc הײף־קרזזפס) װ׳י װערם

 בלײבם «םעדיקע ײיד שכיח־ת- םעד׳ם
 מלםןי ד׳י פילען נזיר *)רשויגם. נידזם

ױך פלחםד  די אין )גד.1ל ייז שנז בײ י
ס הײכע זיז ת  שםיי־ די *יז וםעיןסעס)׳ ת
 װעס עם :\ױיסעז פיד *יז זעזי■יײ יג?געגד
ײערען. שװעדעד נ^ך

 קזילםער דעד ייז »־ *זוײסעד דער
 נעסיגם בלזי^ »ןױ<סישער דעד םלחפד״

 גישם — מזיזױע .מסעדעד״ 9 *יז ייד
 פרן לעס־עד די ייז חייל זסשר דעז־מר

ײ99װ די *יז בלןמ ס^װעסיששן  י«1קײ9עד
nw י xng שיז װןמ דעם «זליב נ*ד 
 ^אמלים־ אירע זייז ײז ײזױז־רדשי*)ןנד9ס

 דעד *יז ײזקרת «ץ נײם די »יז לעגדער
 הײז נישש ממלקערדנג *דמשזגדימד

תד-  ז9 גי׳יס גןדען9מז־ל9״קל יי *יז «
ס די מ י ס »ין * ע ז ד מ ל ן ^ ז ־ םעםין ס ב מ ע  ל

 ד*9י »יז דמס«נדימ9 די T* נדזןײ9םס
^ ®רע»יןר 9 לײליגייז םעז טי מ

סיסמאן װסה דר. פח

 רזילע־ םאז־ועםישער דער םון פירער דער
 אין םאקע זיכער האם װישינםקי, גאציע.

 פא־ -פרױױלעגירםע״ די אס געהאם זיגען
 שקלאפעז־לענדער םאוועםישע די סח יע1זי

 זיך ד״אם ער װעז פלחמה. קאלטער דעי־ אין
 שלום־פאר־ אםעריקאנער דעם אז באריםם.

 חוזק־ א םים אויפגעס־סען ער האם שלאג
 געלאזען נישם אים האס װאם געלעכטער,

 װאק־ אוץ נויט נאכם... גאנצע א שלאםן
 איירא־ םת הייפען די אין עלננז םענדיגער

 א איז דאס ארבעםער־פאמיליעם, פעאישע
 קאלםער פאוועםישער דער פון םריאוםף

 לאכען. גאן■ זיך גלוםם עס אח םלחםה
 עם צי:ישעז.געלעכםער! דעס צו וױי אבער

 דעמא־ די בלויז נישם געהערם אים האבען
 נאר װעלם, דער פון רעגירונגען קראםישע

פעלקער. זײערע אויך
הויפם־אר־ דער אז אינםערעסאנם. ם׳איז

 סאםקווער די װעלם־קאםוניזם׳ פיז ז9ג
 װישיניםקי׳ם מנזורירם האם .גראוודא־,

 -חנ־ די איר פיז ארויםגענומעז אמ רעדע
 געלעכםער. זיק װעגןין װערםער עוחײגע״

 אז דערפילם. מען האס מאסקװע אין אײך
 האבען םוז חחק *־אוואקאםארישער דער אס
 אךבעםענדיגע די אויף װירקונג שלעבםע א

 א אין שם^לעז »ז לם7װ דער סיז םאסעז
 קאניאיג־ פון אגענסעז די לאגע שװערער

 סאבאםירען םון םעםיגקײם זײער אין פארם-
 וױיל װאםעז־פראדוקציע. פארשטארקםע די
 רעשם למםען דעם םארלירען ארבעםער די

זײ. ןנו *זםרדי
הי־ דער אין שםיםונגס־באריכם א זדז

 סעסיע איצםיגער דער װעגען *־עםע גער
rc איבערגעגע־ װערס אסעםבלי יו־עז דער 

 *יי־ אן פון װארם כאראקםזידיסםיש א בען
 ;געזאגם האס ער שםאםספאן. רא&עאישעז

 דעלעגאםען סאװעםישע םלעגען איצם .ביז
 צו רעדעז יו־עז פמ פלאםםארמע דער אײף
 זײערע דינען איצם װעלם■ כאנצער דער

 קא־ די צו נאר בלויז געװענדעט װערםער
 אײגענע זײערע צו *ארםײעזז פתיםסישע

 זאלען זיי אז נאד• זײ אפעליחח טענשען
 אנדערע. אלע אז פילען. זײ װײל גלוימן,

 שוין האבעז ״נײםראלע״ לײכם־גלױביגע די
גלויבעז״.״ דעם םארלוירען

 די איבער גים זשורנאליסס צוךיסער 9
 מעו־ב־ אין ארבעםער־פירער אז פיז םײנונג

 האט •ארםיי קאסדניסםישע ״די :זזײדאטע
 דער אויף ײירקוסנ שםארקע א אלץ כאד

אז םרײד תי  איז פראנקרײד איז באודעגונג י
 9 פאדגעקוסעז איז דאך אבער איםאליע.

 אױ םםדייק צו רוף א :ענדערינג נרויסע
שס שויז װערם סאבאסאזש  אויפגענוסען ני

 ןיײגענע די פריער. װי גרײסידים אזא נױם
 נע־ זיינען פארםײ־םיםגלידער קאםוניםסישע

קהזדטענדיג. ײארעז רי  פאר־ די פארלאזעז !י
ך וױלם נזי׳י  פאלגען אבער נישם. סאקע זיי זי

פעד״. נים אויך זי׳י װילען לאןתגען אירע

 װאםעז םאורעםישער װיכםיגםםער דער
 םאבאםאזש — מלחםה קאלםער דער אין
 לענדער פרייע די פון פראדוקציע דער אין
 שארפקײס. זית םון פארלוירען פיל־ האם —
םעמפ. ווערעז צו אן הײבם ער

ם לאן9:וא.~טאל* דער ױאס א ך ה ײטגז  א
ץ םאן ע א י א ד ײ א

 די װאס םוםעל דעס נישם געדענקם װער
 איבער אויםגעהויבעז האבעז קאםוניסםען

 װען צוריק- יאר דרײ העכער םים וועלם. דער
 ארײסגע־ איז רעגירונג אמעריקאנער די

 םלחמדי־ די העלפען צו פלאן דעם םים קוםעז
 זייער אײפצובויען וױדער לענדער גזיליםענע

 שםע־ וױךער זיך זײ העלםען צו עקאנאפיע.
 פלאן. גראנדיעזעד דער פים?• די אויף לען
 םעקרעםערי פרן נאפען דעם םראגם װאס

 פארגעזען האם (״םארשאל־פלאץ״^ פארשאל
 לענדער. נוים־באדארפסיגע אלע פאר הילף

 פאר אםילו םזרח׳ פון םיי מערב פח סײ
סאודעם־רוסלאגד.

•־ע־ דער אין באלויכםעז װערעז איצם
 און מארשאל־פלאן םח דערגרייכועעז די םע

 ארוםצו־ זיך אינםערעם גרעסםען םון ס׳איז
 העכער גאך רעזולםאםעז, די אויף קוקען

 קאםו־ די באסראכםען צו ארבעם. יאר דרײ
 דער פח ליכם אין דעפאגאגיע ניםטישע

וױרקלעכידים.
 די אויפםישען נישם דא קענען פיר
 קאםוגיסמעז. די םץ העץ־קאמפאניע גאנצע
 הויפם־םענה די אז דערםאנען. בלויז לאםיר

 װיל דאס אז געזאגם, האכעז זײ זײערע•.
 די ״אין װעלם די פארקנעכםעז אפעריקע

 נאד און װאל־סםרים״. םון אינםעי־עסעז
 ארײנ־ איין אין געהאלםען זײ האבען עפעם

 אז םוחות־ די אין עולם דעם האםעדען
 שום קייז גןיבעז נישם גאר וױל אמעריקע

 נאר זי בלאסם דאם אז הילן^ פפשות׳דיגע
 אויף זײנען קאמוניססען די אבער װעלם- די

.װעלם. די גארעץ נישם לאזעז די װאך. דער .
בא־ א םים ארויסגעקומעז את םאסקודע

 אז סאסעליםען־לענדער. אירע אלע צו םעל
 די צו איז םלאו דעם גוריקװײזעז זאלען זײ

 דןםאקרא־ די אין פארםייען קאפוניסםישע
 באםע־ ארויסגעגאנגען ׳דינען לענדער םישע

 םיט קעמםען זאלען אז׳זיי מאםקווע. םמ לעז
 אפעריקאנער די אננעמען געגען פיםלען אלע

לענדער. זייערע איז הילף
 םאר־ דינצז■ מאסקווע םון באםעלזין די
ך שםיים  געװארזוז• אױםגעםירם פינקםלעך זי

 :ע־ שוין האט למשל. םשעכאםלאודאקיע.
 אנגעבאסענע די אנצונעםזת באשלאםען האס

 די און געבימערם זיד ראפקװע האם הילף,
 בא־ איר געביםעז ארם אויפן האם רעגירונג

 אנדעדע די הילף. די צודיקגעװיזען אמ שלוס
 לכחחילה שוין זיינען ״םאלקס־רעפובליקן״

 אפ־ תיכף זיד האבען און געהארכזאס געדועז
 אין הילף. אםעריקאנעד דער םיז געזאגם

 דעד האם לעגדער סעדב־אייראפעאישע די
קאפוניס־ דעם פון קאפף פאררעםערישער

«ו דעצעםבעד, ־ו «-------------
ם ני־פם אייד םלחםה  רחבות׳דיגןיז 9 מפיר
 דקאנאםישזנר געגען קאלום פיגפםיז םישןן

 שום קײז לענדער אײגעצע זײערע פאר הילף
 דעםאקראםישע די גצהאם. נישס װירקונג
 אין געגוארזין אחײעעטםזח זײגען לזװדער

 איז למדצד די אם אײף הילף־ילאן. דעס
בןן  ן.9ל־«ל9מ»רש ד*ר מגרזסגעצס מבלי
 ארײנגצםראגעז דינען דאלאיזװ ביליאכען
 םון װירםשאםם חרובער דעד אין געװארען

 לעבענם־כחז פרישער *יז סערב־אײראיע
T אדערןיז. יירע ייז •ולםירעז אנמהויבען
n% דערגרײ־ די װעגלן באריכם געגויעד 

 פארעפענם־ װעם מארשאל־פלאז *ץ כמגיז
 דורכ־ װעט• עס װדז שיעםעי, װןדען לןכם

 דלר פון איבערגאנג מיר ימרןין :ץסירם
 דןיר אויף קערפערשאםם אײן םת ארבןם

 װאם איבערזיכםעז■ קגאפע זײ פח גווײםער•
nrtm דער אין איבעדגעגעבזיז איצפ שײז 

 *ײן גאר דערפאנען צו כדאי איז פרזסע,
turB'X פאר־ םיז ארבעם יאר דדײ נאך 

 אלע שון פראדוקציע די איז שאל־ילאז
 גע־ םארגרעםערט םארשאל־בלאק םמ לזגדער
 •ראצענם 38 םים דורכשניט אין יװארען

 לעצ־ דעס ,193» יאר םיסן פארגדיך אין
ן  דער «רן אױםברוד פארן שלום־יאר מ

 װער־ אנדערע פים װעלם־םלחפד- צדױיםער
 באװיזען האם הילף אפעריקאגער די :םער

 די לענדער אלע די אין אויםצובויען צוריק
 בלויז נים װירםשאםם פלזזפה־צעםרײסדלמע

מז צום  םורא־ די ג«ד — פצב *־יעדדי
 אקו* םה יארען נאך משםערוגגזה דיגע

 אר־ פיינםלעכע םון גזילה און רויב פאציע-
 נאך •ראדוקציע די האם זי נאר — םײעז

 לגבי פראצענם 38 גאגצע םים םארנרעסערם
 שלום־צײם. אין סארגעם פריעח־יגען איר
 םארגרע־ די באסרעפם לדנדעד אײגיגע א׳ץ

 עע־ אין פראצענם, 38 ווי פער גאד םןרונג
■ראצענם. so — לםשל לאנד,

^ן דער וון*גז שאיד  דעך געגעבען ראס נזאר
ארבעםער־באפעלקערונג

 גרע׳ םימם ■ראדוקציע פארגרעסערטן א
 ארבעםס־בא־ םאר םעגלעכקייםען סערע

 בא־ דא איבעריג ס׳איז און שעפטיגונג
 גרע־ וואם אז אונםערצושםרייכז, זונדערם

 ארבעםם־באשעם־ אלגענדיגע די ם׳איז סער
 עס ארגעםםלאזיגקײם וױמיגער װאם םיגוגג׳
 באדינ־ בעםערע אלץ לאנד, א אין הערשם

 קע־ ארגעםס־צײם אח שכירות פון גונגעז
 זאל עם ריכםיג װי װערעז. דערגרייכם נעז

 איז פעססשםעלונג׳ דאז׳יגע די זײן גישם
 אז געדרונגען■ גישם אלץ נאך אבער דערפת

 םארבע־ זיך םתען ארבעסם־באדיעוגגען
 פאר־ עם וױ פאם זעלבער דער אין םערען

פראדוקציע. די זיך גרעםערם
 צי* אפיציעלע קיץ גישם :אך האבען םיר
 אר־ םון דזירגרייכונגען די וועגען פערען

 לענדער׳ אײנצעלנע די אין בעםעד־קלאם
 וױ פארשאל־פלזף. r® הילז• דעד דאנק א

 איבערגעבעז דא םיר װילעז אילוםסראציע אן
 אי־ לאנד׳ איץ פון ציםעיעז כאלערעגדיגע

 לעבעגס־ דער װאו לאנד. א ראד1 — םאליע
 זײער איז באפעלקערוגג דער פון סםאנדארד

נידעדיגעד. א
ח רעאלעד דצד  קױף־קראסט) די ד- (ד. ל

pc איפאליע אין איז ארבעםערשאםם דער 
 יאר אין פלדזפל.. דעד נאך געפאלען שםארק

 I* דודכשגים אין באסראםען ער האם 1947
»x ^ x r וױ אזוי 4938 פיט פארגלײך אין

ז קאז לעמז׳  ןא זײן, םשזד ״י׳יז ייד מ
 אין יראצענם ® «ז קויף־קראפם 9 בײ

?m רונמדגעפאלעז ססאנדאח־ זײעד איז* 
מז זײ און םיניןטע דזם אונםער א  םםש ה

c ,1948 יאר איז :דזשטנןידם. j rm האם 
 פארשאל־פלאן, דער ארבעםעז אנגעהויבעז

 און שםײגעז גןטםעז לויז רעאלער חנו־ האט
ם 123 שײז זזיעם באסרלפם עד מנ א  לגבי פר

ר •ראצענם 23 םיס ד- ד. ,1938 ע ר  «ױ מ
םלחםד- דעד פאר

 די אז זאנזת■ נישם נדר וױללן דערפים
 צופרידענשםעלעגדיגץ. א םאקע איז לאג«

 אין באזונדערס ארבעםעד, •ייראפלאישע די
מן טראנקרײד׳ איז און איםזליע ד  נאד ל

 באדיכ־ אביעקםױוע דחקח^ גרױם אין אלץ
 ױנקם. אימעס דעם איז איץ שסיםען םען

 םער האם פארשאל־«לאן pc הילף די אז
 אינדזםםריאליםםעז די געבראכם ברכה םזל
 קאפיםא־ א איז אפעריקע ארבעםער. די װי

 װאונדערען tx נישם ם׳איז px לאנד ליםםיש
 די געגעבען האם װאם רעגירונג די אז זיך״

 געהאם זינעז אין םער האם הילף־םאנדען,
 דעם װי אינםערעםעז קאפיםאליסטישע די

ארבעםער. די pc לעבענם־סםאגדארד
 שרין הײגס דאך איז אײנע דאם אכעד

 װע־ איגעלײקענם נישם קעז װאם סאקם. א
 אפע־ קאפיםאליםםישע די :קימעם pc רעז

 בא־ שום קײן געשםזןלם נישם האם ריקע
 האם זי װאם ביליאבעז׳ די םאר דינגונגעז
 זי לענדער. עאישעאסמערנ־אײד די :עגעבען

 די אין אדבעםדד די געשםערם ניטמ האס
 ארגא־ ix פרײ זיד לענדער איידאפעאישע

 בעםערע .אויםצוקעםסעז זיך און ניזירען
 ישם1 אסילו האם זי ארבעםם־באדינגונגען.

 ענגלישער דער שוועריגקײטעז קײז געפאכם
 גאציא־ דער םים אנצונייז לייבאר־רעגירוע

 איז װאם זױגדוסםריע, דער pc :אליזאציע
 קא־ אםעריקאנע׳ר אין פארהאסם שםארק אזײ

קרייזעז• פיםאליםםיזמנ
 געראםעוועס האס לאן8פארשאל״ דער
 עקאגא־ pc װעלס נאנצע די אזץ אײדןאע

 *אליםישען פיז אדן צדזאפענברדך מישען
 פאר־ פאסקװע זדן פלען האם דאם כאאם.

 םארװאס אם אנהויב. םאפע ביים אויםגעזזה
 קא־ פינפםען איר פאביליזירם האם פאכקװע

 צד אים װעלם נאגצעד דער איבלד לום
םאבאםירדז• צד p» באקעפסדז

 םרי^עױזישער דער איז סםרײ?
קרילעדאתדוסםײע

 אײסגעברא־ איז נאװעפבער םדז14 דעם
 *pcx פון קוילעז־ראיאן איז סםרייל כזידיא

 קוילעז־ םויזלנם 80 העכער פראגהרײך.
 דעם ארבעם די געדוארפען האבעז גרעבער
 געט־ האפ סםרײק דער און טאג ערשטען

פארשפרײםעז. שנעל זיך םען
 טסרײק דעם תפען צד איניציאסיװע די

מז איז עקי  קאפתיםםיש־דאפיניר־ דעד pc ג
מס״ pc ״נזמעראל־קאנסעדעראציד טער  אר

 אנטי־קאםז־ די ש־יך אבער (ספ־זשזי־םע/
 אנגעשלאסעז זיד האבעז ײניאנס ניסםישע

 יעיאן סאציאליססישע די סײ ססרייק•. אן
 יז־ קאמוילישע די סײ אואווריפר*. .פארס

ניאז•
 איז טטרייק pc *זדזאד רױכםיגטסל די
 רעגירוגנ דער פים קאנפליקם א גערוצז
 ביז מעדיצ^ סאציאלער pc עניז אז װעגעז

דעד פאר האבען ארבעםער איםאליעגישע

ם ^----------------------------------- י i ד s
ם שילדדברדבזװ־ די האבפן »י*ס מ  מ

o* *־יי, פולשםענדיג דינסס מזר׳שױנישזת r 
 *90 סון םיןאזפט דזים אין זזײנגעשלאסען איז

9« t Pttxרבעםער ד9« רגונג9יז* «p 
 רזיגי־ י׳י אבעד האס לעצםעגם פראנקרייז־.

 וזאם ן.7איי־,ש«ארױ״נ פאבען געװןזלם חגג
 ר9« 19 פאראה־פנת^ 9 ארויםגעגעבדז זי

 קרילדךגז־דמד די ז»ליז פ«נםען9גמידיק
ם9«ר is גאלפז דארספז מ pc מנ לן מ  נזי

 ל'9געײ 9 ארויםגערוםדז האם דאס ■ר׳ײז.
מן די אין •ראסעסס־שםורפם זײגען  pc רי

 מפיז־ס תאט דאם ארן גרעבער קרילצן די
art ^סםריײ

T■ w*Atj 1* .»> פ׳קאן ודמויל אױף
 פאדב׳־םד־ די זיך האם ®רעסע־באריכםען,

 נישט גדנומדז קױלדךגרעבער די pc רונג
 לעדסאמײי 9 םים באלאםםוסנ דפר pc אזוי

 ו־מ־ווו^ ודי גופז^ פעדיקאפענםעז פאר םוסע
 פארלד־ צו געװאגם האס רעגירתג די װאם
 מעדיזױן. סאציאלער pc פרינציפ דעש צזיז

 רײדז n איז אז דערמאנלז- נאר זיך ם׳דארף
pc איז עסנלאנד אין לײבאר־פארםי דער 

 rt געקוכמין נים שיעוד לאנג נישם ערשם
 ®־אגןי דנלעכעד T9 איבער שפאלםדגנ 9

 פארגעשלא האס לײבאר״רעגיזרוגג די (דדײ׳ל
םלדמ pc צאלוגגעז כױניפאלע 9 געז ם  קינ
 דמר װאם ארבעםער די ברילעז). פאר אזץ ציץ
 םןסױאלע געװאתעז קאםסען שורערע נאד בעז

 דערגרײ־ דאזיגע די פארםײדיגעז םעדיצין.
ע  װײ־ זײ 4עקשסז גרעםםעד דעד םים כו
 לדן9צ צו םארפליכםובג קלימע א או סעז.

 פאר־ גרעםעדײ־ rt 9 פירדז קאז הײנם׳
ד בת װ« א. א. םארגעז פליכםונג ־ א י צ ^ י  ך
p בםל א־גגאנגעז זא׳ל פעדיצין p lii. אײי 

 ״האבען זײ װאו אוםעםום רבעםעד9 פילעז
 סאציאלער pc איגםסיםוציע די דערגרייכם

םעדיציז•
 אנ־ זײ םאד װמיאמ דעד געװען איז דאם

 םאראײניגען ס9װ יוניאבם■ םי־קאפוניםםישע
ד רײעז דיערע איז  די ®ז העלפם 9 בעי

 דעם 19 אנצושליםדן זיד קױלעך־גדעבער.
ר pc פי^ער קאפיניכםישע די סםדײי^ ד  י

 דעם אם פאר אבער האבזוז ״סע-זשע־מצ״
 איבערד.וי*ם םסרייקס אלע פאר און םםרײק

p באפעל 9 :מאםײועז אגדערע גאנץ :אד c 
קאפאינפארם.

ס דעד זדז קאמאניפארם פאוץ ק מגפלי
 T9־c געקוםען אינדוסםריע קוילעז דעד אין
קריז אין ציים. ריכםיגער דער איז ראנ  פ

px px גרויםדר א הערשם בכלל אײראפע 
 קופם עם שםאדקער װאם קוילען־פאנגעל.

px פאר באדדאפענדנג־פראדוקציע די גאנג 
 שםאר־ אלץ פארםײדיגדגג, גאציאגאלער דער
 קוילעו• אין פאנגעל דער זיד פילם קער

 ציים לעצסער דער אין איז סראנקרײד
 איפפארםירעז צו געצױאונגעז געװען pשו

 געקוקם נישס אפעריקע. pc אזש קוילען
 px םראנפפארם־הימױת ריזיגע די אדיף
 נדלן.9לאר־פ9ד אין ענגשאפם גרױטער דעד
 בא־ צפמ־פראנקרײד pc קײלצז־ראיאז איז

 טאז םויזענם ioo פראדדקצ־ע די םרעפם
 דדר pc דריסעל צװײ םאג. א קוילען

 קדילעךפראדדקציע. פראנצומישער באגצעד
 זא־ דס װאס — כםרײק pc טאג יעדער איז
 יטצרגרו א — פאםי־דען די זײן נישם לעז

 פאר־ אט דועם־רדכלאנד.9ס * פאר געדױנם
 זיך האבעז פאטקױע pc אגענטעז די ודאם

האנ־ דעם פאנאנדערב-אזען בענופעז תיכף
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p o o r a p  o n ײעמ *חיײשל re utoc'p 

ig ײ -P^m״ די i uW rryap  yiPT P 
P e r u  o n וחןל־״דג״ p i  prpi tp■ 

p די וז*ם מ?ם i  pBuyipn* tp oyp 
nrg y ip p i-p  tp m r -ימלם p טר־ 

ל- n מ a  p״. . . nnyocr
 אױף געפירם דך oga והןל־סזדוזיגגנג די

p p  oyn gp e g• ד י ױי ו י ז  tp &נוע ו
p בײ m  oy .p o p p i y-pB ^ o gB 

gBoyc'iKB y im  p*prpi ourrigig־ 
poga oy h p p מפלזזםדרם » • iiy iyc 

p- ®ײעחײת זיק׳  iym po|rte « n n 
i  p apya tp'b ■pi p  Jayn e, ,נײעם 

rp •lyo’p  tp r*p p די yiyrnpionig 
ם החלהבדת b’p •לוזי  .p ignyi BBWtngt 

a יום p•
מז Bgn זײ זדױשזן א  BiyngB קימ ה

o איז גמדז׳ײשעלם נישם n םוז אויםנאנג 
p זיד oga .p^m די ie y i 8 אױך iy.לײ׳ן 

iy  Bga •Tgiye .i  pro B p m y i• m 
iy  sBoyn ",p n p y v g B n . g oogoyi 
BCgBBiyT*p*» *pi re o i'P 'p i oga

m  ige ״*B״ogn װאל־באומיגונג רי tp
ypgo iy  Bga yoyp  m  .p iig iy u g

ogi BBgBigt .םויל yB^iyo yovn p
y יגג3צײ m p ip  re מ־גתסא• .לא rp 

ס מל ש מ א p ז ig ip iזײ ׳ piiirBgriKB 
yi Bi’rigiyB  p m  nr>Tg»g m  PB- 

ttst. ם׳את p רמיקאליש n  rtרלויבp 
n n  m e אמ yon* r e װאל־ אמ 

x״p i^ gp ng — m g  .p b ארץ׳ ey־ 
iy  oga BDgeBPTiy*e p  pagn yoyT 

®priig< דץ־  B in y. שיס אז wcyi■ ־.n 
g tp Bgmig? iy p  s o iy i lym r 

•oir׳pTm  b p  Biyo i p  -iy im  iy 
iy ig 8«*וביר — אחיבה ̂׳.ליװי גישס 

pe וױילס ! . . . b p ! o p
y די u g i ה ש  י־18םר־ yiyo’B g tp מ

n p o g? זיים םראגישהסע די rx V r איז 
apg® i n, װאם n פיז ם־שםיצע6הוי C n 

n ®אשיססישפז  tp ■po k bbp גגמטראל־.

ם ►ץ----------------------- ״י ס ג ר & כ ^ ר ע נ
־g« ׳יBg *OiaTg iw 1 קאנמנדער^גיע

oga yiHP'Jgng *poyap y r w ir ייך 
n e  p m  o p  ,pr ,P p  pegry: Tgiyt 

m סלי•ne ere pp ■oag® ly n o׳r ײניסז 
b p j  Biyr רוגדלןסס yrop n g tp. די 

yogi p m  lyoyaig בײם :פאר־שהלאנזם .*ט 
p v p r e g e רעושיט •t p  iig^  p בײ 

מד ׳,״זיייעד םיז ס שי יוניסו• מ

p e  *gysig  p e  iT pe  p n g חסדזול
g t p באריכם pg ניזס־י .לײבןזר »T 

ly( 3אבי תל n T ip מלסםיו •)p n ip o a  r 
p m y u g  o m ו י ח ן  yooyii יg 1 ו

p B ^p riy m r ביים *p t  oyaig p ip r n g t 
t po נײע y i p o i g u p p׳ogn •p e m  *r 

r׳m וױיניג p m זײ Tymga נרי־ די 
igc yi’c־p iy ig t  ogr p r» P o p p זיך 

ר 8Byaig y מ m t־p‘־p ry.׳
n  pe B p ig p  90 ro ר ^ י ־ ס ס מ  *י

i g  b p  mgTtyi Bxyigo p m  oga ly i 
p i n  m  p» yi'Tpai-B ya א*ייל 

n s -אױגדסס p t p i  p m מ לי ײ ח ס י  pg י
B p ig i•  tri) n g  oyob( עי־ ױ^י שס־ק  ני

b i p ,(אגםקילד״.) ■ססאס׳יססיק ד׳ pe די 
p a y n gc ogn pBBg זיד p ip p g a  b p

Ti ער.1•לע ־coyארב p i p  pg  g  ,B m 
aen o g a  P' גסל די g  y o m B B 'in■ 
t p  y r^coy: 5.500 דורכשגים ago g 

i y i i g i  m  r e  B p ig p  70 o n g  m g 
Tgiocyap p m  rgx שס iyo 6 װי iyo ני

g .חדדש
ly i’p n iB  g װערזז באריכס *y n y ap 

:ly i’nyopgn n n  p m  p ay גאל b p־ 
prgDop’r: ביי Byaig ״)Bopi'opy.(״

*pBTpyngc p m  o p n iy1 ײ  B'ogm* מי
 שסײ־ pe piiTBynyoiP T’* אויפרײסעז
p p g jn y:. בײ oruga p o  n 'rm םים זץ־ 

id דיגאםים• ' p  t p  tp״־yi Tsm b׳n a׳By 
:m y a p  8 pngry־ g tp דיימעןס — 
5 lyoyaig. בײ עןאלסאומגלי?ס דאל די 

g bo'U'p  Bgigo t p  oyaig־^i p  Bga P 
33 .2.261 PDglBלל T Bga׳T ל81 די BP־ 

 yingB pigB® oyaig* בײ גליקםסאל^
Biyc. י1 םאר yotny חז־שים זזקס e־T 

^  pBgioga n ogn ig 5+6 9.' איצםי:
nywa ם פאר tp זעלכיגען ת  ig 'iy e פאר־ 

oy:y::g: 3 איז יאר — p ip : n^  ל
oga im י1 .7445 ’iy i כאשסי&ס -y»8 g 

p a g n p  n  pm gepong  y’O'Bgp yTnx 
ly o n ii m  pc דאל T ^ g o o r ^ p בײ 

t p  •oyaig הסתדדות די BB’Btpa Bga 
i p  p t זיים .y'B 'BgnuungDB'P p

yeveoye p זײ c ig i  oy'o’ogp y : ig i־ 
n’P  p i p  ,x p r די BByap^ p־ x 

p: די אפגעהים :y n  pUTB'BBga yayrxyry 
ת p: םאר ש a y r  pg b:t p די סרן ig• 

y :’i:yeya גי — את B in g e  oy זיך 
n אפשר :  pay:iXB’Tig ׳.p u iB u rg a p ie
r® אלזי די pr Bagi •Tg? poa’iga.*
B0na n קלאר yi'B״r פאר אדיך  m־*i p 
i זאך n  pc אלארפיnגרױסעד נ^יג tg t\ 

y סי םאלדן8^םגליק a p  m  »Byaig- 
iyoיאל1י7פאם ־ po ־ ״ :y o m a g rp iT P 

p r p a אײ m ayo נישס :*y io 'P  s ip 
sigi pg oyT 'a די נישס *y: n n y a y i 

in ניםקייס  p ri:g a  igc ביס :ya^ iycy 
Bcyaig־B,i ^ B. 1 ש*ילס גע־ײם'P  g i 

ig : yi,g i g אז igcpgc n y in p : די
ne in שדואכד irT in אדדןויזמר. זײ

-i95i 4 דעצעמבעד,

ר ג ־topjbs ח מ צ ח ו א ע־־כ ם ע כ ר א
V ם ײ 17 ז

y: g V»=־m נױם Tg אק־ 
m  pc m s  Tn’B 

ר pexy" .g אי. סי•  ז
i n  p iy n  ly r סעג־

g אז לעכקײס n g  m׳ ־
 פאי־- דך דאל נ־דאאיע
i הים אײנ־נען n פ. א

Tp .יר5 1« האס ל :o iy so p y די םים 
 קיפלינג׳ס ײדיאייד pc tynye באריםםזנ

n איסס rp באלאד ״דדי y װעסס״ — 
t .פזרדז p ■ז םזרײ* a m פערב אמ 

a פאל קײן *ז n די זיד igc ניס y:ga- 
p n  . p :y: סיר Tyagi גע־ 1וױדצ זיד 

a p c g ic״ cyi:ugp pc p r :y r :s ~  m 
io c g i :p  pg־y*אניזײשאנס1א ־: 'Tyrxy 

aga Bgigo 3אוי געפרזיגס אים איך ogi 
t p ו י־אס£1א אודזאך די ז  Tgriymga ד

Biyrr שגהאייםען היײיאר t p יארק, נױ 
p־ r זײ Ty?’iy»g iy i  pc p riy rag p 

pg T grn iypc ־־'TyBvyngs t' k iga 
t p פר־אנצ־פ־א סאן t p 1952 אין. p n 
 געהאל־ װעם ?אנײענשאן פעדצײישאז די

t' x ryiyp Tn נײ *pig. א. אי. סי. די װעם 
ם. לאס pg pn Tנשאyבװgק ^ ש ת  נא־ אנז

^ ל ר  אין Biyisy: אים cy א־ו האב םי
nyag .ogee לויט iy i װאם אויפגאם yiD* 

DiynT געגעבען האט ראו־עי םיליפ iy i 
ע ת א ל ^ P צו גרין פרעדדענם pc א "ig a 

 pc :iTi'ppiKc 1פא פאו־האנדלונגען די
 אויס־ Tg By ט3הוי oy'xgT'igng צוױי די

ogi Tg lyr אפזומ־ערזװ iy i  pd i n פע־ 
niTB pTma T g n n n ,ממעדב iyo tp וױ 

 TJ^'Tnyi'p אמ האם tic אל3םימ g לות3
nyiyi'P  b p .שװאכע פלאגם וואם שםאם 
r a  p n y o אין y p 'T iiלםly ב  y^א'

o y m 'ip װאס iy:y: Tym ײי Ty:ig:ga 
n T'g pngrty:־i y n ,p yiy'־T»ig. די '.o 

l אי. y i ’c .g ^ ײו  Tyiyn צו oriynga ש
pc םורא TypE-xiyonig אונםער iy i 

^ פ ש y iy ה i  pcלםyרyר ,y 'xgr'ig:ig 
 ײיער פא!לירען pg טTgפאר׳ל TVaga ד־י װאס

ByB’B iyrp.

שםא  אדער פדמצי*יערער קײן פער ני
ײד םארןםישער ש  די צױישען אמסער

פײדעראציעס ײכ'»ן צװײ
w די pc o sg riy u y : y o ig * ry :i'P 

 pc פאראייניגונג א צו עד1םי .g אי. סי. י1
l פון ניט .שםאסס יוניאנם די sיעל8ינציy 

p חליקות ag ic  y i'oa'P  nya'g r m נאד 
pc !א1מי אינםםינקםיײע p די Typ'iyag 

Tg^m nyc װעם אר3ליי אװ g T's פא!־ 
payngc iiT:ynga lyoyaig l y o i 'r p 

pg p - p a 'P  o n די p c ig i  TyVyp ספי־ 
y זײ pל rn ry ל.3פידז *m  Tyr p o  p p 

pc, װאס t׳o cg riy p y : m ארגאנישעד צו 
oiyp ::Tiyo'aiKo i n  pg iiT i'pp igc 

ly p ig o r■ װאס oy iyo שװינדט1פא iy i 
i " r i y o i p שזז  א־1אר:אני צרױי די צ״־

tp  o n װאם iyo דײ y p iy pנלyד y r p

.E ש. r® איבעחיכס

m  i 'P .בי־שפיל. צ־ט אזדי, צ־ײיסער 
p y: .סיר p 1937 אין ודי צוריק י׳אנג אײי. 
t® T’<i איז  lyoayi i n שםוײים iy a p 

oyi ינציפ1פ pc אינדוססדיעל׳גן iy ig פאך 
"OT'p'i. די נאך באלד :y o n םםײיקם 

?ציע1**א Tyogo די איז ' emBBTUP ודי 
 עעלזיקםדיש איז nyagi שסאל. אײסאמאסיל.

 אינדאס־ p ?אכיכע די האם אפאו־אסען
p יעל1ס n n 'i g n g צו ^ינגעשסיםס 

T מים םאי־האנדיעז g n n n y c  i n פאר 
p די פאראײנינונג. m  pxiyiycigp בלות 
pagiayiBg ע״ארע־: Tim די p r m n y c 

 אלע סשארםערעז צו גלײך oigroig tt האם
ז ־  די אוים גלייכם מען איידער יוניאנס• נ

 יו־ אלםע די פים סיכסוכים יסדיקצי<1ײ
T :־אגס g n n y p c  iy i  pc יגע3^על די א'ן 

 יארען דוײיסיגע! יpc 1 סוף את טריידס.
pg ציים אין m  pc מלחםה p m נאך 

p פאדהאנדל־גגע! פאו־געקופען אויך iy p 
 o:gro:g .1951 אין ,iyag איצם אישיג?ײם.

g p צו אפילו א. אי. סי. די זיך B 'o rg a 
yo'Bgp צו peyno 1<גלייפ א םים ױך 

oyi igc Tgnnyiyc iy i  pc yo'Bgp 
i  p m  .pyra' פ^יlציBיyלע -pgo pg 

m םישע g  nyoyi: p m n y o r g לענעל? 
:p ig n y אלצ די ך1דו 'p i g?

 ?אנודןינ־ צוױי די ען3גל"ײ1פא צו געגוג
 1יא הײנםיגם פצדצראציעם ביידע פון שאנס

p צו  •tip איז גאר נים T T n y o iP  i n 
p: ײ1 צװישזזן ig n y ,!לענצ? oy Tg ig i 

p: את oyoa שוין 1אי x ig .ן^ או װ ש ר א  פ
oyi::gp iy i גאנמײ-1א יעל1אסם1אינ אױ 

't שאגס k צו צנלצד אי^ם p p 'iy o g  iy i 
אן ש ײי ^ו ig װי לײבאר, או־ פ : p p  oy 

 1אי צו nyoago y^yלםy Tg ענלצד דמ
pogo• די פא?סיש Tעלביגp ip o a n y : y. 

:ag igיסyלiyo y ם...1פא ? נ פי ש
iy i פון יכם1בא gp n'OTpyTpyונoיל 

iy צי iy c  m׳"p r:y n :g p  Tgo און P i s־ ' 
yiga oiyi׳ 'oa 'iga o צו g .'g .,o m. 

g?נװyנשP i 's g y i  p אלצ אויף גלײד 
gpyנg.לצגיסלאםױוע פאליסיש* מישע pg 

pryPagi8  yly:g'ygT'ig:ig, י סיי  Ti'g ס
t' k סײ און לאנד T'K אינyoנאצי^gנאלy פא־ 

p די ליםיס. o " a אינטצר־ די גוס בײדע 
ly שסז^יונג נאציאנאלע igp 'iyog iy i  pc 

iTi’iy i: י1 איז nפpgא^oישy לyנp :  l n 
poypgo iy i  p:־y i 'g  pg iTOKcp'i םא־ 

o כלייך בײדע ; pליםyם n  p i 'p 'o 'i p 
pc oyi:igp שם פאסרמיגםצ דיgםigc p 

g: םלי1םצפם־הא oyi Tyפשאפg ניס y p 
p» ל םסיים דיyגםילאטוTyl זײע 1פאy i 

y i"a  ; pxyry: p 'lT '- 'o ig  yiyig'gpgyi 
p i'p g o g דעם ף1שא pg oyi:igp די -y i 

pn o 1פא TyiToiyig גירונגם 'ipo דעם 
 כדי lyoyaig די pפ םסאנדארד נסyבyל

y צי פעגל•^ iyoyi: pago פראפיםען igc

mםoליg:חםםריp די s *pm .yam r* Ty* 
p i ' i c .שכיה־ת m s  pagrw sg־lg io p p 

p r ^ m g  r* 1 פשא :אנצע זײ pcי
p פארםײזײגדנגס a g ic ig די אדיף y iy iga 

y זײ pg lyoyaig פי pc אקכלצ! ry ig : 
p ב״ידע i 'i :y o g p y i צד pp igow igc זיי־ 

iy םצםיגקיים פא־־יסישצ *r «  m y a ig  r 
p אדירכצראודאר pלgװ 1952 די c אנסי־ די 

gfi Tg'P'ליםישyנם *w p i ' i - .m  r־p a 
iyoפרײבדלזיכע־ ly o y io m אד׳ץי y iy p 

Tig •lyxyic די y p o 'm ig זףאלדציצס! 
p סאנװענשקאנ בײדע בײ m אײנצ צנלצד 

m  in g !צדױי װי צדו׳ײסצ ciysgio רדא־ 
iyo. אלצ זײ •gu SBgpy i  yoigo iy i i yang 

T ציעס 'K  p m  cyTPOTpyrpy y iy n  pc 
p שםיםיג ig n y i PD-'-png. עם TK p m 

a״pigm y: Tn'.:y::g o :g r:y r.pp  n 
oynrigTyi הילף פאר ®m  T 1<פצד<ראי 

r r : y i^ 1פא a״iy r־p a. פאד ^ ע פי ע לג  א
:o:ny פאר ונ:.1פארזיכע i p c 'i - 'o p־ ' 

p x y p :  ynnc 'a ; 1פא p i'i'caT B די 
iy:gp'iyoK םאדיןי פערםשענם g pn גאג־ 

yx רײע p iJ ii y igB y m :g. אפילו m 
Tg':n . ל מ י ^ g ng ogp ציים לאנ:צ

pc pigm: אױס:צלאפם y ראדי?אלעז pe 
t p באצייכ^ם אכםונג1פא םים :pigm y 
גיל־ אפאליגצ די pc ץ3לייבצ31ע3אי Tg װי

c n. י1 האם pc Tgr:yrugp •סי ogi •g .'g 
rgcy:c'P לgמ  px o:y?iy:g1־ o iyױ־ י 

p ניאנס i ’apyscyi r t די pg אנסװיקל«ן
אגצ1נאכפ די Tyiyoyi:igD צו לyםים אלס
אדפ אױף אדוקציצ.1ױגי

pg אפילו קװירזײ:.1םע P  oyi T'g־ ' 
 אוץ Tyםg:yלn די T® ttpopk pפy^לyס

ig פםעם שויז איז !יסקוסיעס די אמ c* 
^ נ אי װ w ש i y w a  i y i צוױשp די 

o צװיי y 'x g m y c. מים TyxcTc־pxayT יאר 
p :םyםל יק1צי a א בײ TgTP'iyiyc קאנ־ 

ש^ y צום ווענ m : tip pooiyB קעפ iy ig 
 ji אי. םי. זײ כײ px ׳1הא Tg קצפ■ :לאנחנ

iyנgפל שװז»־צע. — נסgנװענשgק ig  n 
p סי קעפ. כח־ינע ragp  T grm y p c m- 

 דים־ TnTpigc poVyr פלױז pפלעג Tgש
tc' p  oy'Bi? פלig. פלצ:ס אלץ p ao 'w 

1 pg Tyiym Boyisי ?yo'Bg־p iy B 'x 
i לgT Tgנשyנװgק p» איז n  T n  Bga צד־ 

דlפ B בלויז פים לםyנגעשםyי iro’i:Ka 
pc PMTB'opsg pg oyiyi די n:לעgטp 

i בײ n .הײנםי:ם קאנווענשאן 'p m  ig 
tpw 1 אויך ogי m m yo:ig־Ty שוח«ונ־1פא 

ttptttx .p i אי. סי די g• דעלצגאסצן p m 
ng g פאלד שיױ i, פיל :cyp ym בײ װי 
 פיינונגם־ pg קאנר^נשאן Tg®"iy־.PC דער

o ig i  p iy p  p o ''a jn 'n n g c ד שימ י י  ז
pc p a ^ :y :o n g קאפיסצס. זײ ly a 'g די 

p צװײ m  ogn p :g ic דיםקר־ יאו־ דאס 
pc p ig n y : o i 'o די nלעגgמm  — Ty 

 ־ppgT די ttpppx יוריםדיקציצ־םיכסוד
l y i ' i o r טעקסםיל די פים p« lyoyaig 

p אגע1פ די :y p אייגענט־ם ונגס1רעגי pc

;



ז -----------------------------------^ 1• מ
a״am  .m nosr ar m c w
>m*>P ײגיזנם «u •מז w גי a p »~ידיס 

ourtre sw r w גלײך
ײדז םײ j ב a rw p a p

a נזידעי ■רעזידענס am יײץ« ד<ר p 
m n rm י• י׳י ײ» ז •י• » י  זיײנגי׳יז גיס *

T« ג מ י ו י י *ו ״״w יי ײיל ^ לץ1 ג
y n  ■ W ן י ו ג ױ n« «ץ ו r*  wVr׳«

מז. גים *ריד ״ייז WP ײזױזנחם׳ ל  יז־ גי
eapa י* n ם ד מ י c »יז מ jy r v r o- לי־ 

דןגיי* •יי׳יז ■•נדייידה* מי  ®•ר׳י׳ן ^י
*W • י י ״ י י י י ^ י ז • מ »  «יי- am עדלןי

u u n v y u i m * .ײמז א- *י. »י  נים ז
M rm w »  y rTTt ײמז ודי«ם  ביל• n ז

 ־T םדי׳־ז־ם פזיפאל די *ר*ד •ױ׳ידש דינג
:ca r עם א(.עדצדײש* דעד *דן m דעדי־ 

ד r «ז •ר׳ימ׳י■ זזײלימד ד*ד נים מ a n t־ 
מינן am ■י  ■orarm די גים יזדלןװם 

סג »ױף *ייגגיץ ייי־זנד 4 י•1 •י• גו לני חי  מ
r די נ*ד r e ו* wmVTXt ירעס־ אביסעל 

ח סיזש *גזען. י
a r m® ען » זיך חןגגי ן «ד*כלעם סי » 

ען » *י ה ױי פ »יז ם**נד*דדס * p• ני a r 
p רען » ; m y  w p r p

מםער ארגאגיזיינזע די  באװעגמג אר
 װי *ראבלעם דער «ים איצס ייד ראגגעלם

 םםאנדארד לעבעגם דעם אוימזהןןלםעז «ווי
w די ®ח a p כדי םסרייקם אויסםיידעז *ון 
ן » גים דז מ tp'3* דעפענם דעד יי ra r 

a p  o ru * P געשודאלענע די אז מײארענם 
•WD'Hp איגײסםריאליםםען. די סון 

 זאלעו פארםיטלעד אלערלײ «יץ םוחרים
 בעגק־ דעד ווערען. אגגערירמ נים ײלילה

ם ומני מג ד מג a א p הע:ם די געבונדעז 
 קעגעז נים זאל זי אז רןגירוגג ד«ר ®ח

r v  Trvtrat רײז־קאנםראל שםרענגען• 
ם מ ו ו י ם געגןבעז ז  סםאביליזאןױע לײז דן

x * n a p װ צו וזאגם פרײע מז ענ ר  לויז מג
ן. ז ג נ דו מ  קאנגרעס האם גלייכצײסיג מ

 ױםדי־ r* יירעקםע געהעכעדם יײיירק
 דעם מדהלענעדענדיג שםייעדצז. רןקבזן

e u v r a t קאסםעז די *ארגרעםעחנבדיג *ז 
 אוגםער לעבענם־סיםלזיז. נויםיגע די זיייף

 גע־ זןרבעםער די זײנען מז־יגגתגען די
ף X ז7ןונ*ז*יו־ *זדיתגען ם  *וזײ אויף מ

*r w לעבענם זײעד ןמחזיילםעז כדי 
ארדז מסי  לדיז ®ןר קעםפען םחעו זײ ם
דז מדונג מ  ®זרגרעסערםע די דערי«גען xt י

ײ מםי  װײםערע ft מקעמםען םײעז זײ זייז י
תג ד מ מ  װי םעד װעם am •רײזען «ז ז

* ע מג ל סי  *נ־ r* העכערוסנען. לײז די מ
TW די זך םןשסײן. ממעז זײ ר:ײןרסע 

 מדן ווערעז געגגםעז מלעז המנעדדגגעז ליץ
o ■רןסיםעז• יי p בתים בעלי די װעלעז 

מז נים מ כ ז עס »ון פרידלעד בן  דערי־ מ
י מז מ  )?רבעםעד די am סםד׳ײקם. xt ?י

ר שסעדעו rt כדיינים •ײסםײדען ײיליז  דן
y n p n rw מםעדי*ל*ז. *װ am זי׳ינדז

מג דעד ®אר נייסיג ײדינ ט ד זאזעריקע פמ מ
v̂ י׳י «ז am p p am .לעניער

r» w י׳י w rra p ײקדז דער T *מי t 
w m r ז מר * ײ ם דעם אדן ל ע ר מ  *װ מ

ײעלגי»  זיך־ תיזבדן ןודממחידז«גם י¥*«
ם בײד« םיג עפ ס  בײ־ סחןגעז. ד׳י »ם םים מ

TSap r« אנמזזןגם *גםשײעז זיד xt האל־ 
ז n מ t די r»  w a n איזםיגע די <~ri*e 

מז ת מ מביליסמיע דעם מרן ד ײדסנ  בןמרד ל
מו פדן ס«ן דער בלױז העכזנדונגען. לזין י

*r t r ד ף ו ו מ י ־ י סי מ ן ר פ
m ז<לן>גיי. «חי<ז נ<ן y a i. זןםעדיקזװ די 

•p m n װ מי ן  מד »יז *wayraw אי
rm זייז *ילדעד in c nt^ רן־ י׳י תייל 

w «ןר׳»םײ«ר• גיתגגם a p  am זײ TP 
tn גרי׳נזם-  w a p די «נגעדירם «יל r e־

n• ז T* גרעסםע די am **׳n זייביר •
ip דעד jm יזזיןנס וזי«יגסם« w p p 

מז  ®זד־ גים ײפ1 נ**גםער ד«ד ייז חיי
pןי. םי. די !ןגריםעגם. ד׳יע װעמז ל?װנין 
4 w n r a r ײיד*ד »t w ra p  a p 

TytgcitT ^רזיגידדנגם די וזײל ויױ־טידױ 
ד מ רי o ה?מװ Tpwjrrap ד«ד בײ מג a r 

o i r a w t  m װני*גם די w -ךמל
ז rn מ rcyrm  r m ז *t די יי  ir o n 

a די m uמז ■ דעם •יז רזגגג  לייד«מבילי
r a r ײ י ז מ ד » מ י am י  ■an די 

ת ידניס נרץסנמ י י  די 4 יי< ®י• ת
ו מ מ ר m ו  a r m < ל מ ק  *ניזי

גן מי ן *זניןגס וזי י מן ןזין m ו  זיך גי
ז מ זניײרן■ מ לי ם ן י ײז ם נ מ מ ם *גרי  פי

m די ®יז בתים• בעלי ד׳י r a m i בן׳זלוי 
p םען  n t די u p m לןן מ ra ו sp p 

ל אױף  ידי הןבעדוסנךן ל/ױן ס״עסעדע זי
ד לױן״סנהסילחזזיע דעד ר א a ס p ביז 

 אסילו זיך ודןלען זיי 7• דערלדיבם זױצם
a נים p  tyV yora ים םםרײקם רוזען* 
xt ריגעז? am  xt a n עכ־ זײנעז זײ  מר

םיגנ^
a די ®ץ n r i רץזן ןמגילנוסדמ ארן 

o r r* קזגװענ* די בײ מין דעם װעגעז 
a די vt קלןס. איז שזזנם p  o a p n r t'c 

שלוםען די as זמגענומעז  גרינ־ » םים נינז מ
הן. געז ־ Dw יתיןזז די מי prtrvt םילם 
ײס גרויםע די ױזדםלעכק  שםןך־ ps מרזנם

a *ריף רעז n ןרנזײדיגונגם די םינדעסםע® 
ד מי דו הן  קריםישעד *ישםיגער דןר pit פ

 םמ ײלןשיםען ריזיגע די װעלס־םיםח»יע.
קירען זדגדוםםריזןליםםען. די  םוח־ *ז מנ

 *X* פת הןנדלונג שענז־לעמ ױ און ױם
ר זעדע מ ע מג עז  פרײע ו זי׳י געבזװ xt ג
 מײ Dm עדלם• דעס בזןדדיבען a הזזנם
Htc w ?רבעםעד די vt דעתװ. שירם a p־־ 

 שווע־ אלץ װען־ם עם את געדולד דעם לזןרעז
ר רער  זײע־ ימנםראלירען a ייניןמס די מ

םען די את םיםגלידער רע מל  P® !וריק
ל די םםרײקס.  *־יםןריזירםע נים מ
 זיך סזזרםערעז סנמפעחשעס אה םםרײקס

 די אדיב vt געשאר א ®ןחןן את עס און
װינ־ פרובירעז זײ ױעם פירערשאפס ױג־ןזז ! 

 רע־ זײ װעלען מעםיג• זיד דצןלםעז xt גען
ױניאנם. אײגענע זײערע :עגעז װזזלמירען

 רןךדאלגזירזןן יארק גװ אין לזןנגזמזרםןןן
ע נעגען עכ ^גל ם ר ע ד פ ען או ע אדיגגו כ
 אין לאנגשארמעז די pc כםרייק דער

מז יארק׳ נױ  ד^ר־ שוין האבעז םיר װעל
caps ד לעגםעו איבעדזיכס אינזעד זױן  מ

 ארמםער װאו ®ןל עקםםיעסער ייז איז נאם.
 זױם־ מיס געדולד דעם סארלארען האבדז

ען דערסרעגלעמ מוגג  גרײ• xt « pit מדי
 '־c יוניאן זײערע pc .שרידלעכקײם׳י סעד
ך די װײל עקססרעם. זדז פאל דער רזיד.  ק

 ]ןרמםער די אם װעלכע אתםעד דיגגוגגעז
 שלעב־ אױםערגעוױינלםעד זיינען ®ראזע׳ייעז

®ין סירונגעז אײםזזקחןסישע די pk םע
 םים מעםאדעז די px אינםערנעשןונעל זייער

 זיינע את רײעז ■רעזידענם זײער װעלכע
קןתםראל זײער אז האלסעז :ןדױםזזנםזיז

ן פ ״י ק ב ד ם כ ^ ד ג מ
«ן םיסגלידער די איבעד »r יינ  ■ja >V apr 

p ר אדלעד מ ח פי  ױם־ װאלם יתחה מ
 *נגענוםזז ד׳ם סמ־ײק אױסאדיזירםער

 חאר־ װאלם פארסען, *ןרביסערםז אזיינא
 װןזלס *ז לאגג אזזי געדויערס נים שײנלעך

 די פאד ס?זאלסװרז גינסםימרע געבראכם
a ײניאן. דעז־ פאר px ארבעםעד n םײנם 

p a i■ אי גיס אופן באיץ *r w v s a n  p 
 ן װי יאד אזא קען ײניאנס ®ןרודןלםעםע

 אויסגרזך ניס םםוײיק *ײםאדידירםעד ניס
 וזןדם דדוק זױמנאםישעד דער װעז מז•

a ׳אױזיד «p ן »יד*ר ײניזז די ן ז  »י־ ו
 1*רג*נח*ס־ןמל אדעד אינדוסםדיעלע בער

מי׳יזזז געאזדיתגןן אחרזאמן  ■pep » איימז
 p* WDVTP קעבעז בתים בעלי די פיס
a ?י־מז עה p ®םסרײקג^ *ריסזןרחירםע ני

a לזאגשארמז די «ז םםדײק דער p 
a *ז םעג 25 ןגגעהאלםעז p ו־זלמירם•• 

 יס־קעד ניו »יז שיױ־פארקעד TTWP דעס
w a p. םסדײק דעד a p אײםגנבדאמן 

w דעם d i5 איז אקסאבעי־ a p נגעהאלםןז* 
 םסרײק־סי־ די wװ :אװזבבער. סזװ9 במן
w יי׳יגעז רער ^ ^ a ya רן געויזרעז a ײ n 

 איגםערנץשז־ «ײער סיז זזרזק מסדיניגםעז
p •י־עזידעגם נעל k מ ײ  סםרי״קברץכלר ז
px נןיריכם־אינ־ א 5 מגדעס שלעגער 

W איו •יקעםם געגען חשןנקשאז O PJP 
px שוירזי י איז סיםי ח  pc w^tK'EtQ י

t« מסיםיע ®ןרםיסלונגם pc גאוחנרנ*ר 
מי׳ ף ארבענזעז *וריקגײז ײ דינ־ די *י  מ
o גונגעז n  pc •אגריםענם p am״a p  W 

w כלױז האמז זײ אינםערגעשריבעז. a iv n 
 אונ־ װעם קאםיסיע די. אז סזןרש»רעכעז א

w :nrw c קריװדעס זייעיע *p ןריינברענ־; 
ws מריכם• א

o דװ־ד n ןגריםענס ניידם; am ־ ײ  מנ
מז  אינםערנעש*נעל. זײער pc קןסיםע סער
 אינםער־ pc פירערשאפס דער אונםער

 רײק, •C תשאזעף םרעזידענם נעשאגעל
a p ־ק4י .גיי דער פים אוגטערגעשריבען 

 ל«נג־ די האמת :ןס*םיאייש*ז״׳ שיייע
ן pc העכערונג pV? א נעײאונעז שאדפען  מ

 זמגעשםעלם ״*לעז ארבעםער :שעה א םענם
 אין פאל אימ בלויז ארבעם דער גו װערען

 pn זאלען זײ מןזל; ״־rtx אנשסאם םאג
 שדה סיר ח׳־יניגםםז^ם םי־ם פארזיכזידם

 יאר p*m האס וראם יעדער px שכירות
 םדיחי איז שעה ססד װײגיגסםענם געארבעם

 װאקאאיע וואך א w בארעכםיגם זימ זאל
ם. םים מל w די אם גע m  w un^nfq 
 האס יוניאז ד׳י װאם די װי ערגערע פיל

 pc »ירעד יי לוים געשאדערם. אריגינעל
 םים־ די pc פערהײם א האם ױניאן. דער

 דער סעסעלםעבם. דעם גוםגעהײסען נלידער
 ודערעז אפשםיפוגגעז די װי אבער אופן

 כסעם םאכם ײניאן דער אין דורכגעפירם
 רעזולםא־ די wקאנםר;!^ליר או אוםסעגלעד

 די אויף wr^nxc «יך סח מען px סעז
 םירעז am אפיס׳ גענעראל pc אנגעשםעלסע

a ײי־ה pm א»שםימרנג. די ײי־ד p אגאנ־ 
 ראסיפמירם איז אגריפענט דער אז סירס

 זיך האם םיםגלידער. די pc געװארען
 px •ראםעסם ששארקער א אויסגעהויבען

a לאקאלם די pc איעדר p זסאלשבא^ a 
 דער קאנםחןיזם. wבעםער א סאר סםרײקעז

 וױלד א וױ ®ארשפריים זיך האם סםרייה
 מים־ די pc םויזענם 25 אר־ם px שי־עי־

םםריי׳♦ אן אננעשלאהעז זיך האבען נלידער
־rtx די פיס באקאגם יײן דארף פען

ר ע ב מ ע צ > -------------------->' 1951 יד
מ שלע מ אוננזער באדינגמגען פענ ל ע  די װ

 גרעם־ דעם אין נאך אדבעםעז שיף־אנלאדער
px wo סעריקע איז ®ארם רײכסשעז? ix 

 פארבימערוגג, אוםגעהויעו־ע די שארשםיק
 די װעלכען םים האס שארצערענייגעז דעם

 אין ארײעעודארפעז זיך WWP ראנגשארסעז
 דובם דינעז לאנגשאדפען די ססריײ^ דעפ
 אפעריקע אין ארבעטער אײנאיגן די זיך

am ם האבעז  ארבעםס־ באשםיםםע ידת ני
 באשעפסיגס װערזח ײעמען«די םאר געבער
ש ס  אין םאל צוױי םאג. צןנצעז א שאר מ

 שםעלזין םיסאג. נאד px שדי דער px םאג.
 ביים רײע x איז אויס ארבעטזןר די זיך

 קאנםײיקסאר דער px דזאסעז דסx ארײנגאנג
 אנצילאדען דארף ער װאס די• או־יס קלײבם

 איז ox'x ביז שיף. א אויסלאדען אדער
 שױן rx ידאס ארבעסעד־ גליקלעכער דער

 נים חשאב. אויפן כעי־ארעז אנגעט־םעז יא
ס עוי  פיר פרלע האבזװ װעס עד אז זיכער ג

 ןװדײ געדרען אמ לױץ ז״ער או־בעס. שעה
 דאלאר צװיי עס איז איצם שעד- x הך־אר

ם. צען פים  ארבע־ זײ pc סערםסע די מג
 עס px יואד א םעג דריי אוױי. בלויז םען
 אר־ זיי am לאנג pram אײעק אפס גײס

 קלײנע זייערע איבער גים. גאגצען אין בעםעז
 צו געצודאונגעז אסם זײ זיינעז סארדינסםען

 פאר נשפד- די דערהאלםען tx געלם בארגעז
 פראצענם־ צו אנקומען די םוזען הלװאות

 פרא־ צען צאלעז םוזעז זיי װענלען ניקעס׳
tn סינף איבער אדער װאך א צעגם n n n 

 עםלעכע pc הלוואה א פאר יאר א פראצענט
 זיך פלאדיזמ רעקעסירס אלערלײ דאלאר.

 פראצענםני־ גנבים- גענגםמערס. זיי. ארום
 זיי בײ איועק געמען געמבייערם px קעס

 םעראריזירען און גראשזה פאר ארעםע די
 אנאםטא־ וױ גפשות באוואוםםע אזוינע זײ.

 לע^קע־ דער pc הענקער די pc איינער סי*
 X px באס־סםעדועדאר א איז בענג. גורא

 חברה־ דעד ױניאן. דעד אין םאכער גאנצער
 ודעמזװ די pc אײנער געװעז אגב איז םאן

 ססרײק דעם ברעכען צו געשיקם האם רייען
pc מיםגלידער• זיעע

rx םםדײק דער pc לאנגשארמעז די 
 ערשםזיר דער נים t'x דאס מרל$רען.

 גע־ געבראכעז rx ודאס זייערער פםרײק
p n r i. דער אז אבער שימש עס xיצםיגער 
 זדינגע־ די אויפגעםרייסעלם האס ססרייק

 םו־ װעלזװ עם px מאשיןדעײר פונדעדועםע
p זען n m  vygoyi פי* די אין ענדערונגעז 

ן ע ע  ציים לאנג שוין ױניאן. דער pc ח
געװעז•

ר םראנם«אדם ע ם מ ח  סםראשע® ידנהאן א
 כאס־למיעם •רידואםזן אויף םםרײק םיש

װאף שנזרנדעז םעדציכ סאר
 םראג־ דער pc פרעזידענם קװיל, נדיקעל

 וױ־ געלאזם האם ױניאן. ארבעםער סיפאדש
p?c פרי־ נייע די אויף אנגעשטעלםע די אז 

 װעלען יארק נױ px באס־ליניזןם װאסע
w־w דזצעמבער פערםען דעם s וועגעז 

x װאד שםונדען פערציג א פאר סםרײק px 
 א שכירות די אויף העכןרוגג עקסטרא אן

 אין פארגעזזח איז am העכער־גג דער חוץ
w דעם ro x ’x אגריםענם w ? n  a די 

לעבענס־מיםלען. אויף קאםסעז העכןןרע
 איצם ארבעסען אנצעשםעלטע אםגיבום די

 אונםער־ איז װאם אגרימענט דעם אינםער
 דארף px יאר לעצטעז געײארדז געשריבעז

.1952 דעצעפבער. םען31 דעם ביז לױפען

פונקם x פאראז איז ־אגריכענם דעם אין
am אדזיר לאקאוסס אדער ססרייקס פארכאם 

 דורך ארבעט נארפאלער דער אין ססעח־נגען
 איז דארם אגריפענם. דעם pc םערפין דעם

 דארפען ארבעםער די אז פונקם x םאראז
 סוף שכירות די אויף העכערונג א קריגעז

 װיפיל אופן דעם לוים יאר ערשמען דעם
 יזע־ וזעליל! לעבענס־מיםלען pc קאסםעז די

 די, wרפxד פונקם דעם לױם ודעדען. כער
 זיבצן pc העכערוגג א קריגעז ארבעםער

t' ערשםעז דעם שעה א פענם r i x•
 אבער יײגען י־ניאז די px ארבעסער די

 אנגעשםעלסע די צופרידזן. נים דערפים
 עלעח׳־יסערם םאבװײש. שטאםישע די אויף

px צײם דעד דדרך האבעז לאינס אםגיבוס 
ציג א געדואונען  ארבעפס־דדאך. שעה׳יגע פעי

 פריװאםע די בײ באשעפסיגם זײגען װאס די
 שעה px 48 44 :אך ארבעסער האפפאניס

 זעלביגע די קריגזת איצם די ומלען ידאך״ א
 תא־ שםאס־אנגעשמעלסע די וױ באדיגגונגען

 צד כדי אז סענה׳ן. אבער קאפפאנים זײ בען.
 םח פאדערונגען די אם נאכגעבעז קענען

 קאר־שעיר די העכערעז דערלויבען זײ פען
םענם. פופצעז צו

 פאדע־ די אז צוױיפלען. נים w? קײגער
 פערציג א קריגען צו ארבעםער זײ pc רוגג

r ארבעםס־וואד שעה׳יגע x •די בארעכםיגם 
 שױן איז ארבעםס־וואך שעה׳יגע סעדציג

 די םאר םםאנדארד א וױ אנערקעגם איצם
 לאנד אין אינדוםםריעס אלע אין ארבעםער

px נים דארפען ארבעםער םראנםםארם די 
 אזוי װי אבער אופן דער אױםנאם. קייז זית

 רופט קאמפית דעם פירם קװיל מייקעל
 װידער־ px געגנערשאפם בלויז ארױס ער

 פים זיך באנוצט װאם עולם דעם pc wװיל
a די p־לxינם px שטעלם px די געפאר 

 זוכען ארבעםער די װאס פארבעםער־גגזה
^ צז־ ג רי ק

 םטרייק א רופעז מים םםראשען דודך
 דװקא px אגריםענם pc םערםק םיםעז אין

 בא־ באפעלקערונג די װען קריסםפאפ. ערב
 םראנםפארטאציע־םיםלעז םים םער זיך נוצס

px פראגע די פארשװייגען זי׳ז pc העכע־ 
 אויף שווער כאנץ פאלען םוז װאס פעיר. רער
 בא־ װעלכע באפעלקערונג. ארבעםער דער

 אמניבוםען. די מים מערסםען צרם זיד גוצם
 נע־ pn א איז דאס אז חשד א ארויס ער רופם

אן דער צװישען אפפאד הייםער עי  פירער־ י
 דער םים באס־קאםפאנים, די pk שאפס

 שםאם־םאסעס• די pc צושםיםוגג שטילעד
 W? עם קאר־פעיר. די העכערען צו ווידער

 צדױײ םינדעסםער דער זימ נים קײנעם בײ
 דענעמארק. אין פויל איז עפעס אז פעל.
 געהע־ לעצטענס האם מען װי נאכדעם ווען

 פרא־ הונדערם אויף באס־פעיר די כערם
 נאד םעז זאל סענם. צעז צו פינף pc צענם•

 בא־ אנגעשםעלםע די געבען קענען נים אלץ
 אנדערע אלע איז ארבעםער וראס דינגוגגעז

 לאנג. יארען שויז האבען באשעפטיגונגען
 באפעסםיגעז זיד זאל חשד דער אט אריב

 פארא־ םער באס־אגגעשםעלםע די װעלעז
 ארבע־ קײז סמרייק. דדרכז געדוינעז װי רעז
 אדער םרייד אנדער איז עס װעלכעז px םער

 דער pc אפהעגגיג אזוי ניס איז פראפעפיע
 באדינען וואם די װי מײנונג עפענםלעכער

 זײ װעלכען םים פארברויכער דעם דירעקם
םאג- יעדעז קאנםאקם אין ?ומען מחען

 עד ־.'אס איז׳ קװיל פייקעל מים צרה די
זײן אין פאראינםעדעסידם פער זיץ צו שיינם

ם &--------------------------------- י ו9 ד
 פאר־מסע־ אין װי פובייסיםי. פערזעניעמר

o רעז n לעבען pc זײנע פיםגלידער. זײנע 
 ירגיאני־ צו ארויטסרעםונגצן סענסאציאנעלע

 באמבאס־ זײנע ;פאליצײם־ליים די זירען
o וועגעז סםייספענםס םישןי n װעם עד װאס 

 װען פאל יעדעם םמראשוגקעס זײנע ;םאן
 m פיס אגריסעבפ אן באנײען •ran ער

מ ;ארבעםסגעבעד נױס אדער שסאם ײ  אק־ ז
 צײסונגם־לײס, פיס אינםערדדיים םיארםקע

 דדרשם יג?זנד£ארצער; א אויף װײזס אלץ
עעפ :אד  דזװ־ םוס am ױעקלאמעט• ̂כלענח

ניס. גוםם קײז נאר פיםגלידעד די px ײניאז

שע 7* אדיםגשםישז^ע ײקס :עפעבהך  פםד
שאכאם דעב

ד pc פםרײ? א מ סי ע  פידפע דער בײ כ
 :יי *ראצעסירם ,ידאס דאהפע״ ענד ״שארפ

 רדיםעז אפעריקאנעד פארץ בלדם־פלאזפא
r קרייץ. x גע־ אויטגעםיםען פאנאס דעם 
 רעגי־ pc ארײנגוישדמ דער דירך װארען
 דער* פעפם האבען װאס פארפיסלער. רוגגט

 װעם רעגירדנג די אז צדדים בײדע קלערם
 פראדוקציע די אפצושםעלעז דערלאזעד נים
pc פאר םראנספיתיעט פאר בייום־פלאזסא 

 דאל זי םױיסלען א פאר װאס פיליסער, דעם
 ביידע 2דענ פאר אנורענדעז דארפעז נים

 םײנם דאם אז פארשמאנעז האבעז צדד׳־ם
 אנדערע px אינחשאנקשאן אן -דארשײנלעד

 אנם־ אלגעפײנער צו צוגאב איז פאסנאמעז
 גים װעם וואס צד- דעם געגען ריסםונג
 px פעםעלפענם פרידלעכען א אויף איינגײן

 באדיגגונגען אויף געאײניגם זיך האבען זיי
 דער אגרידענם. אן אונסערגזןשריבען און

 פראגע דער איבער געדוען איז סיכסוך הויפם
pc געזי־שיגם זיך האס םען שאפ. ױניאן 
 אנשליסזמ זיך דארשעז ארבעםער נייע אז
 םעג דרײסיג pc םשך אין יוניאן דער אז

 אלםע אנגעשםעלם. ווערען זײ ודי נאבדעס
 באלאנגען נים װילען am אבער ארבעםער

ארבעםלז. בלייבעז פעגען ידניאן דער צו
• • •

 אריי-גע־ זיד האם מרופאן פרעזידענם
 לא־ ®ז טםרײק א אז גע׳פרעל׳ם px םישם

 אויף איגזשענמען ענד פייערםען קאכואםיװ.
 געזאלש האם וואס ליניעם. אימעגבאז פיר

 נאודעפבעד. זעקםםעז דעם ווערזװ גערופעז
r װערען אפגצהאלםען זאל n  r c ?אפיסיע 

 בארי־ג־ px פאקםען די אונםערזוכעז יועס
 ״שי־ די זײנען: איתעגבאגעז פיר די םען.

 .םערסינאל די ;גארד־װעסטערן״ ע:ד קאבא
פ סײנם pc אסאםיאײשאן רעילראוד אי  לו

 אויף פארקער דעם פארקריפעלם װאלם װאס
 באדינם; זי וואס ליניעם איתענבאן זיבעצען

 .לראיז־ די אדן אדדיא״ ענד ״באלטיםאר די
ד װיל רעילראוד״• נעשװיל ע:

 דעם ח־ױך ביבער א״ערע ר,ױפם
דקפ. בילדונג א״נםערנעשאנעל

 ס«ע* א האם בילדוע־דעפאדםםעגם דער
 םיסגלי־ פאר דינסם ביכעד־אײנקו״ף ציעלען

 אוים־ העלפם װעלכער יעיאן. דער pc דער
 זײ קריגם px ביבער פאםענדע די קלײבען

 פרײ־ רעדוצירםע אדיף פיסגלידער די פאר
זעז•

 ם. פאניא .•צו זיך װענדעט ביכער פאר
s עדױקיישאנעל קאהן. n.אינםער־ ארטפענם 

n געביידע. :עשאנעל io ,יארק. נױ בראדוױי
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אוםנאשטראפם מינמ ניפ טאר סױע װמס פה וןומוחמ
ידןל■ ממדי• עמז״יקםס

n גלד t גזר גל׳םשיס
n t  i r p ניו w v p״

ד מדיעם קריםימל  מ
e rr ױדןדל*מן *יוי» 

 לוױן, ודילי*ם r® סןודר
w מסירד ןקימיטיוו 

ר * «ז to ל*י»ל ®ז פיםגלײ■  ן
ר TP ®ץ ג*נײמד מ מ ם ת n ידנ׳*ז■ ד t 

 נים־ פאר מידזרען דןרקליתי ג<דיכם *רן
 ריכסער. מדזוסווירענע *זתלף די שולזײק.
מ n װןל a p ו ®ז מרלייף »יז n o w 

r m רײ ו ®ױםממרס o p  j m j זײ־ 
«ז מײזנז ג«ן ל*ז ייי i ם*רד. סון י p  pit 

 סםרים, םםע35 ודןםם p 224* מסײד*
ס r® n< וי t  r*n דער־ מנגסמרס *זױי 

n a p  - rn p w  nropr נגעקל*גםעז דןם»

tr לדדמ ײי׳ליאם w m  or ryvayn  n t
n r»  a rt ,ח ,1949 נםר «עע• Dtp ?װ־ מ

א •ידס ם י  סיקעםס ססרײקעגדע גד«ע ם
 *ין שעסער נים־יתיזן די ®ז *ייזנןם וןדום
con פןרקןס* ורןס נידיןרקוןר

o זסרי*אמג**דסײל3 דסר p ־דיסמר* 
מ י ו ר ג ן ן מ י  די *וױשעז יױסרעגונג ח

i דןר פון ®ימגלידעד p  .gpjv פאקם opt 
n מיז t* מו רי u קי־ «חײ ן pדעם ־ 

o p  .*n p  n a P t r rn® איז nw y y a m
o* *ין סאג תזלעז נזיםעו »ין p o p  o p 

pym מד?ליח סק ta, ת  םער־ די נ*ד זזיי
ijn ניס ד<ד p p  ■ p i• פאקט דעד o p 
פאר־ חזױגןד דעד בלײבם 190 זיײגםיתז בחן

BDgm n ttt d ip  ,m p wp p p K r a r e 
g העדמר די *ין לגסדיםסתג סיסל ®r 

םוו מנדלימסר דזןנ אונדערע. םיםגלידער ם
u p t io p s  pvt מרענדיגםעז םיסן 

g a g  g g g g .ם*קרי o p דדעם דעד 
v iw a  iw p rt מג־ ד׳י *דױסמגממז  מל

ו u : י n r V ij n

v i p b p m ן n רדעס •ו m p  t r p n• 
ע און vmtd ידקגען או ריי פ  «ן מ

papaי דמ}«א מי ען
d jtbp• g T P ררײ •ון n a n. זדז 

P P N D ױ׳ מ ttm מ t* יז׳ײ די *ון* ~M 
r® T ברוסאלען tun *יז גןקלןגסו v p 

ר װזז  דדד־ לודין, ודיליאם ®ןדסירער ו
p קלווס p n שדל־ .גים דזשוזרי דןד ®ז 

n דיג* t  n t געװ^רען. באפרײס
 נים פער ®>קרי 17? געזעץ ®מםערען

ם מי  שוידערלעכען דעם <מר װערען גדם
n געזעזלעד פ*רד. t יע־ שולדי^ גים דר 

 ג^כגעמזלגם Dtp װ*ם ןוכעד ®ימעד דץר
ottn תז•®ימ גזםחם Dtp oyxtr® חגם  vs 

 ®וסגעוױיגםלעכע. םך tt *ןרגעקופעז ייגלז
swim .ח מםירומדז ד ו ן ו ו  ם־ סאול ו

 דעם אױף ®לײן otp ריכסעד. דער ססיתיס-
n «נג«ודיזעז t םשך ®yur® r* י זןוגענדיג

ר מן ״»יד מ  דעם איז *נםערימז ן
 זײנען ז*כען נמדנע םד tt *ז ירזמעס,

 האם בלומעגנמל עדות דער פארגע?ומעץ.
 חייג־ עדות דער זכי־חו דעם *ןרלדירען

o מדג p חױה די מרלױרען i םײ און 
« ®r •יס n c •עז גל»ק פר *ײיק* מנ

 אױםןד* םך ון אדן זכדון• דעם בעזדארגזז
פארגדקי־ דעען גופזזלעז גןדוײנגזלעמ

o •רןמעס׳ דעם איץ מן p מד װןזלם 
n אוגגמדזזכם מגס t n n p ר־ דער* 

2J0JV״
r t iv m םםו־זדס otp מסײגס דערםױס 

jtw די ®ון ה^לםונג די i װעלכע n a p 
o מחײזען. זײערע געבימז p ד׳*בדן זײ 
מז מ ע ױ חשורי גרענד דעד בײ ג  בײב י

n סדײעל a p דעם ®)רלוירןן •לואלונג זײ 
 בלוםעננמל, ןידד̂ו די ®ם ®ז ®ײגעם זכרון.

Dtp מ דעד שןו חזןל־ סרייעל ptp דז  מ
®nt ר  מײ »ײד Dtp ער ®'יוערןנן. פזןלש מ

o סריקם די םימס p גזך מנמס זײנלן 
n n p ז־י ®ז אײנעם מסוםלען *י jrrrj 

r« «זל דר *ז a « סעות n t דערקמימ
___________®נמקל^נמן. דעם

n t דןד ארן בזמרייס. נסןקרי בענעדיקםןו 
ר ®נגעקלזגגסער סז׳ײסער  זעלביגען דעם מ

n tp,* און ?זנםל»םלז איז חוםם̂ז חשןהז 
ס מל  Tttp שענדלעמר דןר עדגעץ. דיך מ

nt r® מנשדז ױגנעז אומולדיגןן n t 
T די ®ץ זזיינע *יץ vfo ריעלןן םיטעו P 

n םןםעז לעבסססע t ^ד בלײבם גױ־^־י>* 
DcpD VtP• אבןר דזך איין n t קל*ר ®P 

n t ארויסגעבדזזכם קלאר n t בזשמסיבס 
n n p p סרײץל. בײם עדוח די ®ץ אנוילו 
n t  otp, ̂היןלע די אז  מראנםװארםלעכ פ

 גץוױםע אויף פזןלם םוים לודיעס ®®ר קײם
n באםעס םקעב t ך  דדססדיש,ני® דדזים ו

מ ל  זײ m נידעריג אװי געזונמז זײמז מ
n רדקדםידדס דמגען rt גדײס דיניז t 

 םים זיך מנמעז ?זסילו *ץ גענגםםעדס
ח־  זײעדע אז יזז.«רל9י » ניס אבי מ

T ױגישגיזי׳רם זאלעז שעוער r ip•
n גמרברעכעז לודייןגדןר t®d ניס 

n*® בלום די אופסךזםראםם. בלײבען t  r 
 עדלד־ nt לוריע, ,וזױליאם םןןרסיחןר זאר
ד  מז׳ ידניזן ®קסיוחװ■ $ך שרבזטעד׳ מ

o ®דײם n .מעז״ו־זר זיינע וױםעל n t די 
n a p  o p סק«ב די געדדנגען, זײ n t 

o p  ,oyotp w p d p c גדי׳יט זײזנעץ rs 
 ם*רד, ביז ימרברעמנם שלערליי באגיין

 יי* מרױבדז אוםגעשסערם קדגען tt כדי
 איג־ דרעם די רראינירען ארבעטער עדע

 נרזםערד נמכען זאלען זײ erw ײסםריע
מן געברזזכט םוזעז זיז־, ם*ר •סמי־םעז  ײז

tt •גערעכםיגקײם
 אוז שם*מ די אויםצורימיגעז חוב דער

 םחנה דער אם »ץ אינדוסםריע די באםריחװ
 דער אויף ליגם םארברעכער און •יאײקעם

^ שםאס רונ  בזזלדיגע, *t סאדערעז פיר ^גי
 גזןגזעד דער שיז אונםערזוכוגג גרוגסלעכע

ײ»ודעקעז כדי ןןמעלעגעגהיים * n t פזזי־ 
v iv r ע די ש מדי ע סר o עלעפעגמז מי p 

n שסעלעז t ר » ע מז את געזמם art ג ע  ל
 גד־ לעגיםיםע די אדן *רבעםער די פון

 וױכ־ און גרעםםער דער איז שענוםםלײם
שםןזס. אין אונז בײ איגדוםםריע םיגסםער

 רע־ די ווארענעז גלייכשייםיג װילען םיר
 דיג* װעלכע באסעם. םקעב די און קעםירם

ע אונזערע וועלעו זיי אז זיי, געז דליג  מנ
 א*שרעקען נים דרעםםאכער םױזענםער

n מגנםסער, דײ׳ו t ttwd •ס־ די פ*רד רן ו

t a p ידניאז o p דעם פירען וױיטעד 
 ױ־ און נצעדיגגועעז פעגשלעכע שאר קאפף

םנמנדארד^ גי«ן
 םון ײגיאז דרעספזזכער המרד משןזינס

מ. װ. a ל. 4« 4גידי*ר<
ענעדזשערמ געג ה»נמ?«, דזטולױס

םשערפאז וױניק, ססם
j סינקןןף, ס. נאםזי)ניפל t j .סרע־ םעק 
זשררער

• • •
 דס וױ גלײך נאוועפבער■ ןעיס!יױ ד*ם

 גע־ פון ®רםײל געוקסמ מקןןנס איז
 תאכ־ חשולױס װײס־ירזחידענם Dtp ריכס,

 דרעם־ דער ®ן םענעדזשער גמערןןל ם«ן,
 איז לוריע וועלמר ®ז יוניןח׳ מכער

g T P P ,דים* שום גע^נדעס זיך סיםגליד 
 ז«ל ער ,*ז גױ־יארק ®ז אסױרני םריקס

 אי־ אונםערזוכוגג גרינסלעכע א דח־כפיראז
ד דעם ®ח אוםשמנתנז »ײגעצ*רטיגע די מ

•o w n.
n אםויתי דיססריקס דעד t otp זײז 
 ־ixoirt גוגעזאגם ידניןמ דעד tt ענסםער

»n rr דער םיס אונםעחיכוע נויסיגע די 
 ענם־ איז ױניןז די גרינסלעכקײס. מהעדימד

nm גיס שלאסדז  tt פון מערדדר די ביז 
 שאר* זייער קריגען נזrלp לזד־יע ודיליאם
•Ttpo® דינםעז

 ^לםור־אונטערנע־ און בילדוע־
אינטערנעשאנעל דער ®ה מועעז

n t ף ױ ל ר  װינסער־סעזאז דעם ®ז מ
d p קולטור־*«סיילונג און בילדונג די 

 א דורכפירען אמסעדנעשאנעל, דעד *ץ
 ג^כםיסאג־שםו:־ די אין לעקשיעם םעריע

n שבתים׳ •ון דען t הוי«ם דער ^ ח בי  גז
ש נױ־יארקעד דעם שרן מ ערםי ײו  װי אונ

ז אריז־ מ י ז  די אנשםאם מחעאוםם, אין מ
o אויסםלוגען, שבת׳דיגע p דעפארם־ דער 

n *דדוכשירזה *לעגס םענס t זופער־ די 
חדשינ^

 12-.40 דעזעםבער. דדשםעז דעס שבת,
d בײםאג. p .מן בערגער םןוררא דד ל  תן

o, 1סעפע דער אויף לעקאיע » p פאר 
w פארשײדעגע די אויס איבען אייגפלום 

אלפוגג ־ םאםדז פון פארםעז ^רה  ז״ אונ
t p לעקםאר d p פסי־ דעם אנאליזירען 

 ראדיא םואוױס, די r® איעםלוס כישעז
שאן. אדן װיז מלע

ער, אכםען דדם שבת, מב מ ע  12:40 ד
d בײםאג. p לעקטאר זעלביגער דער 

 לייזען אזוי ״װי פראגע: די אנאליזירען
 כא• םענשלעכע םון •ר»כלעםען די סיר

ױ ז*. גיאונגז
מן לעקגיעס ביידע  רים אין פאר קו

דער פמ הױ«ס־געביידע את .709
 והיןשינג• ioo עם,Dרסיpאוגי ױױיארקער

גיר־יארק. םקװער, םאן
ער, םען15 דעם שבת, םב ע מ  1:30 ד

• דער אראנזשירם ביימאג• זייגער א ן  ו
 שטאטישען דעם אין באזוך א פארטפענט

a iitp o פינפםע o a p y04 און ־ p i 
 בא־ א םון לײםונג דעד אונםער ססרימ.

o אויםאריםעם׳ קאנםער p דערקלע־ װעם 
אויסשםעלוגגעז. פארשײדעכע די רזיז

ד, ע ב ם ע ד ע 9ו ד B◄-1 ז6 R F -

n חודש פאריגען זים a p
דעפארם־־ גרױסע ירײ

אינ־ אונזער ®ץ פענטט
שאנןןל  געפאכם מרנד

t פרואוו ערשםען דעם t 
ע־ די פאראימיבען ו
n פאגז־דו סייערםענם t 

^ריטאסעדי די ; o p קאנטראלירען. זײ 
n t  otp דער אין שדים בארײנמנדער א 
 גענםרא־ פער אוײינבדענגען פיז ריכםדנג
ע מי ז  ל־p די פון ®*רװאלםונג דער אק לי

n פאנדדז פעיר t ר ן אינםערנדשאנעל. ו
n 09 יוי t ,אתזדרע זײנען םןקאנם

pלpאויפן געדוארען געבויט פאנדלז יר
o אגרימענםס, קאלעקמױוע די פון באזיס p 
 האס יאקאל אדער באארד חשאינם ידחװ־

 די בתינ^ בעלי די םים אתמדגעשריבעז
שאסען זײנונן פאנדעז דאזימ  געװארען מ

 זײנעז עם הגס אזץ דײסדן פארשיידענע איץ
n פאדםולעס אלגןםיינן געװען w p י T י P 
־ און שאנדזיז ירyלפp די tt לתגען ו ג ^ 

n לזמיעס w p זײנען בעכלסיםעז, ױייעזיע 
מד  אױ־ פארבליבלן גוםא פאנדען די *

 לאקאל יעדזיז ®ה אינםםיםרזױןס סאנאסל
באארד. חשןדנם אדלר

מז ם י ״1 דער םיס ײ ד ז מ  גלשאסען ןז
o פראב־־עטען, נײע געדוארען p ד״אבעז 

 נעענ־ ארן אײנהײםלעכקײס םעד פארלאגגם
שלן !רזאםענארבעש טעוין  פאנדלז די גווי

ען קלנעז זאלען םיסגלידער די כדי ם  הני
 נדי־ נעודארען איז דאס בלנעפיסס. פולל די

^ ם די לגבי עיקר, מי םלנ ײער ם  פאנ־ ^
מ סין דען. ל  קענלן זאלען םיפגלידער מ

סען i געני p אדער שםאם זייער בײסלן זײ 
ר םארכלייבעז זײ אבלר שאך. ^ לי םג  פרן םי
על. דער שאנ מדנל אן די אינ  זיך האם ײני

ען געםאן נעם א דעריבעד ע ^ ב צו ײנ ר  מער א
 די גו גאלונגען די אין סײ טלעכקײסײהגייא

 רעגולאציעם די אין סיי אמ פאנדדז עירפװלל
p״r בנוגע y .בענעפיםען

 גןך נעפאכם איז אנר״ײב ערשםעד דער
ײי םין ודארץ  איס־ דעם — דעפאחםמענםס ח
o דןןפארםמענם, םאיז אװ אום םערן p נעמם 
 ניו אין ארבעטער ערTקלי פייסטע די ארום

 די און איילאנד לאגג קאנעטיקום. חשױרזי,
ױ ארום שםעס :אענםע  דעם פון יארק: נ

 ארום נעםט װאם דעפארםכזענם. איסם גארד
ל די ע אנ ש ע מ מ  פענסיל־ איז ױניאנס אינ

 נ♦־ אנדערע זײ אין cסp©!^סאסש ודײניע,
ד אנ ל עז מג ם ^  אפער־סאוט דעם פח און ש

o דעפארםסענם. p מײסםע די קאנמראלירט 
 םע־ און װירדזשיניע אין שעפער קליידער
 דזשאינם באלםימאר דעם אויםער רילענד,
 האבען ארגאניזאגיעט דרײ די אם באאדד.

 ־1װעי לויט פארשטענדיגונג, א אויסגלארבעם
 פאנ־ רעםייעג־מענט די צו צאלינגעז די כעד
^לען דען  א־נ־ קאסע א■^ אין ארײנגי? ו

o לסונג.pרp בשותפות׳דיגלר א םער p 
o p רעגולאציעס געפיעזאםע אױסארבעסעז

o םיםגלידער, אלזי פאר p אוג־ ארמםמ 
 דעפארפ־ דדײ אלע סון השגחה דער סלר

 םיםגלידער יינקמ םויזענם 50 ארום םענם^
 מנ־ פער א פון געגיסעז ארום אזזי װעלען

 אײם־ אז פאנד• רעםײמ־םענם םראלתירטלז
 ױניאז די זײן זיך, פארשםײם װד^מ> גאם

o פיםגליז־ער p קאלעק־ אונטןר ארבעםען 
pr*o איז יאדקער ניו די פון אגריםענםס 

באארדס. דזשאינם מלטימארער
םצובײינח^ן פ^נם ײניאז די  די אוי

n אויד ארבעם דאויגל t סען,1שטז אנדלרע 
 צתאמענארבעם נמנםןירזי א שאפעז אויך ודי

 צענ־ די אין באארדם חשאינם די צװישעז
n אז אזדי מארקעםס, ם^לע P םיםגלח־ א 

 שםאם »ײז םרן אוועק פארם ױניאן חיד פון
 זאל פאך, זײן ביים אדזיר אנדערער דלר איז
 בלגעפיםלן די פארלירןין נים דערבײ עד

אינםלרנלשאנדל. דלר פון סיםגליד אלם

r-------------------------------------------ץ
פאר־ דער אין ענדערונגען

 רע־ קלאוס פון װאלםונג
פאנד טייערטעגם

v  ____________________J
 עם־ פארגלקוםדז■ זײנעז חודש פאריגלז

n עגדערמגלן לעכע t פאר דיpלטוגנןn 
o פת p אדן רעטייערםעגם p p״ip r און 

o םמ םאנד מלםה p קלאוק יארקעד נױ 
 ביים געווארלן באקאנם איז באארד, דזשאינט
באארד. חשאינם םון םיםינג ייעצםעז

 קלאו׳ן םמ פארזואלםער זעס, מרבערם
D i p n p o p געשאפען את ער זינם פאנד

t<־< p p• 1944 איז, p  o pפח זיגבירט 
 קרדג* הערי פארנעםם פלאץ זײז אסם. זײן

t מאן. p* ביז j r o r K־> !®v־i ^ p* םון 
 דלם אק פאנד העלםה איז קיישאזp דעם

באארד. דזשאינם קלאוק יארקער נױ
ס סר. ^נ׳ ג רו d פליזץ ק p פארנעפעז 
ם רי  רpאדפיניסטראםי רp ^לקער, ה. ^

:Dppyiאין ^־ d p באארד. דזשאינט קלאוק 
 םונקציעס די אויספירעז װעם קאלקעד מר.

 פליכ* פריערדיגע זישע צו צוגאב אין זיינען
 דזשאינם דעם אין סעקרעטאר דער אלס טען

באארד.
קאל• מאריס סײ און קרדגסאן הערי סײ

 אכיסען נייע דיערע אין אריץ ברענגען קער
o דערפארונגען, געהעריגע די p הא־ זײ 

 פליכ* פריערדיגע זיעע צד צוגאב אין דינע
באארד. דזשאינם אין םעקרעםאר אלס םען

 טײלט באארד דזשאינט קלאוק
 הילה־ פומע גרױסע אויס

אעפט״טוציעס
o בײ p םיםינג o p  pc דזשא״נש קלאוק 

 סען9 דעם פארגעקומען איז ױאם באארד.
»ז קלאוטכאכער די האם נאװעמבער, אין ױנ'

n םים טויזענם 46 אױסגלםײלט יארק ניו o
 הילף־אינםםימשיל^ פארשײדענל צו דאלאר

n לס t געpםסןדיזיע א כםעם רעז i p  n t 
ר מ מ ק או  TT יעדען אײסצוטייללז ײניאן קל

rno״p iy o ד, פאר םוםעס ע מל סי ם ^ go- 
ערן זימ :יםארױםס ד הייל־אגשטאלסען. ןנ

מ אדימנדערםאנטער רp פרן  D®n סי
ר ן ך אנדזשעלעס לאם אין מניםאריום ו  ג

ם 15 קראגלז ^נ מ ®ץ דאלאר, םו ן װעל  מ
 גצווארלן באשסיםט איז דאלאר םײזענם

r פאר p i -tp* אפנזײ־ מנסלר־ריםרידסש 
p אינסטיםוציע. רp אם אין לוע  n p* 

o םאגיםארױם בארא p טיי־ צלז געקראגעז 
ך דאלאד סויזענט פינף צו ־.nrt>p זעגם  ה
p בען  tn t ip ? j iײם ד o ^ניםאר p  n t־ 

p פיםאל r ip 3  o p קראנקל o p  n t 
ru pכראנײ פאר הײם די סאניםארירם; ^־ 

sv זיינpילPברוקליץ איז ז TSippji o p 
o םויזלנם פיר p  n t n t^ p ארקידלי• 
p,בריקליז- אין אויך ס•יםאל d p ״ געקרן 
TP D 15 דאלאר. טדיזענט דדײ גען ip rn 

n t o p געגעבען o p  tt t p p p וזײס 
 פאציענםזמ. סובעדקולאזע געװעזענע פאר

tt סייולנט Ten : n y r v P  t p p  o p p 
t ®ץ םפ'םאלp קאלאםבום p םאדער *o p 

ל ריני ע ױ מ m מ w P ? ^ ’s e p םדםעס 
 ■ קלנםער פאר געווארעז אויםגעםיילם דישען

ש קראנקהײםעז -הארץ ארן 4־ארבלל ינג ^ר
t םשעקס די אויםםײלען ביים t איינ־ די 

 אדיבענדער־ די םיז פארשםייער געלאדענע
מ אנ ע האבעז אינםםיםוצילס ם  ®ן־ לםלזהאנ
p iy c ל : רעדעס א ר ־ פײנבעדג. ^ ד מ ג

o פון ראל־םענעדזשער p ט שאינ m ח tp־s 
םין o אמ לכערp קאפלאן, בגי p מן ר ע ש  ם

o פיז p קאםיטעם באזינדלרען o p בא־ 
n םומענא אויםגעטײלטע די שםיםם t 

t ױסף p o p o, שער 35 פת סענעח
n רעדגער אלע o p אפגעשאצם o p באדייט 
n הילף הומאניםארער פון t גרויסע די 

איגסםיטיציעס. די פון ארבעם ווערםפולע

e ץ
 פער־ צוױגגם יוניאן דרעם

 מער אנשמעלען מאנענט
האנםראטםארס

j ^
מגעז זײ  ײפתדנט דרעם op פמ ממיא

ױ אין. באארד י פארגרעםדרדז צו יארק נ  י
o קאנםראק^רס, פון צאיי p קריגען זאלעז 

שאבעד^ פון רעניסםראציעט פערמאנענםע  דז
i p p שית :ro p o y מ גאנץ םענ אדיי  ב

o רעזולםאמען. p ד דזשאינט ר מ o מ p 
מז הוי ע  רע־ צו יאר לעצםען לאספימ א אנג

 קאנםראק־ טעמפארערי פון 1צאי די דיצירען
c o p ען כדי מנג ב צו ריינ  םםאבילי• רער א
גרעסעדל א שאפצז את טרי-ש א״ז זאציע
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 אמםער שרײבם 98 לאהאל
 ?אלעקםיװען ערשםען

אגרימענם /_______v
13 nyiדער »ין איז- ד9נאװעם? םען 

 אונ־ דדבינםקי. •רדדידעגם pc אניועזעגהײם
מז שדי ד עדשפער דער געוז^רען םערגז  מ

ײועד .96 לאשאל ישעז!יר ם29אגרים יזקס
ד׳ גןידעלסי ראבעדײזד םן מ ח אד  אסא־ אן י

י r* פיזיײשאו ל ם בתי* מ מ מ די  דניאל מ
 דעד לאשאל■ 7כ*י פעגעחשעד ני«*ײיץ■

o* ביז האם ל*ה*ל r מ־ נעהאס מ ד  אינ
ם  ®ןנופעק־ כדײססע מים אגריםעגםס דזנ

 איז עם *ינדיססריע. דער זיין טשיר׳עדמ
 !זדוןסדג *רדם ודאם י•9® עדשסע דאם

לי  •ײסאסיאא או געשאסען האמה בחים מ
 מלעקםיװעז ft *ין *ײיסנעםדזםעז יייז ש*

װ עם הגם ײגיאן. דעד פים *•סאך־ מ  נאד יי
אז ל 6 מי שחיער* מ  הא־ ידאס ®זנומקם

ז ם מ  אבעד ודזם םם.29אגריפ *ינדעמבדזנ
 א«פאד ועזײ?ס9?אל 6 *רן *?זיםסעגץ רי

מז  סאמביליזירעמתז □ןדײנמנדעז 6 דיז
 דער *ױישעז סמייאונגען די r* *י׳מסלופ

י די אח י*ן1ײ ל  דער אם *יז בתים מ
*יגדוססדיע. ידגגעד סאדזמלםניסםסםיג

/ \

 צוגאב־ געוױנט 38 לאכ&ל
 דעםײער־ צום צאלועען

פאנד־ מענם
v  _________________J

ס יזײם9ל 36 ל*קז«ל אר  קאס־ ארו מיל
imp ר.עדעסמאכד Ibctp דר לױס  אנם* י

 םשערמאן, ן9אוגאארםייאיש ®ון שײדונג
מען װ  ריםײער־ צום זג*ב־מלוסנעז1 מ

ד «נ ד עגנ  איזי־ באריכםעם ל*קאל, פון ס
ױניאן. דער pc םעגלדזשער םארקמ׳ דאר

 וועלןין יאר נײלם דעם pc אנזזויב םיםן .
י די ל ן דארפעז בודם מ ע ל ך !ײײ מ ר  י

ם ג ס מ  אל־ די pc םאנד ריםײעדםעגם גו
 ביז־ דעם *גשםאס סעדײשאן־שגײדער.

ז מ י ם מ ם » איו •רןמענם *ײז ו מענ רז  י
wx םאני ריםײערמבם pc לעידים־ די 

םיגע בת די אנשםאם םעילארם  דרײ איז
ם. מג א ר •

 םארהאנ• לאנגע ג»ד האס לזקאל דעד
 קאםור־ אזױ־גערוםענע דעד םים דלמגעז

 קאונםיל אינדוםםריעל pc ױושאןױד יעדם
 ששיער די ארום נעםם װאם דמאדםסענם׳

 װעדען עם װאו גײ־זא־ק איםאיז איז
 פאר בגדים םייערע זײלד די ■ראדואירס

מ ײ מן, ר א  בעלי די םים געאײניגם זין־ ד
 5 פין לײדהעכעדונג א װעמז בתים

ד •ראאעגם  האם ױניאן די ארבעסער. די מ
 אנדערע רײ א װעגעז געאייזיגם אדיך־ זיך

עןן מסעדו  אגרי־ נײ־עם דעם אין ®ןר
 א ־vcc םאדערונג יוניאנם די אבער םענם.

װ ח מ «י הע  ריםײער־ אום אאצאל ראל׳ *
ס מ  גע־ נים כתים בעלי די האבעז שאנד פ
 אײ דעריבזיד איז סראגע די נאכגעבען. װאלם

 םשער~־ םאארםײ־אישעז’־* אום באדמגאנגען
 אויך איז װאס ראוענבלאם. ד- םאל םאן
 דעד ®אר םשערילאן אומאדסײאישער דעד

אעדדסםדיע. תלארק
םשעד־ *יםמרםייאישער דעד ושןם איאם

 אויבעגדעדסאגםע די ארײסגעגעבעז מאן
 באםדאכם ירניאן זײ ודעלמ אנםשיידומ.

 בזןלי די דערגרײס־נג. באדײסעבדע א סאר
 וזזךיב א אמ דדײ דעם חיז א צאלזװ בתים

ם מנ א  םאנד ורעלפעיר ענד העלם «ום *י
pc ארגאניזאפיע. דער

ו ל$נ$ל  אונסעד שרי״בם »
אג־־ימענם נײעם

 דער »יז באד׳יבסעם שדין האמז םיר ודי
י ושןם .גערעבםיגקײם־  געודאתעז יעיאו י

 25 ײ שאי־ העכערוגג לײז אלגאםײנא או
 אסאסיאײשאױשזר »יז אר־מםעד י-ינדערם

 שםית אאר םדבים ײם םמשלמ זע?ס ;»ער
 אײף העבערוסנ א ארמםער־ ידאמז ײז
 -איז לערנערס פאי־ פיניכױם־םימילם ד׳י

 •רא־ ייײז r* אוגאב־אמאל א אח םדײד
אגד-1 יועלמדי pr» מנם

* ד«ר מג רי  זמםעי־מד איז װעלמד אג
n יאד ײ׳י׳י אדיף געודאדאן שדימן p אייד 

ז לדיס ית?ם• א מ ל  א האס ײגיאן די ײן
ס » מ די אױימוהײמן י א מז *י  א וינ

 בי׳ידע אדיב שץ יאד יעדען -העבעדדגג לדין
ז אדרים מ  א ײזגען אײגימו נים ייד מ
Jeenn אי־ ®אדערמג ײניאנ׳ס ז״עד דארף 

 װד־ אדביםדײםאר• אן או יואז־שז בעדנזגעבז
cjyr בײדע ®אד ביגדעגד איז עגםשײדונג 

j r T a

ארבעםעד. פעד שאלדער .142 לאקאל
 א אונםערגעשריבען וזודש פאריגען האם

 סון בתים בעלי די מים אגרימעגם גייעם
 דזשאזזף באריכסעט איגדוסםריע. דער

 דער לאקאל. pc סעגעז־זשער םואדוי^
 געוואדען אונםעדגעשריבען איז אלריפעגם

ססרייק. איינסאגיגעז אן גאד
זו די  באנײסען דעם לוים ודעם. ױגי

 איבער יוריסדיקאיע די קריגזװ אגר-םעגם•
 זײ־ װעלכע מאלדערם. pא םםזױפלעדם די

a לוי־ם נען n קלאסי־ אנריסענם אלםעז 
 אר־ אוםקװאליסיאירםע װי עןאדעווג טיאירם
 דער או געהערם גים האבען װאם בעםשר.
 m זיד סארסליכםעם ײניאז די יתיאן.

 םאר פרײזעז גלײכמעהיגע עםאבלירען
 אינדוס־ גאנצער דער איץ שםיק־ארבעם

 כאאםישען דעם ןאפעשאאאו כדי םדיע.
 סםאבי־ םער ארייגברעגגעז אוץ אושםאגד
ארבעם־קאסםען. די את למאאיע

געדעכטינהײט ►ן----------------
 װענען פאח־־&גדעלט סו5 -לאקאל

^גרימענט באנײען
 נאווערםי את םום םנאו .105 לאקאל
 באגײען װאגען פארזזאנדלען ארבעמער.

 האט וואם אגריםענם׳ קאלעקםיװעז דעם
 בא־ גאװעםבער. סנםען דעם געענדיגם זיך

 םענעדזשער קאהען, ל• םארםיז ריכםעם
pc .לאקאל

ײד אלגעםימצ זא פאדערם יוניאן די  ל
 או־ א ;וואך א דאלאר דרײ pc העכערוגג

 ■ןיי־ראל די אין יראצענם אית פיז גאב
 װי פאגד. ריסייערסעגם גום אםצאלונגען

 סאנז־? וואקיישאן ענד העלם צום אויך
 אײן צו פעריאד םרייעל דעם רעדוצירען

ןו  םארבעסערונגעז. אנדערע רײ א און וו
 אנגעהויבען זיד האבען פארהאנדלועעז די

 נאך דינעז אח נאװעםבער םיםען את
 איצםי־ דעד װען פארענדיגם• געװען ניט

ד m גיים .גערעכםיגקייס׳ נוסעד מ i 
דדױ^

 וטען8 םײערט 32 לאר^ל
געבורט^אג

 בראױר־ארבןד אח קארםעם ,32 לאקאל
 געבח־םם־ םען18 דין געפייערם האם נמיר,
 שאי־םשאר־ די pc םיסינג א ביי םאג

ן25 דעם פארגעקוםעז איז װאס לעידיס.  מ
 יוניאן. ״עד ־ pc אפיס אין אקםאבעד

 לאקאל. pc פענעדזשער םניידער■ אברהם
ען געלעגעגהײס דער ביי האם ב מ  אן מ

 די אדן ודארקם דעם איבער איבערבליק
יוניאן. קארסעס דער pc דעדגרײסינגען

 געײאראן געבײראן איז .32 לאקאל דער
 1933 איז צז־אר־עי־מריאדע. דער איז
pk ם־9 סים ארבעם זײן אנגעהויעמ ־אם 

 אײלם הײנם םיםגלידדר. צענדליג לעכע
 םוחאנם זעקם ארימר ארנאניזאציע די

 אגרײ קאלעקםיװמן א האס אח םיםגלידער
 פאנוסעקםשדרעדס. 120 ארדם פים פענם

 דאדגרײסעען גרעםסע די pc אײנע אלס
pc דעד־ םנײדאד ברח־ער האס לאקאל 

 ריםײעדפענם־ א pc עםאבלירונג די פאנם
 םתמ^ירען או הויבם װעלכער פאנד.
 יד־ די יאד. קופענדען pc אנהויב םיםן
 דיעכערען א אויםגעקעמפם אױך האם :יאן

 T« פיםגלידער די שאר םסאנדארד שכירות
 אח 37 צו ארמים־װאר די געקירשם האם

 האם פענעדזשער דער שעה. האלבע א
 פים רעדע אינםסירידענדע p־n סארענד־גם

 צו אקםיװ פאחאפז״לםעז דעם rt רוף א
 העלפען איר pא ױגיאן די געםרײ דינעז

דערגרײ׳נוגגעז. וױיםערע איר אין

N / ״
 פאראיײ דעפארםמעגםס 3

 פאנ־ רעכױערמעגם ניגעז
מיםגליתני פאר דען

 v___________________v
a איז קאנפעדענצעז. רייע א נאד n 

 אינםערנעשאנעל, דער pc גענעראל־אפיכ
 איםםערן דעם pc פארשםייער די זיינען

 אאער־סאום pא נארד־איםס םאיד אוו אום
 װעגען הםכם א צו :עקוםעז דעמרםמעגםם

 אין סאגדעך רעםייערםענם די פאסדיניגעז
 םיס־ םויזענם 50 ארום םעריםאריעם. זייערע

אונםער באשעפםיגם זייגעז װאם גלידער.

-----------------ו95ו דזןזעמבער,
ר  דעיארם־ דרײ די אם pa ױדיםדיקציע דז

םןן n רעכם א האגען װעלצז םענםם,  געני
pc סאנד. רעםייערםענם בשותפותדיגען דעם 
 רעגולעדע פאכעז בתים בעלי די װעלכען צו
איצאליגגען. עי־ראל8

 םלאכות בעל די ױץ וועלען אויסנאם אז
ז װעלכע ן נ  װאס שע<ער אין באשעסםינם די

 אגרי־ ^«ל$קםיװע די אונםער ארבןםעז
 דרעס און קלאוק יארקער נױ די pc פענםם

 דזשאינם דעם אונםער און באארדם דזשאינט
 אײבענדערםאנטע די כאלםיפאר. אין כאארד

 צו איצם ױך באםיען דע«ארםמענםפ דדײ
רען מרדיני  רעםי^רפאנם s:5T־tt»(־c די ק
 די םים אגריפענםם, די אין פארשריפםען

י ל  אגרימענםס אלע די ודי אזוי בתים. מ
 מערםינען. פאר־פיידענע אין זיך ענדיגען

 !יים שטיקעל א ,געדויערען גאך עם װעט
 קא־ סולשםענדיג ודעלען פאנדעז די ביז

 געםאכם איז עס אבער ודערען. ארז־ינירט
ס גוםער א גןװארעז אנהוי
 פאנד רעטייערמעגם בשותסות׳דיגער דער

oyr װערען פארװאלםעם pc צאל גלייכער א 
 די pc פארסרעםער pא ײניאן־פארשםייער

 װעם דעפארםפענם יעדער בתים. בדלי
 ״■עי־ראל״ קאלעקםירטע די איבערגעבעז
םאנד. אלגעפײגעם צום אאאאלונגען

 קאגפערענץ אויבענדערמאנםעד דער אין
 דו־ •רעזידענם חוץ א באםיילי<ס ױך האבאן

 םשארלם וױיפ־פרזרידענםען די בינםקי.
 גענעראל גיגגאלד, דיײװיד את קרײדנלער,
 אדאלף האראװיץ איזדןעל פענןדזשער

 ;פאנדעז װעלפעיר די pc זײרעקםאר הללד.
 pc הויפם־לאיער אזץ אגיהזי jd פרזדעדיק

גלושמ• פ. פארים יוניאן דער

t  A
 דע־ םאון אוו אומ איםםערן

פארםמענם'יוגיאנתירם
l שעפער נײע זעתם

/______________________________.v
 דעפארט־ pko אװ איט איססעת דזיר

 נאד ױניאניזירם חודש פארעעד האס פע:ם
 האראװיץ. איזראעל כאריכטעט שע»ער. 6

 ארט־6דע דעם pc םענעדזשער :אנאראל
פאנם.
 ן,די :דינען שעפער :יײארגאניזיחםע די

אנג הייסס■ דזשע־פאן אין בלאת״ דזשאפאר  י
 לױן א געוואונעז האם ױניאן די װאו איילאנד,

 שםיה־ די פאר #ראצעגם io pc העכערוגג
 די פאר ודאך א דאלאר צרוײ אוי ארבעפעד

ם. עג ה ך ע ^  געקירצם איז ארבעםס־װאד די י
א9ש i 35 :יועארען  בתים בעלי די pה'

 צום פיאצעגם האיב א און 5 צאלען ױעלען
 יײעלפע־ר ע:ד העיםה און רעסײערפענס

 קריגעו אײד װעייזװ ארבעסער די שאנד.
םיבימ ײם האלב א און זעקם פאר באןחדים

ליד• א
ץ זזדיביגע די  אנ־ איז העכערונגעז לי
 :ע־ ײניאז ײ האס סארבעכערינגצן דערע

ת די פאר *יזרנעז  איז רעקריםעז ײכיאז :י
 דזשא־ אין שאפ ט^רשדוער״ די .קזיי דעם

אײלאנזי. ייאנג פײקא.
קאםפא־ דרעס יציאנא1י ״רזידז דער זדן

 pc טקױרם־שאפ איגסייד אן איז וואם ני״
 בעל די 'יעי׳ען פעשאנס״ ״יפע־עים דעם

 באדי:־ זע־יביגע די פיז :עניפעז ניייאכית
סקײרם־לא־ pc מיםגליד;ר די וױ גונגען

ז .23 ?אל י מ י n נ r^ קאלץק־ דעם לייס 
 סים לאקאל דעם צזוישעז אגריםענם םיודען

םאוגם איז איז שא« דער אסאסיאיישאן. דער
ױ ־דערנאן. יארק. נ
די ■ראםאקם״ קעגװעס ■לעיקיגם .

 אונםערגע־ האם דזש״ j פעםערסאז■ pא
 מים אגריםענם אינדעיענדעם אז שריביז

 קרי־ ארבעםער די װעלכען לויפ װניאן, דער
 pc 191 העכערונג לוין אגעמיינע אז גען

 באצאלםע האלב א און פיר pא שעה א סענט
 ■רא־ 5 !אלעז װעם סירפע די םובים. ײם

 װזילפןיר די n ראל ■עי דעם pc צעגם
םאנדצז•

אין קאפאאני״ דרעם .םאר־חשא די
 פע־ .לילי די און איילאנד, לאנג היקסװיל.

 י״ נ. איילאנד. ססעםעז אין אינק.״, שאנס
 ״ױנײםעד דער אז אנגעשלאסען זיך האבען

 האם ודאס אסאכיאיישאן״, דרעם פאפולער
 דרעס דעם פים אגרימענם קאלעקםײודז א

 יארי^ נױ איז באארד תשאינם
• • •

 באגײם אדיך האס דעמארםםענט דער
 פירמעס, פאלגענדע די פים אגריםענםם די

 בעל די סאר םארבעםדרונגעז געוזיגענדיג
 קאמ־ דרעם ״קאבעד דער םים :םלאכוח
 ״םעדיםאז s חש. נ. עליזאבעם, אין פאנים״

 :שםאם זעלביגער דער אין קאם*אני׳״. דרןס
״ בעםראיב ״•ערשןקם אני מ א  נאר• אין ק

 *ראדוקםס ״•ראסעקם ;קאנןיםיקדם ודאלק,
 און דדש.. נ. םיםי. דדשויי־זי אין קאםפאגי״

 שםאם. זעלביגעו־ דער איז אלעגרא״ .אנםאני
• • •

 דער־ נים אין דאלאר םייזענם אכם אדים
 דזשאינם דרעם דער װאס שכירות. צאלםע
 אײסגעצאלם זיעעז אריפגעםאנם. האם באארד

pc ד9אונם שעפעד קאנסראקםינג 20 ארדם 
 אדבעםעד בןךעוולה׳םע די rt ;עדוארעז

מ דער קי די פ רי  אװ אום איטםעת pc יו
דעפארםמענט. םאון

f  N
 שרײבם דעפ. איםש גארר

 נײ־ מים אגרימענםם אונםער
פירמעס יוניאניזירםע

v _______________________ :______ j

 דירעק־ גיגגאלד. דיײריד ווײפ־פרעזידענט
 בא־ דעפארטטענמ. נארד־איסם דעם pc טאר

 װאס אגרימענםס װיכםיגע וועגען ריכסעם
 אוגסערגעשריבען האם דעפארםמעגם דער

אניזירםע צװײ פים חידש פאריגעז ױני ײ  ני
ם די פירפעס, שוליו  האמפאני״ קײזער ״ןז

ױיניע, זלעגטאץ. אין  ״םי־ די pk פענטייו
 װיל־ אין קאפפאני״ בערנשטיץ ע:ד טזלפאן

 פירםעם בײדע אין דעייעײעיר. פינגסאד
 א געצײגעז פארהאנדליננען די זיך האכעז

 זיינעז אט־ימענםם די ביז ציים ענגערע1י
געױארלז• ארנטערנעשריבדז

קאסשאני״ קימער ״דדשילײם דער אין
 א ארײםצירופדז גערוען נ־־טיג זאגאי־ איז

 יים.1 ידאד א געדויערם האט .ײאס ־םרייק•
 אײ־ קנײםשעז עטלעכע אויפצ־פרעפעז כדי

 װאם פירמע. דעד מים אגרידענם דער דער
 איז ארבעםער. הינדערם ארום באשעפסיגם

אן די געדוארען. אונםערגעשריבען  האם ײני
 זאל אנרימענם נייער דער אז פארלאנגם.

•  נאװעפכער ערשטען דעם פין אנה־יבען זי
אדן דעצעפבער ערשטען דעם pc אנשםאט

a* ץ—-----------------------------  ar
 ש*ר.9*דב די «אר יפאג מגעפים פראנקנז Wtanrm איד ה*ס »m ,9ירם8 די אז

שיג־ יס1 ביישםײעדונמװ פאכען אויך זאל
 נם«מ.9ל9 אין סעגםער• העלם םערנעשאנעל

 90«י«י די ודי גאכדעט םענםער. םיםן lyr: בא־ זיך 1919? זאלןז םלאכות בעל די כדי
 ר9י איז •ונקםען- בײדץ נאכגעגעמז תאם

געװארצז• 09׳חחם׳9ג אגריםץגם
 בערנשםײד ענד 1-םיטעלםא דעי־ אין
 אר־ 120 ר9אריב באשעפםיגס װאם פירםע,
 ענפ־ 19שװעריגקײס די ד־ך .האבעז בעםער
 ד9ד pc רונג9סאד דעד איבער ,דיקעלם

 מד מאים האס פירםע די שםיק־ארבעם. אויז• *י־ײזזיז די 1וםעםלע1איבער יוגיאן
 חיז־ אונםעחוכמג אז דדרמושירע! pr־

 1דא און דעפארםפעגם אינזשעגירינג דעם
נםס.9•רימ־םעםעלפ די אויםגלייכען

o דעם לוים r ’i ,איז װאס אגריםענם 
 יאד צײ׳יי אויף 1יוארע9ג ארנםערגעשריבא!

 רם9כ9ה9ג סקעילס םיניםום די זימזח צײס.
 191 ביז האלב א 1אי זיבעז pc 19געוואר

מלעז םלאכות בעלי די שעה. א סענס  קרי־ ו
:n ם ל א צ  יאר א םיבים ױם זעקס סאר מ

 װאכען. חײ1 ביז װאקאציעם באצאלםע און
• • •

ד האלם דע«ארםםענם דדר יי  בײם ז
 דדר םים אגריםעגט אז אינםערשרייבע!

 יענסיל־ בלעילסיױל. 1אי קאם«אני״ ״שאורם
 איז שא« דעם pc #יקעטעז דאס ױײניע.

 םו* סיעלד געװארען. אפגעשםץלם דעריבעד
 פים 1א פירם 1האל*ער דזשעק פערחײזער

•19סארהאנדלו:ג די
. • • •

 ״יד*ר- דעם r» ארבעםזןד די רױ :*כדעם
 אסטטײפ פאלאז■ אין ״שא^ בראדערם :ער
װ pc «7 פערהײם א פים האמװ :
 *91 א*שםיפוע. ג ר. ל. j א אין 45 צד

 פארטרעםע! זײ זאל ױניאן די אז שסיםם
ס בעלי די פים פארהז^דלונגען איז תי  האם ב
 אגריםענם אן אונםערגעשריבעז ױניאן די

 171<רײ די װעלכעז לוים פירפז■ דעד םים
 ן9גליכ9אויסג 19װעל שםיק־אדבעם אויף

 ל*91 דעד pc 6שא פעםינא דעס םים 'יערעז
 װעלען פיניפדם־םקעילפ די פירפע. ביגעד

 וזע־ פלאכות בעל די pא ודערען :עהעכערם
מ כאצאלםע 6 קרינעז לזװ םובינ^ י

t -----------------------------------------------\
ער אנד װל ערם יוניאז קלי  פין

ע עגו פ ע ר ע  יוניאז £יז ד
_______vםענםער העלםה J

 19האב :א־ועםבער. 1טע17 דעם שבת.
 ל9אינםערנעשאנ אונזער pc םיטגלידער די
 דערע־ די געפייעדם אהייא• *קליװלאנד.1אי

 ד.9גס9העלס־ם נייעם זײער pc פענרנג
 דעד אין האם דדבינסקי דוד פרעזידענם

 נט9סייז דו־ײ אר״בעי־ pc אנװעזענהײם
ג9איב געסנ> *ץ ישיאז־פיפגלידער  *9י

 די־ עפנעגדיג באנד. זיידענעם דעם שניםזה
 pc געבײדע פראכםפולער דדר צו 1םירע
a n .באדי־ װעם װעלכער העלם־סענםעד 

 ד9י pc ר9פיםגליד סוידנגם סיגף די 1נע
 פײדדמג. דער איך קליװלאנד. את 1י,יניא
 ניקאלאם pc געודאדען אנגעפירם איז װאס

 אינפערנז־ די pc דירעלםאר קוירצפאז,
קענםאקי. 1אי אהײא את ידניאגם שאנעל
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>n דןלעגאציעם באםײליגם אױן־ זיד 

ח ײימד י מז דעם פיז י »נ  זיד מגענם, ג
 יזגיאז־ נײעסםעד דער םױם ®מאיײננדיג
דיא־גדי״כדע.

 רעדע דערעסענונג *ײעדלעמר יײז *י־ז
tpa אינםער־ חנר םמ ■רעזידענם דעד 

 גװישען םארגאז * דורכמםירם נאשאנצל
 •HP 40 םים ײני#ן דער פיז צושםאגד ד«ם

 קליװלאנד אין קלאוקגמכער די װעז *יזײק
 גאך *רמם דער «ו !יריקגעגאעלז זײנען

c 22 פון םםרײק ®*רלױדענעס p a p און 
 די הײנם. ײניאן יער םיו םעכםיגקײם די

 דעם םון םיםבאל * איז געבײדע נײע
m irpy אלםצ יענע םדן אויםדױער אין 

p a r־nyuayp, עם אידעאליזם ודעםענם 
 אוים־ זאל יונקװ די אז מהןולמן. האם

 האס צושםאגד. אי*םיגעז איר *ו וחמסעז
געזאגם. דדבינםקי •רןזידעגם
 זיײ םײערונג דעי־ בײ חװ־נער אנדערזן

p: מת ip: פיז םעיאר בוירק. א• םהאםאס 
 דער פון סעקרעםאר האנא׳ פיל ;קליװלאנד

 :אהײא איז לײבאר אװ סםײם־מעדערײשאז
 װעלבער קא*לאז■ בגיםיז װײס־ירזחידאגם

 קלאוק נײ־יאדקעד דער ®ארםראםעז ושןס
 עק־ אםהעי, פ. פרעדריק באארז־; חשאינם

 אינםערנע־ דער פרן זזמיםיװ־םעקדעםאר
 דעם פיז דירעקםאר קױרצפאן, J ש*נעל;

 װיליאם *ז -דעאארםפענם. אדײא־קצגםאקי
 בעלי דער םרן ®*רםרעםעד רזדעגפל^ד■ י-

בתים־אםאםיאיישא[.
ם װאו געבײדע. די  דעד ייײז װעם ז
 דער הײםם חיעלמר העלם־םעגםער, נײעד

 עודענױ, ױקליד 3233 אויף קארלידיאלאץ.
p די האם a r ■לעאםען *נהז׳יב אפגעקויפס 
a r דא- םוײעגס םיר איז הונדעדם פאר־ 

 דער פון יאלאץ אלםזיר אז איז דאס לאר.
אכע. גיאלעדאלקא  אוים־ האם ײניאן די מ

:payay ךא־ םײזעגם הי־נדערם *וזײ נאד 
 םאר נעבײדע די *ימראובויען T* לאד

 שםאק ערשםען דעם באדצרפצגישע^ אירע
ײדע דעד *ץ  דער פאדגעסעז װעם מב

 דע־ אהײא־קעבםאקי ®רן אפיס מנםראלער
 פענעדז׳מר םיז אסיםעס די •אדםםענם.

 ײשאינם דער םון בימעם־אגעגםען »יז
 גים־ דעם פון ארן קליװלאנד »יז באאויי־

ל. גדדם סי  פיגאנם־דע• דער אויך ודי מינ
ײניאז• דער פרן •ארםםעגם

ר ע ם מג ם־ ל מ דו ^  פאתענזעז ודעס ד
 ער געביידע. דער פון שםאק *װייטןן דןם
ל יײז ח׳ןס  זןלע םים אדיסגדזמןם׳עם «

 אונםעדזוכרנג דעד פאר קליניקם ם׳יגדמ
 די פים קראגההײסעז■ *אד^ײדמע *יז

 ־*אבזידא־ ידן פאסינעז עקם־רעי גז׳יםימ
מז אריפן נמי״יזמ^ על  זייץ־ איז שסאק ז

ם מבוי ס  *)רזאםלוסנ־תןל. א מױדאדעז ײי
 פעבשען. הונדעדם זעקס ארײ׳ן גזנוס מ*ם
מ די אדו בייע א סיס די ע  זיײנריכ־ מזז

 -עס קרלםוד־אדנסעדנעמדגנעז• ®*ד שדנגען
 ספעציע־ געורזרעז *׳יםגעבײפ ייייד זי׳ימז

f t װ ח םי  ארן באאח־ דסא׳ינם דעד פאר *י
מן. סינ םי ־ייי־

ך  פאראן איז שםאה דרינהז דעם «י
y n ג *ריגימלעד ױ ־ ל ז װאס מ ד מ  ס

ס מ jag r« איז םעדז n* ודןדזז ג H 
r erun •מז ת שזלס מדז מ די ית נ ד מ  מ

 געגענם שײנע א איז ייד מפיבם בײ־דע
 אדדיק לאנג גים ביז זױז ורוןם שסאם• «ז

ײאויגם געוהזז  פארפעגלעבע מער T® מ
 גע־ דאויגער דער װערם איגם בידגעד.

a m ד «ר מ ר י מ נ ״סאם. דזיד פמ מ

כן די עריז ײ  איז װאס דערעםדגונג, פ
 בא־ נזיילען: דרײ אין אײנגעםיילם גןװועז

 אלע פאר הויד• -אםען נריסונג־רעדעס,
 אווענם, אין םארװיילונגעז און םיםגלידעד

 שםאם. איז רושם גרױםלז א געםאכם האם
 ױם א געװען איז דאם אז זאגען. קען םעז
 אינםער־ דער פון םיםגלידער די םאר םוב

ל װי נעשאנדל ער דער פאר ייי ע א  ג
שםאמ.
 דערפאנט זײנעז םײןרלעכקײם דער בײ

 קאםאווםקי. אברהם םמ נעםעז די געװארען
 דער פון םענעדזשער םארשםארבענער דער

 נײםען און באארד דזשאינם קליוילענדער
 איבעו־גענו־ געהאם האס וואם םאלאםאן.

 פארשטאר־ בײדע אםס. קאםאווסקים םען
 בײ־ א געםאכם האבען י^ניאז־םועד בענע
 איז ױניןזן דער םון װאוקם דעם «ו םראג

קליװלאנד.

N / ׳
 אין און שיקאגא איז

םיםעל־װעסם דער
v _______________________________ J

־װאכי־16 דעם געװאונען האם ייניאן די
 גיםיגג ״םארינעס דער געגעז םסרײק גען

 באריכםעם וױםקאנםין. נוארינעם, את סילס״
שער ביאלים. םארים וױיס־פרעזידעגם  מענעח

שאינם דעם «ץ  אח שיקאגא אין באארד ח
 איץ יוניאנם איגםעדנעשאגעל פיז ײרעקםאר

 :עסעמעלם איז םםרײק דער :דםעל־־ודעסט.
 איז עארהאנדלונגען ודאד א גאד געװארעז

 גע־ מסכים ענדלעד האס םירנוע די וי־עלמ
 «יס אגרימענס אז אונסערצושרייבען װען
 םארבעםערונ־ באדייסענדע סים ײניאז דער
 ארבעמער. די נזלאכות, בעל די םאר גען

ק פאדבליבעז זײנען ידאס  די װעז שאפ י
 םסרייק. אין געװארעז דערקלערם א׳־ז פירסע
 שמ פיםגלידעד ווז״רען םחעז איאם ודעלעז

 באשסימ־ א פיז םארלױף איז ױניאז• דער
ײם.1 נזער

 פירםע די װע©. אגרינזענם דעם לדים
 שאפ־םשער־ א ®ץ פונקגיזיס די אנערקענען

 :יוניאץ דער םון פארשםייער א ודי מאן,
 קאגליםע א װערעז אײנגעשסעלם װעם עס

 אן אריך װי סיכסוכים. אדיסאוגלײמז אויף
 דעדליידינעז בײם ארבישריישאן־פראשעד־ר

 עם םירםע. דער םים קאנםליקםעז סעגלעבע
ע מױראדזח אײסמשםעלס איז מר ע  םיני־ ה

 ;אופן םאלגעבדען דעם לדיס םום־םקעילם
 םעגםיגע *ען א קריגעז ודעלזװ שםריקערם

 שעה. א 51̂ זײז װעם סקעיל זײ־ער יעסםד-
 פריער האכעז װאס שםריקער־ארבזנםער. די

 באקופעז ^עלעז שעד״ א 1.40 א נזהדאגעז
 אנ־ אלע שעה. א םעגם אכם פרן הרספה א

 א קריגעז װעלזװ װאכען־ארמםער דערע
מ 5 ®ץ העכערונג ם 7 ב ג  די שעד- א מ

 געבעז »־ געדדען פסכים אויך האס פירפע
מלםע4י די העכעדוגג א  שםיק־אר״ לעכם־בא

ר ע ם א אז ארן םע׳קאיעס מזדיםע איז מ
ריגנ םח פאדשםײער  דעפארסכלענם אינמױני

 םיר־ דעד r® r* אינסעדנעשאנעל דעד פרן
 סיסםעם בעסעדעז א ענםװיקלען זאלעז םע

 גאנצעז אין םעסעלםענםס פרי׳יד די פאר
ת דער פארבלײבם ײלודעדז שאפ.  איצםי־ ב
 די שעד- א םזינם 90 ®ז םיגיפום גער

 ודא־ וואכן צדױי צאלעז ודיםער ודעם פירפע
 װעלעז צאלוגגען די יאול־אבער א קאאיעפ

דורכשגים־ דעם לדים װזורען אויפגערעמגם

נערעכםיגלדיט ^-----------------
 םיגיםום־שכירות. די לױם אנשםאס ^ייז׳
איצם. ביז געטאן עם תאם פירםע די יואס

• * * <
יר־ די םארהאנדלוגגעןיאת לאגגןי נאך

 םים םארשםענדיגונג א צו געקוםעז ניאן
 אילינאי״• אװ אינדאסםריעם ״גארםענם די
 דער איז בתים בעלי די םת אםאםיאיישאז אן

 םיםעל־ אין איודוססריע קאטען־גארםענםי
ם וועםס, p אריבער וועלכ^ אי n םויזענם 

 העכע־ אין א קריגמ װדלעז םלאכות בעל
ע  העכע־ אין דער םון פראצענם. 5 םון ח

 דעם קראשם אין ארית איז װאס
 אר־ די געניםעז װעלען אקםאבער. םעז15

 ו־i שעפער אינדעפענדענם די פון בעטער
 אםאםיאיישאז די איז ארבעםער די פים ^לײר

שעפעד.
• • *

 לעידים .208 * לאקאל «ץ םיםגלידער
 עפבראידערי .212 לאקאל און טעילארס,
 פאדיגמ האבעז שיקאגא׳ אין ארמיםער.

 לדי־ די העכערונגעז. לײז געקראגעז חודש
מז האבלז םעילאר^ דיס א ר מ  העכע־ א ג
 ארן םינף ביז האלב א און צוז׳ײ םרן ײגג

 עפבראידעדי די װאך. א דאלאר האלב א
 פון הוסםזז א געקראגדן האבען ארבעטער

 ער־ דעם «ץ אנהויכענדיג פראצענם. פינף
נאװעפבער. שםעז

/----------------------------------------------ץ
 דעפארטמענם סאום־װעסם

 האמה דרײ־יאריגען -ש
 פירמע געגען

v______________________________ע
ר האס דעפארםםענס םאום־װעםס דער מ
־ האם ײניאו די װאס קאםף דעם ־ראתדז  מ

ף דער pay: פירם סיפירו  פאנוםעקםשו־ .
 אקלא־ םעקאליםםער. אין קאםפאני״ רינג

 םײעד װײס־פרעזידמם באריכטעם האםא-
 דעפאדם־ דעס םיז דירעקםאר פערלשםייז■

 פירפע די אנגעקלאגם האם ױגיאן די םעגם.
 םירםע די םאדעדענדיג ב״ ר. ל• דעם צד

 םיר ארבעם דער גו אנשםעלען צוריק זאל
 איגע־ האם זי װעלכע יוניאדלײם. אקםיװע

 םלאם־ת בעל די אמושרעהעז כדי זאגם■
 אנשליסען נים זיך זאלען זײ אז שאפ ®ז
ידניאן• אינסערנעשאנעל דער אן

 די אין אריבעד שפעםעד איז אנקלאגע די
 דער װעז יאר• דדײ נאד איצם• געריכםען.

 דןיד pay: םשײדשםay האם קאור־ם טוירים
p t c ר איז ז ם ruy ז ל ע ם ^  pinnya ג

מ די אז אזוי ר מ oray: האס םי א מ ש  אנ
ם דער גז מ ד  זײ ארן ארמןסזזר פיר די א

p זײ וואס שכירות די באצאי׳־לז a p פאד־ 
P^ דעד צײס. דדר שי׳ן פארלויף איז 
p ספק בלי חשם בסyלפyםyם a p א «yo 

 ארבעםער די אויף װירקרנג םאראלישע
מ. דעד פרן ר  קאפ* די pשםארק אנשםאס פי

מ די װאש פאני־ױניאן, ר  אין שםיזם םי
p 5 די אין שאס. דעם a iim a pל. ג ז י 

ד oyn אפשםיפונג. ב• ר.  םע^ילםעגש מ
יוניאן. אינםעדנזד^זמדל די pשםארק
 אויסגע־ גלײך האם דעפארספענם דער

p נוצם a te r a  art ם מ ם םזיל  אוים־ ארן מ
 קאנפערענץ א פאר yפירם די :עפאדערם

מרונג לוין א payn pםאדהאנדל «ו  הע
 אג־ אן pגyװ אייד װי ארבעטער די פאר

p זאל װאס ריפעגם. 'r c jr n c בעל די

mki*. ^ו דעדעםכעד, -------------^ ו
 און ארבעטם-באדיעונגע בעסערע םלאמת

 גע־ האם פירמע די אויב ױניאן־סטאנדארדןו.
 פארטרעט ױניאן אונזער צי םפקות זויםע

 דע־ דער איז שאפ אין רyארבע^ מערהײם א
Bארטמyגרײט נם p w ^ y i ’K דרי־ א צו 

 איבער־ דאם פערזאן אוםפארםייאישצר׳ םער,
 בעל װאס־די ױניאדקארםלעך, זײ ^ילען

 אדער ,pאונטערגעשריב האבען םלאבות
 דער אונםער אפשטימוע, אן דורכפירען

 רעלײ־ לײבאר נעשאנעל דעפ פון אויפזיכם
באארד. שאנס

• • •
 העכערוגג לוין א געװאוגען האם ױניאן די

 םון ארבעטער די פאר פראצצנם םינף פון
 קאמפאני״ מאגופעקםשורינג ״עסקעי דער
^ סאן אין ן די םעקסעס. אנמאני  העבע־ אי

p דעס פון רעםראעקםינו איז רונג o i4 נא־

• • •
 געוזאוגצז אויך ד.אם דעפארםפענס

ן א עpכyד. אי  אלםעריישאךאר־ די פאר ו
ר מ ע  אין םםאר ליךברייענם דעם אין ב

ס לואיס׳ םיינס  אגריםענט באנײםען דעמ אי
פירמנ• דער םים

• • •
 םייגם אין *גדערג*רבענם-ארבעסער די
 p 181לאקאל די פון םיםגלידער לואיס.

hh•: iy -203 און a p־’:p באשיאםען. חודש 
 זײ אז ױניאן, דצר אין אפשםיפונג אן בײ

 ארדיםםרע־ דעצצםבער דדיכמןן or* pלyװ
p o צן בתים בצלי די אויב םםריײ^ אין מל  ו
ם p ני a p באנײס n r t קאלyקםױוp אגרי־ 

wyB ער םים  נא־ po30 דעם ביז װניאז ז
^ ב ם צ  אגריפצנם איצםיגער דער pװ װ

ם נאך אױס. גי׳יס  הא־ םםרייק־באשלוס הי
ו י די מ ל  אבצו־ pnya םםבים בחים מ

מ אר־בק ר די מ אנ ױניאן. דצד םיס ק

t----------ל-------------------------------ץ
 ניט־נודס און ?לאוקמאכער

 גע־ תאנאדע אין ארבעםער
העכערונגען לױז ודנעז

^  - J
 קא־ ודאנקראויער. אין ?לאיהפאכןד די

 האבען .276 לאקאל םון םיםגלידצר
:p ram y לײן א aanwyo פיא־ אכם פון 

 ארגאניחער הצרבסם, רעם באריכםעם מגם.
ר פרן  קלאול דער הגם אינםזירנאשאנ^ ת

ר. אין רשסy זיך מדיגס אגרימנם ע ^ צ ^ 
 איב^צײגען צו pלונגyג אמר איז ,1952

 ודאה־ כסדר דעם פחמת אז בתים בעלי די
p r p e יקרדת p r n ל די  בא־ פלאכות מ

p רןנסיגם r i?  p הוטסה. לוין א
 ברודעי האם װאנקואווזןר איז זײדבדיג

p: אויך הצרבםם מפהנל a p p y איז א 
 ארבעםער די פאר פראצענם 7 ®ץ הדםסה

p״ דעד אין o a y rn ע םי  אין אװ םילם״ ני
n נים־גודס אניצדע y ty r, האב װעלכעp 

pnarraap ניס־גח־ס ,287 לאקאל םים 
אדבצםזר. םפאדםםח^ר אדן

• • •
 אגרי־ דעם באנײס אויד האם ידניאן די
 אין בתים אyב ניס־גודס די םים םענם

 גיס־ די יאר. דרײ אויף האנאחן. *ױנימג.
 לאקאל םח פיםגלידער •.׳poyain גודס
JM ם^ס גײעם ד*ם לױס 0װעל רי אנ

ן א קריגען  א דאלאר דריי פון העכערוע אי
 יאר, א מוביס ױם באצאי־מע זיבען װאך,
 בעל פאר װאקאציע באצאלטע װאך אײן

 חדשים 6 באשעפטיגם זײנען װאס מלאכוח
 די פאר וואקאציע באצאלטע [yarn צוױי און

 ר9אריב באש*לפטיגם זײגלן וואס ארבעםלר
חדשינ^ ללף

 ארײז גיים װאם אס־־ימצנם, נײער דער
ם פון אטעיב םיטן קראפם אין ״ז  יאד. נ
ע פארהאנדצלם איז ר א ^ו  סעםועל דגרך ג

ד׳ערבסם•

t -----------------------------------------------^
 לאס איז ארנאניזיר־דרײװ

 פארצײנענט אנדזשעלעס
געװינםען

r---------------v ■ ׳•־ * ספארם־ דצר אין ארגאניזיר־דדײװ דצר
 אנחשצלצס, לאס אין אינדיסםריצ■ ווזניך■
 נײצ זצקפ געכראכס חודש ־ p:’־vp האם

 פון קאנםראל אונםצרן ספארםװציר־שצפ^
מד, ד. הײפאן סןריכנמט^ יוגיאן, דער אנ  ל

o די דירצקטאר. קאוסם פאםיפיק p r נײע 
 :קאליםאדניר אװ .קצטי :pj>n שצ*צר

u־p פארם ;דזשצנצר״ ״צל ;פא״.yלא 
 ״נא־ און סאפליצקי׳ ״דײװ ;טפארםוחניר׳

p t יד־ דצר קאפפאני׳. פאנופצקםשוריגג 
א פרן אעצפירם ודצרם גיאניזיר־דרײחי  װי

 פיל־ מײ פון םיםהילף nyi פים ראכ יאם
p און טםיין i r n ינדל9םy.ר
n און דרצטפאכצר די y aP P P i'P ײ־ 
p אנדזשצלצם לאס אין ניאנם a p אויך 
 נםסyאגרימ נייע צאל א pשריבyרגyאוגם

ר דצר חודש. פאריגצן ע ^ ם צ ר שאינס ד  ח
 ז»רי- אן pרגעשריבyאוגם האס באארד

 פירפצ מארגאד .דזשצקי דצר פים םצנס
 ם9באריכס ערByש ynyay'p צאיל א און

 דצד פיז מענצדזשצרת באאסום, פצבי
*ז דדצס שאי באארד. ח

 דער פון מצנצדזשעד סטצנזאר. איזידאר
שאינם קלאוק  די אז באריכםעם, באארד ח
 ooaya'nat pשריבyאונםערג האס ױניאן

 די מים און םרצנדסי' ל ״טםי דזיר םיס
ת פירםצס ה שא  פיל אװ קארפאז מבדו

 האם םרענד־* .סםייל דער אין סאפצרם.
p־n? א דורכגצפירם יזניאן די y ססרײק 

 אינ־ pװyג םסכים האט פירמע די אייחןר
אגריפצנם- אז pװשוײיבrםער

שאנצל איע כפעם  ןעלאקאל אינמרגע
 ארגאניזיר־ y^yציy5ס אױסגצםיילס p־אב

אד נאםצז דצם אונםצר האמיםצס. ױני • 
 ארן רזינק פון באשםייען װאס בײצרס׳,

 pװעל ודללבע ארן ײניאז־מיםגייידער פײל
p!־8 דצר אין pלפyה r a p־־»־oy:j אין 

y׳־ny^ די סחפת אינדוהםריצ• יצדער r 
p^ דלר אין לז»ע שלצכםע ’i־p^pKa- 

 אנשסחננגונג די נויםיג איז אינדוסםריצ
ײמן צו אויף אלצ פון מ דצרגר די ת׳ שו ם  מ

דזװלסאטען.
י םארם nyi פוץ פוםםצר אלס ל  מ

מ פים בתים, ל  אנ־ לאס אין ייניאן די ^
 איז פארהאנדלצן. צו אוים קוםם סעדזשצל

p צו דדאי ^ n y i די r® o’yp פירםצ די 
 יד־ nya<s»©yn7 די םםוםמאד. y’anyn״

•:p ,האם p : ' a p .אונגמרגצ־ פריליע 
?w־’p n ז אזaריםyמ, זעד־א םים נם ר  פי

װןל־ לױס ^סרייס שעזדדימנן סדײ א נאך

 * פארפליכםןם ך4ז תאט פירםע די כלן
:yny] לדיךה א ארבעטצר דיyכyרlגLפיז נ 

 אגן וואך א דאלאר האלבען א און דרײ
 ־uy העלם צום pצאלוגג רעyרעגול מאכען

 ניס איז yפירמ די אבער פאנד. װצלפעיר
:yDipyaaj] פארפליכםוגגצן, אירע >n p t~ 

 באשםעסי־ א אויף װארםמ װיל זי אז דיג,
אן .גױידזש דער ®ז געג ײי לי  םטאבי

באארד*.
ם דאז האם יאיןוז די צ מקלן  ■יר־ די אנ

tax ye ש^מאן, אוטפארםייאישצן  ייהל־ ם
 אויסצד־ פירפצ די םארארד^ם האס כצר

p r e ץ תקנות די® wyD’i p. די •j o t 
ן לאקאוס א רםyרקלyד דאן האם מ  די מ

 גאר האס יהניאן די ןצדעלכו אויף ארבעםצר
Dpociy דאן צרשס סםרײי^ א םיס n t 

p: םרוצה פירפצ די a p p ן א » מ הוי ע ע * 
חס מ די דירכמזי ם ק םעגס ®ץ יוג אגדי

אן די עי  *ח״ס־ מדארפס אױך האס י
n״p r ד םך א ל אגי־פאו די אין «דו ־וגלה

ן ס סאימס ״פיל דעד םיס מ ל קאם־ מ
עי׳, y א איז דעית לyב װצפצגס פז im ya■ 

פירםע די ױניאן. דזיד באאפסצר נצר
p: פרימ־ האם  D*ny ם מנ ט־י  דצר פים א

•^ עי ר p־r, דyאב י ם דז מנ ײ ס  m א
מן, אנ מג ם napy זיך זי האס אוי :« t אים 

 pפארהאנדלוע לאנגצ נאךי באנײען. צו
yאקםז סוף פירמע, די האם a.אתסערנן־ ר 

p  p a ’w מם * דער פים אט־יפ עי 2י
• • •

לאס איז באאח־ דזשאינם דזיר
ש ^ חודש, p:’־pB האם, סyלyאנח םג ײ  א
ם 18 99קנא םײלם נ ^  פאר־ p דאלאר םו

מ שײדענצ םי מ ל י או  זזלמ־ און אידישע װ
y r r .ארגאניזאצ^ס :ynycyi ס מ  זײ־ סו

:p אויםגyםײלס :p a r p סאנאםאד־ צדם 
״; פת ״שםאם ײם ג נ מנו א  פאראײ־ צום ה

ד װעלפציר pאידיש ניגםצן ^ ײז; פ קאפי
oyo^pאידיש צוס -n y o y aa?  p, צזס 

am איז קאמײניסי־םשדסס הסתדרות,  rx 
ײםק קרײ׳ו. ר

• • •
a p ל אyעyרp די ד,אם סםרײק u־p 

p, אין קאפפא:*״ טאנופעקםשירי:: o ic 
p: םסכים אריזאנא, n y וױדצר p פאר־ 
p האנדלזנן  p :jm ס אגריפצגם ד פי  יד־ דז

p האם פירנהי די ניאן. a 'in y ^ s פאר־ 
p דזןר פים pהאנדל ' j r נאך p : ’a p 
ם מערץ. t זי האס פאצי p p p y אק־ אלזי 
p- פיװע - r דזשאפ^ די פון ארבצםצד

 ליבעחזל פרן םאפען־פארז>>םלדננ
קלוב פארפי

י ליבעדאל דדזספאמגד ד<ד ר אב מ  ק
 ־-affi'POKi א אראנזשירם 22 לאקאל פת

ד זאפלונג ו ע ל דצר פון זיג דעם ל א ר מ  ד9א
 די שםאםײואלען. צם?י1א די אין פארםיי

ס פארזאםלונג p מ a l r a p .דעם םיםדואך 
12 p a .6 דעצעפבער p r - p■ אװעגג^ אין 

 צדוי־ םםדים, yo43 דיפלאםאם. האמעל איץ
 H?ar נײ צחענידס, םער7 איז nyoa pש

עaםז די א ם א p. ז a m  O T tp rp  oyr 
®a  rנםyרנyשאנyס ל דענ  דובינ־ דוד ®זזי

. רדדאלף סקי, י ל  פרדזי־ נײ־זשןדדו״־לםזןד מ
 יי־ לסaםש* און קאושסיל• םיםי פרן דענם

אן׳ פ ד n םרן םענעדזשצר מ y a p o m 
p a r ל מ א ■22 ל



נערעכטיגהךט a-V וימ

פראנט דרעםמאכער אױפן%
* * מ נ י ם ס כ ___________־____________________ - ג

n די ן rp ^ rm כ־ רי  ס
x n װךלמ vim  rn y n- 

ז מ  אונזעדע »ױף מ
n p pדירעקםזרם ** ־ 

**־־ די דודך פיסיגגןץ,
 באזת־ די «ן װאלםעד

nan .יז *■םײלתמן* 
 וױלניג זײץד r« איז םדײד »יץ *י זיז׳ *י

r« בײ *יז סל*ק ארמם• w נדםגלידאר 
 «אר די אױף קו׳מנדיג גים גים. גײם ידיז

ז יזייג• «ז יזיי «י*י  יןריג נזנ׳ז מלד ײ
 דדאםםא־ דז־רבשגיילימד דיד יײיז ייי׳י*•

ד׳ r *י מ a p ביזי pro* קוםם w דץד 
o* ®לזמ. r װי «זדי נארפאל «זדי שײז »יז 

T P ־י אעבר איז ס*ג- לגם10 באכס m i. 
 *יו אז יאר. יאד *ײײ באלד «ײין יײז *ם אז

 ײדכ* *יז *ס מימן• ניס ביזי ײ׳י9 כיי׳ײז־»יז
o שי•סל *ייס t ם «רנםד- «לם» rx נים 

ארײלאך•
n אנבאלאנגם חן» n זו־ םדזאן. םלןק

 אױף *נםפאר אן ם*נשעז מדמײדץגע כעז
mסםאםיססיקזר. ןקאנןאױסטעז. *יאגצ- ־ 
ז י מן ליסםןן9י1ס»ע סחס ז  דער־ rx שנז זי

r« אודזאמ די יזלירען 'n w n  T P  r. איד 
־ דער *ז אזגעשםאגעז או׳יך «וין ביז מ  מ

 װץםען אױף *ץ *װאו זוכם װץלכע ג*ריע
 גום װערס, אײי ]ןרויפגולייגעז• לד1ש די

 עס tv ־*no די אז דןרקלער^ בײש«יל.
ו *מטעגלעד װעדעז באלד שײן װ«ש  קוי־ !
ױ הארד־גודם אװימרוטענן די שזה  װא- ו

 װ״ א. א. רעפרידזשירייםארם ®אשיגעז׳ שימ
ב לי  צוגרײסמגם־סרא־ מלחםזז ריזיגע די זו
rx re שרוייז םך א האלם גראם.  W קױםען 

 r.c גרוסען ®דין םיר דיערעז גו. ירעםעם•
 דאר־ אז ארםיקלעז, יעגע סון •רזדחױרעד ײ
®W• אויך שײן װעדם האדד־גודס• די גײ 

םלזיר•
ד דער סן ײ זשװיגאל׳. נײס סםייםס ,יוג

ע זיינצ סון אײנעם אין ט מ  אויםגאםעס ל
 עס װארום אורזאכצן די r* אייגע אז ז*גם.

 די פון ?אמסלעינםם סיל אזוי זיך הץרען
r ריםיילערס x, קװארםעל םען2 דעם דורך אז 

 אםעריקאנער דער זאל יאר היינםיגען ®ח
 ביליאן 3 איבער אפגןףמארט האבעז ןולם

 קווארםעל ערשםען דעם דורך װערענד דאלאר
 אסגעשפארם גארנים כמעם איז .1951 ®יז

 דער דערק^ערם הײםען, זאל דאס געװןורןן.
ל^ דער אז מורגאל.  די געדעגקענדיג עו

 האט אםעריקע יועלכלר איז לאגע םרױעריגע
 גאך־מלחמה ערשםען דער אין געסונען זיד

ד זונט *עריאד.  א געגעז *ארזיכערען או זי
 סיםואציע. זעלבער דער םון װידערהאלונג

 דרעסמאכןר די פראצןנט א פאר וואס מים
י !יוישען פארםראטעז זײנען  האבען יואס י

 ניט. איר וױים דאלאר. ביליאן 3 אפגלשפארם
 מען .ױעם דרעםםאמר קײז אז דוכם. םיר

 געםיגען. קעגען גיס ליכם מיס ײי אװישען
־ איז םלאבה בעל דורכשניםלעכער דעד ו  ן

 דורכקומעז■ איז עם וײ קעז ער אז פרידעז,
 א אויף געלם שפארען סץ אפגערעדם שױן

םען5 די םװ טערסםע די םאג• רעגענדיגען

 אםאל האבזח זײ זואס גדאשען, ««ר די שיף
ם אאגעשפארם.  סויר־ סאנםהלי .לייבאר׳ם אי

 םעד^ריײ אמעריקען דער פון ארגאן װעי״.
 זיד האם אקםאבער. פאר לײבאר׳ ארו שאז

 אכזערי־ דעם פון סײװיגג דדרכשגיטלעכע זײ
 T 400 «ז פארקלזינןרם ארמםער קאנןם

יאר. 3 לזזנםע די איז דאלאר 150 אויף לאר
m הויפם די x אויף *רײזזוז װאס איז 

 געשםיגעז, הויך אזױ זײגיז םיטןל לעבעגם
 אויסאוקוםעז• זאמםעגלעד •שוס איז עם אז
 אין גיײיארה איז םאםיליע ארבעסער אז

שםאגד  קינדעד. 2 איז םריי פאן, א ®יז כא
מז דארן• *  דאלאר 3861 אפװײניגםםענט ה

 װאך א דאלאר 74 איבער זזײסם דאס יאר■ א
 נים זאל רעגירוגג די אױב אוימדקוםןן• כדי

מו מ  איינאואײמז שז־ים ענערגישע קײז אנ
o n מדע *ז גרױםע נאך איעםים  גרע

 לןבזװ פון םםאנדארד דער װאט •ראםיטעז.
»r פא־ םחעז ארבעטער אגמדיקאגער דעם 

מז ארן לזז׳ א  עקאגא־ אונזער אין חורבן א ט
היײ קענען נים איר װעם רופא קימ אז מיע•
•in

פ, ײ ? ײ. ײ: ר א ע ם ד א כ ז ן כ י טאג פו
 נואען גאםירלעך. בתים. בעלי דרעם די

ײ אום יים1 שלעכםע די. אוים  ארמםעמודד
 אר־ ביםעל דאם םםאגדארדס. אונזערע קען
 אוינמומאכען «ען זוכם דא את עם 69ײ בעם

 זײנלן מלאכות בעלי די װאו דארס ביליגער.
־ און לאיאל שםייעו זײ װאו דארם אימיג. ס  מ

 עם װי גאך אױ איגםןרעסזװ. זײעדע םאר םען
rx. פאלען סך א דא נאך אידער דינען עס 

 דארם דיםזיםלין. נויםיגע די פעלם עס וואו
 און מאראל די,געהעריגע גיסא איז עם װאו

 דער גנב׳ם דארםעז שלעכם. איז לאיאליםעם.
 נים זיך מאכעז ארבעםער די און הבית בעל

 זיך דערוויסם אגענם ביזנעם דער זעענדיג.
 בלױז אגרימענם פון םארלמונגען װעגען

 אר־ ױניאן נימ• יטויג דאם אוםאל. א דוי־ד
 אז וואך דער אויף זייז דארפען בעםער

 מוזען זײ װערען. אפגעהים זאל אגרימענם
 יעדען אפנײגונג יעדע אשים אין מעלדעז

 די מים םארשמענדענישען אוגזער סון בריד
 נאענ־ א אין שםיץ דארפען זיי בתים! בעלי
 אגענםען. ביזנעם זײערע מיט קאנםאקט םען
 אזא דורך בלויז באאםםע. אנרערע די סים

 די אריבערקומען מיר קענעז יואכזאמקײם
ײם.1 שלעכםע

ען רןענעו מיר ױאס ערנ ץ ל  ^אלא• דעם פ
ג ען:י ל א ער םץ ס אל ד ער טי׳ ליכ ר א פ

 דער סון זיג איבערראשענדיגער דער
 פאר קאנדידאם איר און פארטײ ליבעראלע
 הע־ רודאלף — קאונםיל םיטי פון פרעזידעגט

 פאר* גרויםע די פון פאליםישענם די האט לי,
 זיג דעם מיט געםראפען. דונער א װי טײען

 נומער די געװארען םארםײ ליבעראלע איז.די
 געק,ראגעז האבען צו נױ־יארק. אין פארםײ 1

 דע־ די פדן קאנדידאטען די װי שםימען םער
 פארטייען רעפובליקאנער און מאקראםישע

וואונדער א איז דאס קאונטים, 5 די פון 3 אין

 ברדק־ באווײזץן. ?ען עם װער זעלםזןן וועלכעד
r הײם די לין, c שארקי, קאנדידאם דעם 
 די אלס געװארעז באסראכם אלעמאל איז וואס

 פארטײ. דער\דעסאקראטישער םון פעסטוגג
r טעחזײם א מים געיוארען געוואונען איז c 

p 75׳' iy o r ם» ױז שםימעז. ם
 א געװען עס װאלם פייצונג• מיץ לוים

 גרויסע די אז אנגעמען. זאלעז מיר װןן םעות
 אנ־ גע־רארען איבעזרנאכם איז בירגער סאסע
r ציקם c איר און פארסײ ליבעראלער דער 

 אלעמאל םאר םאל איץ האם און פראגראם׳
םען רי א מרג  אנ• די מים פארבינדוגג איר אי

 פאי דער גים זיכעד איז דאס פארםייען. דערע
 כאגק* דעם rc רעזוייטאם א עס איז גיכער

^. אנדערע די rc ראם םי ר א ר די פ רגן  בי
עען  כאבאר זײ םון געווארען ערשיטערם זי

 גאנצע אוגזער וועלכע םים קארופציע *ז
 :דודכגעםרעםצז את אדםיניםםראציע שםאט

־ רעױאלםירם האבזוז ױאוםעו־ם די  גן
 ■אליםי* די וועלבער סים הפקרות דער גען

r שענם c מז ■ארסײען אלע א ד ה  באצוי־ זי
 ריװאלם גאנצער דער און בירגער די צו גען

םרירם זיך האם מנ  הללי רודאלף ארום קאג
 אין ארױםגעבראכם אלץ דאס האט ודדלכצר

עפענםלעכקײם.
 פרעזידענם דעד העייי רדדאלף את איצם

r c פארטיי ליבעראלע די און קאונסיל׳ םיםי 
rx םיר נױ־יארק. אין פארםײ גרעססע די 

 ערפילןיז צו האפם העלי מר. אויב אז דוכם.
r םייל א אםװייניגםםענם c ראגראם׳ זיץ• 

̂־ באדארף ץ ע  הזןל* צו פאראינמעדעסירם ד
 צו הען, ער וױים וױ אױף פארםיי דער פען

 ציים דער מים זאל זי אום זיך אנטװיקלען
 •אליםיק. שםאם דער אין כוח א בא«ת װערעז

r r ,קען זײן. נים זאל ער באגאבם װי מענש 
 פראגראם א דורכצופירעו ערװארםעז ניס

 םא־ דערויף אויף כוחוד״. אייגענע דינע אויף
 איף• מאשין א אפאראט, פארםײ א זיך דערם

 גע־ מוז םארבעםערונג יעדע פאר יױפליז,
םונג נויםיגע די שאפען־װערען ען דאם שםי  ג

 פאר* פאליסישער א דורך װערעז געטאז נאר
 װעל־ rא יאר גאנץ א אקםיװ איז וועלכע םיי.
 אלע אין אינםערעם אקםױוען אז נעמם כע

 םאר־ די אויף טרעם פראבלעמען. שםאטישע
 אנדערע rא עםםימעיטם אװ בארד פון הערען

 דורך די אויף רעאגירם קערפערשאפםען,
 מאםעז־ רוםט פרעםע דער אין ערקלערונגען

 םע־ םאג־טעגלעכע א אן פירט און מיםיגגעז■
םיגקײט.
 צו צוםרעטעו גלײך דעריבער מוז מען

 אלע אקטױויזירען דארף מען ארבעט. דער
 זיג םון גייסט דער זמן כל קלובען. אונזערע

 אויםנוצען מען מוז זכרון. אין פריש נאך איז
 מת פארטײ דער םון לאזונג די ציים. די

 אוים־ קלובען, די אין ארײז — ווערען איצט
 װערען אדן מיטגלידעדשאפט די ברײםערען

געביטען. אלע אייף אקםיװ

ײן און קאליםארניע אץ איז עי  דארץ ז
ױ אץ איז יארק נ

•22 לאקאל פון מיטגליד א יעלין׳ הײמען

-------------4 ו95ו דעצעםבער,
 פענ* אויף צוריקגעצויגען זיף האם װעלכער

 זײן איצם פארבדענגט און יאר לעצטען םיע
 קאליפאר־ אין קינדער זײנע מים צײם פרייע

 םעם ברודער צו בריױ א אין שרייבט ניע,
r משערניאן שאפ פאדוועל, c פאקס, בען 

 וואס גליקלעד זייער rx ער אז בראדװיי. 1375
 מימע צו דאנק ״א .“-ריםייערם האם ער

 בעל די צו ער שרײבם אנקעלס׳ ביידע
 ױניאן. 1אנהעי און סעם ;;מקנל — םלאכות.

 דאס און פינקםיעך, סשעקס מיינע איך קריג
.גענוג מיר פאר איז .  איז האליפארניע .

.^יסגעצייכעגם. איז װעמער דער איז שײז . 
 זײנען זיין, געזינם זאלען קינדעלעך׳ סיינע

. מים צופרידען . . ד י  ױילם פוגדעסמװעגען פ
 האם שאפ. אין זיך הערם עט װאס װיםען זיד
 נשקשה׳־ פען פאיידינט ארבעטי גענוג איר

י ג “די
װעל־ רענשען, א פאר כאראקסעריסםיש

 יארעז באװאוכמזיניגע אייע זײנע האם בער
 אים אז זיך, דאכם שאפ. אין פארבראכס

 קלי־ קא^יפארניער גום. גאנץ איצם זיך לעבם
 פאר־ קינדער די געפעלען; אים איז םאם

r זייזיר זיך האלםען r. צים אים ציט דאך 
 די ראכען װאס ״יםען ליך װילם עם שאפ.

ר. ברידער ע ם ע יי פארדינען ^: י  משמעות, ז
 פארבראבם האט םען װעלכע יארען די אז

 אײנעם. אויף שפור א איבער לאזען שאפ אין
מ יידען1י אה פריידען די ל ע  האם םען װ

 לא־ ארבעטער. ברידער די םים דדרכגעהאבם
 נים זײ דארף מען rx פארגעסען נים זיך זעז

 ערינערוגגען. אלץ זיינעז דאם פארגעהעז.
לעבען. בײם םײער דאלם מענש א װעלכע

ם םץ ע אפ פד ש כיז « *אלעדז
rx גאװעםבער, סען14 דעם סיםיואך.  rx 

mהיי־םקול*. םרייד גידעל ״סענםראל ־ 
 די פארגעקומען סםרים. םע24 װעםם 225

 דעם פון איינװייהוע־צערעמאניע אטיציעלע
 אלם םעכנאלאגיע״ אף א־נססיםום ״םעשאן

 סםײם. נױ־יארק פון קאלעחש אפיציעלעז אן
 אױפגעםראמעז זיינען גדלעגענהײם דעד בײ

 פון גאווערנאר דער רעדעם פאסענדע םיס
 ro פרעזידענם דער פעיאר, דעד סטיים,
 גאנצע א און רידזשענםם אװ בארד סםײס

 אװ בארד דער פון באאמםע אנדעדע ױין
ןח־יוקיישאז.

 אונז בײ שײן עהזיסםירען באװאוםם. װי
 םקולס. טדייד פארשײדענע די יאר 25 העכער

 אקאדע־ מים צוזאמען באקומעז קינדער װאו
 ביל־ פראהםישע א אויד אונםערריבם מישעז

 פאך. באשםימםען א זיך לערנען אין דונג
 עם װי דעם נאך גןןװארען געםאן איז דאס
 טויזענםער אז געװארען, פעסםגעשמעלמ איז

 שו־ העכערע אונזערע באזוכען ױאס קינדער
 םעאיגקײט שום קײן ארויס ניט וױמען לען,

 קענט־ אקאדעמישער פאר טאלאגט אדער
 און גײגונג שטארקע א באזיצען. נאר שאפם.

 טרײדם. ספעציפישע פאר פעאיגקײטען גוםע
 פאר־ װעלכע קינדער. האסען דא זײנען עם

 ארײנטרע־ און םקול פאבליל ענדיגענדיג
 בשום זיך זײ קענען הײ־םקול, א אין סענדיג

 זײ און למודים די צו צופאסען נים אופן
 די אומזיסט. צײט די אװעק פשוט פטר׳ז
 הענט״ .גאלדענע אפט האבןן קינדער זעלבע

 געצײג א מים עמװאם צו זיך נעמען זײ װען
האנם. אין

 אזױגערופענע־ די האבען דעריבער אם
 מען װי סקולם, װאקיישאנעל אדער טריידם,

םיר ערפאלג. גרויסען אזא געטאכס זיי, רופס

 םויזענםער צענדליגער טאג צו היינט האבען
 טען וואו שולען די באזוכעז װעלכע קינדער,
 פרינ־ װי טריידם, פארשײדענע זײ ייערענם

 כלערליי עלעקםריציםןים, דעזײנינג, םינג,
 זײ ווען און װ• א. א• מילינערי שניידערײ,

 אלגע־ אן זײ האבעז הײ־סקול גראדואירען
 פארםאגען גלייכצייסיג און בילדונג, מײנע

 ןיר־ אקאדעבלישע און םעכנישע די אויך זײ
 א אייף פארדינעז צי אגצופאנגען וױ פאריגג

פאכען. צו עבעז1־
 אויף הײ־םקול םרײד 1גידעי דער פון

טער4 דער  אגםוױקעלם צוביסייעד איז גאה, י
 טזיכ־ אף אינסםיםוס ״פעשאן דער געװארען

 צו־ יאר io ^־&געפער מים װאו נאלאדזשי״,
 פים אפגעבען גענופעז זיך סען האם ריק

 אויף ספעציאליזירונג םים בילדוגג. העכערע
 האם דא דעזײן. און פעשאנס פון געבים דעם
 גראדואירסע אנגענופעז זיך, פארשםיים מעז,

 אקאדעםישע אדער טריה׳ די פון סםידענםעז
 א ארויסגעװיזען ־אבעז װעלכע הײ־סקולס,
 פארשיידענע די אין פעאיגקײם ספעציעיע

 אדער םאםעמ^־ק. און קונטס פין ציױיגען
r געביס דעם n>ix פעאיגקײםען c מענעד־ 

 דעזיי־ און סםיילינג מארקעטינג. זשמענם.
 דאס פאכען. קליידער פרויען די אין גינג

 פאד־ זױנזערע װעלכע אין פאכען איץ זײנען
פיל• זייער זיך נויםיגם םרייד טערמע1?־

נאםירלעך. האבען. דערין אין געהאלפען
 סאנופעקםשו־ פראנרעםיווע געציילטע די

 אױף בליה וױיםען א האבען װעלכע רערס.
 געהאל־ פאראויס. ביסעל א זעען און זאכעז

t האבעז פען ix• ערשםע די אין ספעציעל 
 צו־ גאנצער דער ױען יארען, שװערםטע און

 די פריש, און נײ געווען איז ענין צום גאגג
 איבער םים שױן ױניאן. אונזער פיז פירער

 איינ־ םענשען אונזערע האבען צוריק יאר 25
 rx קלאוקפאכער צוקונפםיגע די אז גצזען.

r פאכען אנדערע אלע r« דרעםראבער c 
 דורך קומען נים װעלען שניידערײ. דאמעז

 געקוםעו דינען עס װי םיר זעלבער
 דארפען ניט װעם מען פארגענגערם; זײערע

 שלע* הבית. בעל ביים יאר עםלעכע אפדינעז
 אין קינדער הבית׳םעם בעל דער מים זין־ פעז

r איז םױזענס מיט העלפען און רארק ’x זאד 
 אויס־ דאנקען. צו גאם האם. מען ביז הויז אין

 פינגערהום א טראגען צו זיר געלערענט
 הא־ אמעריקע. אין פינגער. ריכםיגען אויפן

 מו־ וועם פאראויסגעזען. פיג^ר־ אונזערע בעז
 אירע שניידער. אײגענע אירע שאפען זען

 דעזיײ אייגענע אירע אפערײםארס, אײגענע
 זיג* די שלעזינגערס, די זיי, װ. א. .x נעדם
 וועמעם — הילקװיםס. און לאנדאנס מאנס,

 .די אױף געמאלען פראכטפול זיינען בילדער
 היי־ טריידם נאדעל היגער דער פון װענט
 rx אײנגעזעז באצײםענם האבען — כקול

 באאמטע סקול אונזערע דערמומיגט האבען
ז די גרינדען צו ױ  אויד דא זאל סקולס. ס

 אל־ דןיר פון גאמען דער װערען דערמאנט
 בעללער א. פירטע קלאוק בכבוד׳יגער טעד
rx .אײגענטימער- דער ױעלכער פדן קאמפאני 
 אין חלק שטארקען א ׳האם מײער, מעקס מר•
 זײ האט װעלכער און כקול פון גרינדונג דער

 װען — צושםאנד איצםיגען איר ביז דערפירט
 קא־ א אלם באטראכט אן איצט פון װערם זי

 שי־ גראדואירטע די און םטײם, םרן לעדזש
 l ' דיפלאם קאלעדזש א קריגען װעלען לער

 קאמוירשעל אװ ״בעטשעלער פון דעגרי א
סײענס״.

אוג־ אין סיר האבען אופן, אזא אויף אס

27 זײם '►------------------------
 אגטװיקלדנג די זעז n דערלעבם ציים, זער
 גע־ געבארען איז װעלכע אינדוםםריע, אן פון

מ rx ליידעז אין rx »ימ איז װארעז ל ע  וו
 rx בלום מענשעגם פיל אזוי אפגעקאסם האם

 םים דערגרייכם׳ ענדלעך האם זי ביז שוױיס
r הילף דער c ארבעםער. די n םדר־גה דער 
 שםו־ סען ױאס פאך־, רעססעקםאבעלע א פון

r האלעדזש א איז דירם c נױ־ אװ םםײס 
| יארק•

סענםעוי העלםה יוניאן אין
ײיז פ.ץ נירטאן יא

r יסגלידער c ײניאן דער 
 אפים אין מיך, פרעגעז

העגםער. העלסה פון
לאקא־ זייערע פארודאס

ען  r־7 נים אראנזשירית י
בעי לעקציעס גע־ אי

 זײ פראבלעמע^ * זונם
 לאקאיי יעדעד אז גום גאנץ פארשםייזת

r װידמען דארף r א צו אױפםערקזאטקיים 
 ע:ען11נדעסס1פ פראבלעםען. אנדערע רייע

 אפגע־ יך1א דארף ײניאן די אז זײ פילען
 דער יפצ,יקלערען1א יף1א ציים אביהעל בען

 איך געזעס־ענינים. װעגען מיטג^ידערשאפט
 עדיוקײ־ די אז םראכםען 1צ יגם1גענ בין

r דירעקטארען שאנעל c װאל־ לאקאלעז די 
 פארלאנג דעם אס נאכהומעז געדארפם מעז
rc םיםגלידער. די

 קײן פאראז נים איז עס אז ײכם םיר
 געזינם־אױפ־ אס11פאר־ רזאך1א אגיקע11 ם1ש

r םייל א װערען ניט זאל קלערוגג c דער 
 ספעציעל ײניאן. דער אין נג־ארבעט1בילד
 בא• קען געגענשםאגד דאזיגער דער װען

 אינטערןיסאנטען אן אויף װערען האגדעלם
 כעז ואס1 פילמם, אדע׳ר רעדנער דורך פן1א

 פא־ יעדער װעגען קריגעז לײכם איצם קאן
r זע c .געזמם־אויפקלערינג

 אינפארמאציע טך א אז םאקע, אמת
 רא־ רכז1י געגעבעז צײםעז היעםיקע װערם

ר געזעם. דאם היםען1אפצ אײי װי דיא. מ  א
 מערםסענם שערם אינפארפאציע דאזיגע די

 באקאנםע די םים פארבינײנג אין געגעבען
 פיר־ געח־יסע װעלכע דס־ד ״קאםוירשעלס״

 געיױפע פארקויפען 1צ זיך באמיען מעם
 איז איגפארבאציע -אזיגע די קטען.1פראז־

ר ע ב רי ע אביעקםיװ נים ^ ענ  נים קען rx ג
 איבער אויפקלערונג װי װערען באטראבט

געזונם־פראבלעמען.
 אײפז צוגעהערם זיך איך האב אױרעלטען

 איבער רעדע האלב־שםונדיגער א 1צ ראדיא
דיע־ ריכםיגע א איז ״װאם :פראגע דער

 זייער גערעדם האם װאס רעדנער• דער םע״.
 רעדע זית פארענדיגט האם פליםיג. און שײן
 װיםאמין• געװיםן א פאר רעקלאמע א מים
 פאראן ױינען ראדיא־רעדעה ענלעכע פיל.

 דעם פארנעמזח נים קענען זיי אבער סן־. א
 אינפאר* אביעקםײוער ן1א אמת׳ער פון פלאץ

 ן1א אומפארםייאישער אן גאר אם11 מאציע,
געכען. קען דאקטאר קאמפעטענםער

 רא־ די אט אװירקען1אנטקעגעגצ אויף
 אז געװען נײםיג װאלט דיא־קארוירשעלם״

r בילײנג־דירעקטארעז די c ײ־ אונזערע 
 לעקציעס םעריע א אראנזשירען זאלען ניאנם

 אינ־ אנדערע און נג1יםקלער1נם־א1געז פאר
 געזונם־פרא־ ועגען1 סיעס1דיםק פארמאטיװע

בלעפעז•



גערעכםיבהײט

קלאוקמאכער די מיט שמועם א
קלאוקמא״ אייד כוזז ^יישר

 באםײליגען םאר כער
שםאם־װא־ די אין ײז־

 און חודש םאריגען לען.
 צאל גרויםע ײייער פאר

 טיקעם אויםן שסיםען.
 ליבעראלער דער םון

 געמאכם מעגלען־ האבען װעלכע
 אלם העלי׳ רודאייף פיז דערװײלוגג די

 אונזער אין קאונםיל םיםי פון פרעזידענם
 רעזולטאםען די נױ־יארק. שםאם גרײםעד

 די אז וױיזןין. וואם ײאלדז׳ לעצםע די םון
 אי־ די געקראגען האם פארטײ ליבעראלע

 די פיז שםימען מערהײם בערװעגענדע
 שםאר־ א דינען שםאם, אונזער אין גירגער

 שםאם* נױ־יארקער די צו װארט־גג מ
 טע־ פון באהערשט זײנען װעלבע םאטעס׳

 קארופציע אין אײנגעםוגקם או־ז מעני־האל
 זיי אז אונםעה־ועלם, דער םיס בשותםות

 פרנםיז. נייע א זוכעו באצייםענס דארםעז
 ןינטשלא־ די באװיזען האבעז ודאלען די

 אן האבען צו בירגער אונזערע םון םעגקיים
שםאם־פארוואלםונג. ןירלעכע

 נײ־דערוױילטער דער אז האםען, ־ לאםיר
 אנ־ ווייםער וועם פרעזידענם םיםי־קאוגםיל

 שםאם־ ערלעכע אן פאר קאמף דעם *סירעז
 מעג* לעגאלע זײנע לוים אדםיניםםראציןי,

 אז געראטעז׳ אים װאלם איך לעכקײםען.
 סוד קיין מאכעז נים עיקר׳ דער זאל׳ ער

 קאיף׳ אינערלעכען דעם בירגער די פאר
 געריבענע די מים פאר אים שסיים עס וואס

 דעם האבעז זאל ער םעמעני־פאליטישעגם.
תי זעלביגען ם  די װאם בירגער, די צו צו

 זיי ודען אים, צו געהאם האבעז בירגעד
 איצםיגען זײן אגפארםרױם אים האמז

 די קריגען צו דערװארםעז קען ער אםס•
ײ דער םמ און ווײלער זײגע פון שמיצע  ל

 געגען קאמף דעם אין פארםיי בעדאלע
 א־נ־ דער מים שותפות דעם איז קארימיע
םעדװעלם.

 דערפרייענדע זײעד א באמת איז עם
 איז פארםיי ליבעראלע די װאם דעדשײגזנג.

ץ צו אויסנעוואקסעז  די אץ ערשםע די ד
 קענענ־ שםאם. דער אין םארםיי גרעםםע

 פון פירערשאפט אויסגעצייכענםע די דיג
 פראפע־ וױ פארםײ, ליבעראלער אונזעד

 אלעקם דדבינסקי׳ פרעזידענם בוירל. סאד
 גע־ אגדערע די און יואוועליר םר• דאוז■

 ווע־ זיי אז איך׳ ױיים םיטארבעםער, םרײע
 אין דערםאלג מיםז באנוגענזיז נים זיד לדז

 װייטער וועלען די אז װאלען׳ לעצםע די
 פרא־ את אויפקלערונג דער םים אנפירעז

 סםאנ־ מאראלישע העכערע םאר דעפאגאג
 פאליםיש־געזעלשאפםלע- דעם איז דארדם

ן  דעם אם אין לאנד. אונזער אין לעבעז מ
 אײגענעם מיין איז איד יײל צוזאסזיגהאנג

מז א  גרױסער דער סון גאםעז אין איז נ
אז קלאוקםאכדר  לײ אונזער באגריםען ײני

 קאמף מוםיגען איר פאר פארטיי בעראלע
מז איז ד ?עז זי װעל מז זי םי  דער אויף ש

 קלאוקמאכער מעכמיגער אונזער ®מ הילזי
יוניאן•

םרײד אץ לאגע דער ױעגען
 איר וױיסם םרייד, אין לאגע דער בנוגע

אםשר און איך. וזי פוגקם קלאוקפאכןר.

ײ __ י ײ י םמ װערען אעעפירם ױעט וואם שעפער, י.ח
ל פת א ר ׳ £ ש ג ר ע ב דערפארענער אלטער אן מילער, יאנקעל נ

ױניאן. קלאוקמאכער דער אין טוער באארד חשאינם 1פי סענעדזשער גענ.

ערונג ד שונג דעד אין ענ  פון סארוו*?
ט ענ ם ער ײ ט ע ד ר אנ ס

 סו איך און מאכעז בא־אנם דא װיל איך
 דעד אז באדױערען. םון געפיל א פים עם

רעםײ־ קלאוק אונזער פון פארװאלםער
רע־ האט זעם, הערבערט ערמענט־פאנד,

ארײגגע־ האט ער ארס. דין פון זיגנירט
 שארפע צוליב רעזיגנאציע זיין געבעז

אינ־ װי אויפן דעם װעגען חלוקי־דיעית
 איך ווערען. געמאכט דארפען װעםטמענםם

 איז זעם הערבערט אד זאגען. אבער וױל
 אנגעשםעלםע די פון ערשמער דער געװען

 האם װעלכער רעםײערמענם־פאנד, אין
 איינגעשטעלט איבערגעגעבען און טרײ
םאנד, דעם פון םארוואלםוגגם־אפאראם דעם
געווא־ געשאפען ערשט צום איז ער װען
פאר* דער מים אנגעפירט האט ער רען.

אוםן, אן אויף פאנד דעם פון װאלטונג
 םאר אים, פאר כבוד א געװען איז וואס
 ביי אינח־םטריע. דער פאר און ױניאן דער
 װינשען אים איך װיל געלעגענהייט דער

 זיץ פץ געבים יעדען אויף דערפאלג םל א
טעסיגקײט. װײטערדיגער

רעםייער־ דעם פון םארוואלטער אלט
 הערי געװארען באשטימט איז פאנד מענט

 מים פארוואלםעם האס װעלכער קרוגמאן,
 דער אין פאנד וואקעישאן און העלם דעם

 יאר םינף איבער באארד, דזשאינט קלאוק
 אז באטאנען׳ צו צופרידעז בין איך צייט.
 באטת אים מיר האבען יאר פינף די דוי־ד

םאר־ דינע םאר נאר נים געקראגען, ליב
 פיײ זיינע פאר נאר װאלםונג־פעאיגקייםען,

םיםגלידער. אוגהנרע צו באציאונגען נע
 מיט באהאנדעלם אלעמאל האט ער װעלכע

 דרך גרוים און אויפריכםיגקייס אמת׳ער
ר איצם, ארץ.  דעם איבער נעמם װען״ןי

 ער אז דערװארטען׳ מען קען אמם, נײעם
 און געדולד םעאיגקײטען, זײגע דורך װעם

הא־ ארבעם, דער צו איבערגעגעבענהײם
 אים עם װינש איך דערפאלג. גרוים בען
 אייגענעם םייז אין הארצען גאנצפז פון

שאינט אונזער פון נאמען אין און נאמען  ח
באארד.

אדםיניםםרא• דער קאלקער, מ. מאריס
 קלאוק אונזער פון סעקרעטאר טיװער

 די איבערנע&ען װעם באארד, דזשאינם
 אונזער איבער פארוואלםפר פון פונקציעם

קאל־ מאריס פאנד. וואקעישאן און העלט
הױפם* דעם פון אונז צו געקומעז איז קער

 װאו אינםערנעשאנעל, אונזער פון אפיס
 15 אריבער באשעפםיגם געווען איז ער

 יאר דרײ לעצםע די פת פארלויף אין יאר.
^ וױרדע םך א מים ער האם ק א  דעם ב
םעקרעםאר. אדמיניסטראםױוען פון אמם

פראק־ אלע אין פאראינטערעסירם איז ער
 םארצוױיגטער אונזער פון ענינים טישע

 װעם ער אז זיכער׳ בין איך ארגאניזאציע.
פארװאל־ פאנד וואקיישאן און העלם דעם
 ער װי אוםן זעלביגען דעם אויף םען
*דפיגי- דער אםם דין גןםירט האט

 איז סעזאז לעצטער דעד אז בעםער. נאד
 אונזער אין ערגסםע די פון אײנער געװען

 די אין איז עם װאם דאס אינדוםםריע.
 געױארען סעזאו םון וואכעז פאר לעצםע

 קען מארקעט׳ אין .פרײלעכער״ ביםעל א
 פארלוסטען, די פארגיםיגען נים אבער עס

 ציליב געליםען האבען ארבעטער די וואס
 דאך, געדענקט איר סעזאן. שלעכםען דעם

 זאגען צו גים פארשפרעכען מײן מםד.כ:<
 אונ־ אין צוקונםם דער װעגען נביאות קײן
 אז באקאנט, איז מיר אבער םדייד. זער
 ״סעמפעל די זײנען שעפער מײםטע די אין

 ער־ מען און םארםיק כמעט שוין לײנם״
 ביזי װערען זאלען שאו־רומם די אז .יוארט,

 איצטיגען דעם פון וואכען ערשטע די אין
 ערשטע די אז פאר, זיך שטעל איך חודש.

 בא־ייםענדיג זיין ייעלעז באשטעלונגען
 גוטער א איז אלעמאל, וױ אבער- גרױם.
 דער פון פיל אזוי נים אפהענגיג סעזאן
 די םון װי .ארדערס״ ערשםע די פון גרויס

 שפע־ ארימ קומעז וואס ״רי־ארדערס״,
 אז האפצן׳ לאמיר איז׳ םעזאן. אין םער

 צייטען בעסערע אנפאנגען זיך וועלען עס
םרײד. אונזער אין

 דער־ געלעגענהײט דער ביי װיל אין־
 די סײ און מלאכות בעל אונזערע םײ מאנען
 אונזער פון כללים די לוים אז בתים, בעלי

 ®־ייז־םע־ די םחען אגרימענם לעצםען
 אויפן ארבעט דער פון סיי םעלמענםם,

 סעקשאן־ אויפן סײ און טןײלאר־םיםםעם
 אױסשליסלןןך ווערען געמאכם םיםםעם,

 מאנופעקםשורער. אדער דזשאבער ביים
 די אפהיטען שםרעגג וועם ױניאן אונזער
 ספעציעד עס דערמאן איך כללים• דאזיגע

 קענען זײ אז מײנען׳ וואס בתים׳ ב?לי די
 און סעטעלמענםם די אפציען אפלײגען,

 שא־ דער זיין. װעם וױיטער וואס ווארטען
 פארשלע־ םון ארויםקומען קען װאס דען׳
 זײער דין .ױעם פרית־םעםעלמענםס די פען

אייגענער.
 פאראינםערע־ איז ױניאן די װי אזוי

 שםרײםיג־ אוםנויטיגע אויםצומײדען סירט
 ארבעםסגע־ די בעםער איך ראם קייםען,

 ״סעמ־ זייער פארםיק האבען װעלכע בער,
 לאזען באצײםענם זאלען זיי אז פעל־לאין,

 צר גריים זײנען די אז ײניאן, דער װיסעז
 ניט זען אויד דארפען די פריתען. סעטלען

 דעם בײםען דאס שםעםער אויף אפצולײגען
 םעקשאן־שעפער די אין ארבעש־סיסטעם

 די מאכען און שטיק־ארבעט אויף ײאד םיו
 םארגונ* דינען וואם ענדערונגען, נו\םיגע

 האם באארד דזשאינם דער דערםיט. דען
 די צו בריװ ספעציעלען א ^רױםנעשיקם

 ױי אח עניז דעם־א װעגען בתים בעלי
 װעלען קלאוקמאכער די אז ײיםעז׳ געלאזט

 ױעלכע גארמעגםס, אויף ארבעםען נים
 יר־ די געווארען. געסעםעלט נים זיינען

 דעםארם* נייעם א איינגעשםעלם האט ניאן
 באארד דזשאינם קלאוק דער אין םענם
סעקשןמ־ אין •רית־םעםעלםעגםם די פאר

-------------̂י־' ו95ו דעצעםבער,
 אים װינש איך סעקרעמאר. ער1כםראטיי

דערפאלג. גרויס
עוטריםםרע פון געפיל p מיט

 דערמאן ענםריסטונג פון געפיל א מים
 פרא־ פארעגדיגםען װאס גאר דעם דא איך
 דעם אין אנגעקלאגםען דעם געגען צעם

 ױניאן־מערטי־ א לוריע, וױליאם פון מארד
 שוועסםער־ארגאגיזאציע, אונזער פון רער

 דערמאר־ לוריעס דרעסמאנער־ױניאן. די
 די פון געװארען אויםגעפייאנט איז דוגג

 אע־ מים בשותפות ״אםען־שאפ״־באםעס.
 דורכגעפירם איז און םערװעלם־מןןנשען

 דעם טאג, העלען מיטען אין געװארען
 דרעס־ נױ־יארקער אין ,1949 ראי טען9

 אויף געשטאנען איז לוריע בעה מארקעט.
 דער פון ארנאױיזער אלס פאםטען, זיץ

 אזא געדויערט האט עס װאס דאס ױגיאן.
 באשולדיגםע די פון אײנער ביז צײם לאנגע

 איז געריכט, אין געווארען געבראכש איז
 דער פון אומ^עאיגקײם דער פון באוױין א

 דאך איז װאס שםאם־א^מיניםטראציע,
און די א^צוהיםען מחויב  זיכער־ לעבענס.

 אויפדעקונ־ די דורך בירנער. די/ פון קײט
 גע־ געמאכם לעצםענס זײנען וואם גען,

 פארבינדונגען גאענטע די װעגען װארען
 די און פאליציי־באאמטע געװיםע צווישען

 װי פארשמענדלעד, װערט אונטערױעלט,
 סקעב־ די פון עלעמענם געװיםער א אזוי

 פאר־ צו־ זיך וזוצפה די דאט בתים• בעלי
 און װאונדערבעי־דר דער מיט מעסטען

ױניאן. דרעסמאכער שטארקער
 קלאיק־ דער םון ריטגלידער די מיר,

 און בלום מים האבען וואס מאכער־ױניאן,
 צו־ ארגאניזאציע אונזער געבויש שװײס
 ניט װעלעז דרעסמאכער. זײ מים גלײך
 געזעץ־פאר־ קארופטירטע א דולדען רואיג

 דער םים שותפות מאכט וואפ וואלטונג,
 אין גארגעל־שױידער די און אונםערוועלם

 אינםערנעשאנעל אונזער אינדוסטריע. דער
 צו־ וועלען ארנאניזאציעם אירע אלע און

 דעם אפצורייניגען אויף האנם א לייגען
 עקעלהאפט^ד דער פוך קליידער־מארקעם•

 און בתים בעלי געװיסע פון קאמבינאציע
j גענגםטער־באנדע•

 אז זאגעז■ איך װיל דרעסמאכער די צו
 צארען, דיער םארשטייען אין פילען מיר
 אלץ נאד גײעז לוריע־רערדער די װאכ

 זייער טיילען מיר אומבאשסראםם. ארום
 דעם פירען צו װײטער ענטשלאסענקײם

 אונ־ באשיצען צו רעכט אונזער פאר קאמף
 די ארגאניזירעו דורך סטאנדארדס זערע

 אונזער אין רעשםלעך נים־ארגאניזירטע
אינדוסטרי*.

דײם״־זאמלונגען אװ ״מארטש
 הײנטיגעז דעם אין האט ױגיאן אונזער

 יארען׳ פריערדיגע אין װי פונקם יאר
 די אין זאמעל־ליםטעז פונאנדערגעשיקקז

 קלאוקמאכער אוגזערע אלע כדי שעפער,
 געבען און באםייליגען קענען זיך זאלען
 וױכטיגעז דעם פאר קען אײנער װיפיל
 אינ־ פון קרבנות די העלפען צו צװעק

 אפעלי־ דא וױל איך פאנטיײי־פאראליסים.
 יו־ אקםױוע די און טשערליים די צו רען

 צו בײהילםיג שעפער די אין גיאן־טוער
 דעם םון זאמלומעז די אז זען, און דין

 הרכ־ זאלען דיימס״־פאנד, אװ .מארטש
 דער־ געהעריגען דעם בים װערען געפירם
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שעהן בערנארד וױיס־פרעזידענם פין
קאמפיץ, ארגאניזאציע ער

 אין פירען מיר װעלכען
גאר־ מאנםרעאלער דעם

 די האם צענםער, מענם
גע־ װאכען פאר לעצםע
רע־ ממשות׳דיגע בראכם

זולמאםען.
 ױניאניזירען צו געלונגען אונז איז עם

 קאמפאני״; דרעס ״ליאים פון שעפער די
 מאר־ ״דזשעק און קאמפאני״ דרעס ״מינועם

אינק.״. גאלעם
 אונטער־ אויך איז ױניאן־קאגטראקט א

 ״מיד־טאון דער מיט געווארען געשריבען
 אר־ 35 באשעפטיגם װעלכע אינק.״, דרעס

 מייל 18 שטעטעלע, א טערעבאן, אין בעםעד
 גע־ האם פירמע דאזיגע די מאנטרעאל. םון

 אונ־ פון ארויסדרייען זיך קען זי אז מײנם,
 וואס דערםים קאנטראל איגטערנעשאנעל זער

 אר־ מאנםריאלער אירע אויםשליםען װעט זי
 שםאם. פון ארויסקלײבען זיך ארין בעםער

 דעפארטמענט ארגאניזאציאנם אונזער אבער
 די ארגאגיזירט און נאכגעפאיגם איר האם

טערעבאן. אין שאפ נייעם איר פון ארבעטער
 דעפארטמענט ארגאניזאציאנס אוגזער

 ביסעל היבש א אויפג^םאן אריך שוין האם
 ארבע־ 225 די םון טײל א אויף װירקען צו

 שאפ אין באשעפטיגם זײנען וועלכע טער.
 דער פירמע. פראקס״ יװאשמור דער פון

 אזױ געװעו איז ארבעטער די פון אפרוף
 געווענדעט שוין זיך האבען מיר אז גינסמיג,

 קריגען צו כדי דעפארטמענם לײבאר צום
 בארעכטי־ אונז זאל װאס סערםעפיקאם א

 די פאר איידזשענםי״ ״בארגײנינג די זיין צו
 אויבענדערמאנטען דעם פון מלאכות בעל

 פון ארבעטער די אפהאלטען צו כדי שאפ.
 די האט יוניאן אונזער אין זיך אנשליסען

 שליסען װעם זי אז געסטראשעם, פירמע
 צײט. אומבאשטימםער אן פאר שאפ איר

 װאם וױיניג זיך האבען ארבעטער די אבער
 ספע־ די גוט באזוכען זיי און אפנעשראקען

רופען. םיר װעלכע שאפ־מיטינגען, ציעלע
 דוי־ נים לאנג װעט עס אז האםען, מיר

 א האבלזן וועט ױניאן אונזער און ערען
 אר־ די איבער קאנםראל פולשםענדיגען

שאפ. דאזיגען דעם פון בעםם־באדינגונגען
ט גארמעכט״ ״רארז ײ ען ב מ א ץ נ ט א מ ע : 

ע צוריק ערדיג ר סרי ע ם ע רכ א
 ראדז די האם רעי״ ״לײבאר פאריגעז

 אר* אירע װיסען געלאזם קאמפאגי גארמענם
 זי וױיל ניט, מער זיי דארף זי אז בעטער,

 בעלי די אבער ביזנעס. אירע ליקװידירם
 דינען און םיר איץ פיד ארוים זיינען בתים
 דורך לאין־ביזנעס, זעלבער דער אין אריין

 גארמענם׳/ ״ראח אנשטאם םיר• אנדער אן
 גארמענם״■ ״מאסאן דער מים איצם זיי זיינען

 די צו פריער געהערט האם װאם שאפ א
 געמאכט האם מען וואו בתים, בעלי זעלביגע

 נאך א געווען איז װאס און ספארםסװעיר׳
 פון ארישמישונג דער צוליב שאפ. ױניאן

 אגגעשטעלם פירמע די האם ױניאן אונזער
ארבעטער. פריערדיגע אירע אלע צוריק

מ ױניאן א־נזער איז גלייכצײמיג געלוגג

 ארבעםעד אנדערע די אויך ארגאניזירען צו
 און קאמפאני״ גארמענט ,מאםאן דער פון

מען מיר  דע־ לײבאר .קװיבעקער דעם פון ד
 דער פאר געיוארעז אנערקענט פארםמענט

 ארבעםעד די פון אײדזשענםי״ ״בארגענינג
שאפ. דאזיגען דעם פון

 צו חשק ?ײן גים האט פירמע די אבעי־
 זוכם זי אגרימענם. אן אונז מיט שליםען

 פרױױלעגיעס און דריידלעך פארשיידענע
 אר־ ױניאן אונזערע אנערקענען yc ניט כדי

 הא־ מיר שאפ. איר אין בעטס־באדינגונגען
 זיך שװעריגקייםען, דאזיגע די צוליב בען,

 ריליישאנס ״לײבאר דער צו געװענדעט
מ אלע דורך מאכען מיר באארד״. עצלע עז  ג

 צו גריים זי? װעלען מיר פארמאליםעםען.
 א צו אפילו רעכט, אונזערע פאר קאמף א

 נים װעם אויסוועג אנדער קײן אויב םטרייק׳
זייז•

ער ם אונז ײ םפ ט די עי מי ױ כ ע ד  ״
ם״ ענ מ ד א ג

זיך, מיר דערוױסעז וואכען פאר לעצםע די
 װעלכע גארמענט״, ״דעבװער פירמע די אז

 ארבעםעד, הונדערט איבער באשעפטיגט
 אין שאפ איר אריבערצופירען זיך קלײבם

 פון ארויסצודרײען זיך כדי קװיבעק־םיםי.
ױניאז־קאנםר^ל.

ע. א גענימען באלד םיר האבעז סםעלו
 אז םירמע. דער וױסען געלאזם האבען מיר
 ״לאק־ א װי האנדלונג איר באטראכטען מיר

 דערקלערען צי גריים זיינעז מיר און אום״
סטרייק. א

גל־ װארשײנלעך, איז, פירמע דער פאר
 זיך האבען מיר וואם איבערראשונג אן ווען

 גע־ האט זי פלענער. אירע פמ דערוואוםט
 גלאסיג• אריבער װעט פלאן איר אז מײנט,

 אונטער־ אנגעהויבען האם זי — אלענפאלס
אונז. מים האגדלען

 פארלאנגען אונםערהאנדלונגען די אין
 אונםער זאלען מיםגלידער אונזערע אז מיר,

 זייערע פארלירען גיט אומשטענדען׳ קײנע
 זאל זױ װאו אז פירמע- דער ביי דזשאבס

 אונזערע באשעפטיגען זי מוז אפערירען גיט
ױניאן־ארבעטער.

םע ארנזערע ל עט״י סג ױ ס א ע י אי אנ ד
שאינט דער ד,אם חודש פאריגעו קאונ־ ח

 אױם־ ױניאן קלאוקמאכער אונזער פון סיל
 דא• אין דאלאר טויזענם 8 איבער געטײלט
 און געזעלשאפםלעכע צאל א צו גאציעם

אינפםיםוציזןס. װאוילטעםיגע
 3 צו ביישםייערונגעז. גרעסערע צוױי די

 צו געװארען געגעבעז זיינעז דאלאר. טויזענם
 אר־ אידישע די העלפען צו הםתדרות, דער

 צום און ישראל אין אינסטיטוציעם בעטער
 קאנאדע, אין ארבעםער־קאמיםעם אידישען
 P* אימיגראציע מים זיך פארגעמם װעלכער

 געגעז קאכלף דעם מים און פליםי.ם־הילף
אנםיסעמיטיזם. און ראסען־דיםקרימינאציע

 גע־ געגעבען זיעעז בײםראגען אנדערע
 און שולען אידישע האספיםעלער, צו ווארען

ארגאניזאציע^ אגדערע
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1ST דפר איז אוז שאפ אץ פרעסערס pis« ד פיפ
לעצ־ דעם «ץ סרף דעם ים

 איז םעזאן. שלעכםען םעז
מװן■ ®ארעגדיגם אױ־ד
 װעמן דעבאםע די רען
שלעכ־ דער pc םיבות די

 דער־ *שום ל*נע. םער
me.גלויבןץ. םיר ח׳ײל ־

 סמ גאנג מקאנאמישער גארפאלער דעד אז
 עם פראגע. די םעםלען םפילא װעם לעמן
 אז בגביאד- זעעז װאס םעגשלז פאראו זייגעז

 םרייד. איז ליכםיגער װערען אז ®אנגם עס
 זיך פערקם שעפזיר די אין אז איז. אמת

ױ ארבעם■ םער כיםעל (ft ם1אי  גע־ איז עס ו
אז פיםעז אין װ«ן  נים װעלען םיר און — מז

 םאריגג־סעזאז דער אויב — װערזנז אגםוישם
ײז a אולייםוזײזעז זיד ז*ל  שלעכם. נים גאר ז
 םער ביסעל א דא איצם איז עם װאם דאס

 אגדער אז םיז גאר קומס פו־יער װי אדבעס
מל:  בעלי די אז ארױס. זיד אייגם עם וײני

ן בחיס מ  ווארעם םך א אנגעגרײם געהאס מ
 םלחםד- קארןיער דער פח ןמקומעז דעם םיט

םא־ דער פון ארוים אםאל םים זיינעז װעלמ
 כדי גגאזװ• געקענם גים זיי האבען און דע

 די האבען פםאק דעם פון ווערזח a •םור
 סארשײדענע געמאכם לעצםעגס בתים בעלי

 םסארס דעפארםםעגם די םים אראנזשפענםס
 װען דערשאר אמ *■ראפאושעז־םעילם׳ פאי־
 װעס גײסונגעז םעגלעכע די עםעגם איר
 און קאוםס פי־ײעז םך א אז געמינען, איר

 צלגענג־ דיער שאר םארקײשם װערען םוםס
 האם אורזאכען זײ אוליב אם •רייזעז. לזנמ

 דאס און ארבעםעז אעעשאגגען דערװײל פען
ױ געםאן. דריי א זיך רעדעלהאס  רעדם םעז ו

 באיערט סך א זייער געװען זיעעז םרײד, אין
 ביכעל שײז א איבערגעלאזם האבען וועלכד

 אנ־ אזױ זאל עם אז האפם. מען און ארדערם
 זייער װאלטען זיים אונזער םון מיר האלםזוז.
ױ זיין אזײ טאקע זאל ay אז געװאלם■  ו

 אונזעדע אז געזאגט, גביאות האבעז פאגבע
 *IX דין און ארבעם האבען זאלעז םעםבערט

 צושרידען. געווען אויד מיר יואלםען םרידען.
.. אזײ טאקע עס זאל הלדאי און ײן. ז

 כאזיכען *ד ױיכםמקײם דער דרעגען
 םיםמגען יאקאלע

 מיר און געזזאלטעז אלעמאל האבעז מיר
 אויםערגעוױינ־ םמ ם׳איז אז איצם, האלםען
 בא• זאלען מעמבערם אז וױכםיגקיים. לעכער.

מז  גלױבען דערביי םיםיגגען, לאהאל די זי
 מעגלעך װיים װי דארף מען אז אויך. מיר

 סאר מעמבערם די באשסראפעז *ו אויםסיידזװ
 אז װילעז, מיר מיםינגען. די זנו קונזעז נים

 איינ־ דעם האבען נים חלילד״ זאל. ידינער
 בכלל באזוכעז מעםבערס אוגזערע אז דדוק.
םיםינגעז. די װײניג
 פאר אז מיד. וױיסען בײשאיל- ים1 אם
 סרײ־ סעסלען גײס םען אײדער םעזאז. יעדעז

 םי־ א אלעםאל םיר רופדז שא• א איז זעז
 באםרעםענ־ -דעם פח ■רעסעדס די «ץ גױגג
עז  פרײז־םעסעלמעגם ״די אם אמ הבית בעל י

 מזוכם. גום זײער מיזןד װעדען םיםיגגןװ■
 עק־ זױז^־מרזעגלעמ אז םילם׳ יעדער וױיל

 אדער מיםיגס אזא פמ ̂יפ הענגם זיסםעגץ
 קוםם שאפ איז ייעז לםשל׳ פאל- אגדער אז

— אלײן ארבעםעד די פװױשען שםרײס א פאר

r פיז » V ,װ א ל ס ע ר ח׳־ים־פרעזידעגם ב

 כדי און — הבית בעל דעם געגזנז אדער
מז ליי װג מ ױ ך דעם א סו  מי־ א םיר רוםעז «

 אזא או ארבעםער אלע כמעט קומען — םינג,
 אויבענדערמאנםער דער אוליב אלץ — מיםיגג

 אין אונז בײ װידער׳ אודזאך. פערזענלעכער
ם .35 לאקאל ל  דױס זייגע מעםבער יעדער מ

 מים־ דער קומם אליין. זיך פאר אעדיװידועל
 די באאאלען ו1 יאר א מאל עםלעכע גליד
 פרעגם אפים אין שױן קומם ער װעז דױם.

 יעדען מים םאז ו1 האס װאם םראגען. םעז
 אזױ איגטערעםעז. אײגעגע מיס פערזעגלעד•

 א איז ער אז סעפבער. יעדער םילם ארום
 יז־ די באזוכם ער אז און יוגיאז־מאז גוםער

ניאן־םיםינגעז.
 װיכםיגקיים די באםאנען םיר װעז אבער •
tx פיינען — םיםינגעז םעמבער באזוכען 

 לאקאל־םעמבער־ די אויםשליםלעד דא םיר
 אלגעמיינעם אן םראגעז װעלבע מיסיגגעז•

 םארהאנדעלם מזוז וואו כאראקםער. ױניאן
 די גראדע אמ ביזנעם. ױניאז אלגעבדמע

 זײער געווען זןלןםאל זיינעז מיםיגגען סארם
ס אבער — באזוכם. גום םענ מ  באמערקעז ל

 אנגןןהדיבען האבלן םעמבערם םײל א אז מיר,
מן1אוגםער היג  און — געביש דעם אױף ו

 גע* שםענדיגע קיץ ווערעז גים ד»(ל עם כדי
 גויםיג םאי־ געפינען םיר האבען װאױגהײם.

 אלע » בריװ פאלגענדןיז דעם ארױמװשיקען
:פעדזענלעד ניעםבערם

 אייער «יעז װילעז מיר — :.ברידער
 איז װעלכע פראגע, א וx אייסמערקזאמקײם
 לא־ אונזער פאר װיכטיג אויסערגעוױינלעך

 m אוץ s פערזענלעד אייך םאר אויד און קאל
 באזזכעז ix װיכםיגקיים די — םיר. םיינען

מעמבער־מיטינגען. אוגזערע
 לן(?אל אונזער אז געװיס׳ ווייסם איר

 הױכען >( את גאמעז גוםען >( זייער האט
 יוניאן אייגעגע אונזערע איז םיי פרעסםיזש.

 בא־ ארבעםער אלגעמיינער דער בײ סײ רייעז׳
 גןיזזיל־ אידישער דער בײ םיי און װעגוגג

 זיד ױניאז די חאט דאס און שאםטלעיכקײם.
 לאקאל אוגזער װאס דעם, דורך ערווארבען

 שםןיגדינ רעאגירם איז אלעמאל ־אנדעלט
 איז םאר קופןיז װאם פאםירעגען. אלע אויף
 לע־ ארבעםער איז געזעלשאסםלעמז דעם
םײל• א זיינען םיר װעלכעז פון בען.

 שםאלץ זיעען מיר $ז זאגען, מיר װען אח
 פרעםעדם םקױרט און קלאוק אונזער מים

 אפי־ די סיי זינען אין םיר האבען — ײניאז,
 ױניאן דער פון מעמבערס די סיי און םערם

 אוים דריקעז מעמגערם די ווײל דערפאר. —
 םון גאנג דעם אױף וױרקעז אח גײםס דעם
 קאג־ שטעגדיגען דעם דורך ױניאן. דעד

 װעלכע מיםיגגען, םארשײדענע זײ פון טאקם
באזוכען. מעמבערם די

 בא־ באדזיערעז גרויסען אונזעד ־tx אבער
 די פמ טײל א אז לעצםעננ^ מיר מערקען

 בײ אויסםעלעז אגגעהויבעז האבען מעמבערם
 מעמ־ םײל געװיםער א אז מיםינגען. אונזערע

ד אנגעפאנגען האבעז בערם  ־tx םײלעז n יי
האבען םיר וחנן את םיםינגען. די באזוכען

 קובם — פראגע די אנאליזירען גענופדז
 םראכ־ םעםבערם עלםערע אונזערע אז אויפ,

 שוין לאנג איז ױניאן זײעי־ אז — זיך םען
 — באזים םאלידעז א אויף אייסנעשםעלס

 םי־ די אז פװםרױ, םולעז דעם האבעז די את
.זײ אז 1באגײ זיר קעז רערשאםם .  װידער .

 קלעימען דים. אנדערער דער פון אינגערע. די
 אז — עלםערע, די וואס זעלבע דאס כמעם

 זיך פירם און איינגעשםעלם איז ױניאן די
 — אופן קארעקםען און בעםםעז דעם אויף

 די ix !וםרוי פולען דעם האבען זיי אז און
 באפעםםיגט האבען וועלכע בויער. עלםערע

 אז זעעז׳ שוין װעלען זײ אז אמ יוניאז די
״אל־ראים׳׳. ױץ זאל אלץ

ם בײדע גלויבען. םיר י  זיינןיז ^
 לעבעדי־ א איז ױניאז א וױיל אוםגערעכם.

 װערען נים קען ױגיאן א אץ ארגאניזם גער
 די אויב אז ווארענען. םיר אח פארגליװערט.

 ױניאן די אז װילען. ׳םעמבערס עלםערע
 האבען זײ וױ שמײגער. איר אנהאלטען זאל

 קו־ די מוזעז — אװעקשםעלען געהאלפען זי
 דער העלפען קומעןי און םיםינגען די n מען

d’w:'׳,ido5־,x8 שםענ* אויף והאלטען1אג עם 
 נאםיר־ זיך. מוז נים. דאם טוען זיי אויב דיג.
 אלד־ די אז גןידאנק. דער אגםװיקלען לעז־■

 םארגאנגענ־ דער םון זאך א יוערעז םאימערם
 בא־ ניסײוילענדיג, ,x װילענדיג אח — היים

 עס ,X וױיםם, װער אלײן. זיך זיי זייסיגעז
 זאלען זײ אז פינקמ. א tx פירעז גים קעז
דערפװ. ליידען פיל

tx ױילןיז װידער מעמבערס איגגערע די 
 װאס דערױף, קעגדיג1ק נים אז זאגען׳ מיר

םרוי דעם נז1א שענקען זיי  גלױבען. זײ און ^
 ביז אײנגעשםעלם איז װאס אלץ דאס אז
 דארםען םמדעסםױעגען — ם,1ג איז ם1אי
 יגעז1א םיט ױניאן דער יף1א jyptp נים זײ
א װי מז זײ װאס גראסערי״, א יף1, א  ם1ג ה

 מןיז אז םארשמיק. דארפדז זיי איעגעקויפם•
 — באמיען זיך אמ — האנם א פװלײגען דארף

 יא. ם,1בל ן1א שװײס דורך איז אס11 דאס אז
 זאל געװארעו׳ אױסגעקעמפם ם.1בל רך1ד

 פאר* מאכעו נאך ױיטיג. אײב אװ בלײבען,
 ך1באז דער אז גלויבען, מיר בעםערונגען.

 װיכםיג, זײער איז מעמבער־מיםיגגעז פיז
 אינגערע די פון םײ און עלםערע די םמ סיי

מעמבערם.
 לא־ אװזער אין מײנוגג א עקזיםםירם עם

 לייכט זייער קעז סיםינג־פראגע די אז קאל,
 א יפלײגעז1אר דירד װערען געםעםעלם

 •1באז נים םאר דאלאר, עטלעכע פרן שםראף
 איז אדםיניםםראאיע נזער1א מיםיגג. א כעז

 װאל־ מיר ואגג־מיטלען.1צ wxti געגעז אבער
 פרייװילי־ א אויף אז געװאונש״ין, זייער טעז
ער זאל שםייגער גען ^י  םארשםיץ, םעםבןיר י
 םיםינגען. די באזוכעז tx איז עם וױכםיג װי

 קא* באארד עקזעקוטיװ אונזער האט דעריבער
 םראגע די םארהאגדעלם האם װעלכע םיםע,

 אז נעמען םיד איידער אז ז באשלאסען —
 tx — שסראף־םיםלןת׳ און !וואסנ־מיםלעז

 מעמבערם די tx אפיל לעצםעז דעם מאכעז
 םעםבער־מיםיגגען עםלעכע נעקםםע די פאר
 אמ אז־יםארבעםעז. זיך װעם 1ל װי זען את

 ריי־ ז־י באזמפען װזןלען מעמבערם די אײב
עעז עם םיר װעלדן — םאם פולער א אין םי

------------------- '4  t w  ,■j j a y i y i
ת לאהת  חלילד^ יב.1א אדן איצם. ביז װי אגנ

ם — םאדקערם. אן1י די וון  דורך םחעז ני
חנן צװינגען שםראף ע  כזמ1באז tx מעםבזנר י

עז.' די מ םי םי
ץ אדנז w םעכה א סזןפאעלפאכער » פ

װ א באקומען האבען םיר  סעפ־ א פון ס־י
 פיר גאםירלעד׳ נאפדז, (־יעטענם יעל־פאכץד
). ודילץ]ןגים מן מ ם רוי  אז —פרעגס װאס *

דפ  דער אק זרקלערעז זסענםייעד זזאלד י
ײם״ מרעכםיגק  םיר װאם קוםם עס װי — .

ױבען  tx נאר נים םעםפעל־םאבערס די דןרל
 זװיםן ארבעט ער בעת •יעסזנס זײ *רענאװ
 און — אונםערפרעםזוז אױך גאר —םזוםפעל

װ דעם אאפרעסעז אפילו גארםענכג גאנמ
 אר* ,־Tix אן גים בריװ־שרייבער אמזער
 דער־ נים עם זאל םעז פאר־־אס גיפעגםען

 םעפפעל־ יםן1א עם םאלם לרשמענס, לאזען:
 איײ זײז האם ער וױיל—שװער זײעד פאכער

ע »  אז שריי^ם, ער םער■ נאך אמ ארבעם• ג
 tx גײן tx ים1א קוםם סעספלל׳םאכער ד?ם

 פוץ הענם די םאםאזשירען tx פאסאזשיסם א
 פװױי־ אח סרעסער־אדבעט. שויערער דזױ־

 צײם וערער1ש איצםיגער דער אק םענם,
 זיך ײניאן־געפיל סאלידארישער זײן װיל

מז ע  — פרעסערם די פיז ?ריידדע די אננ
ר זאל ל ם  ארבעם. זימ םאז *רעסער א מ
ם און  זיך זאל םעםפעל־מאכער דןיר אז ני

הענם. די !עדרייען דעם מים
 אייגענםלעד אז ערקלערען, דא מיר װילען

 סעםפעל־ דעד אם11 נים. םיר םארשםייעז
ר מ א  —םענזז א אויב םענד- א *ינז a ד״אט ם
מז א  סעמפעל־מאכער. די tx םאקע םיר ה

ח זײ יאס1 ם ע  װי• מיר ארבעם. נזער1א tx נ
 נ־1א יט1ל אז ערקלערןון. עסענםלןך דא לען
 קיי־ טאר בתים בעלי די מים אגרימענם זער
 דעם rtn א •רעם־ארבעם קיץ םאז גים נעד

 געדענק איד אויב אח שאס אין •רעסער
 אײ־ ריק1צ יארען מים םיר האבעז ריכסיג.

 םעמפעל־מאכער די tx אפ^לירט מאל ניגע
 זײ אז זיק. אבער קען עם *רעטען. tx נים

 ױי־ דערפאר א&יל, אונזער םארגעםדז האבלן
 אז איבער׳חזר׳ען, נאכאםאל דא עם םיר ליז

 רעכם ם1ש קימ נים האט םעםפעל־מאכער א
tx דער פוץ סײלען איז עם װעלכע פרעסןיז 

 מיר ן1א — פרעסער דער ץ1ח א ארבעם
ט עס װידער םxאי זײ tx אפעלירעז  טאן tx ני

מען גים ארן ע ארבעט. אעזער ^נ
 עמי• צװינגם הבית בעל דער 1אםיל אויב
tx tyx בעטען מיר װאם אלץ &יז פרעםדז׳ 

'*Tײניאךלײט. םאראנםװארםלעכע אלם ׳ 
 ײניאן. נזער1א װיםען לאזען tx גלײך עס

 הבית בעל דער אז רא,1מ װער האם עס *־יב
ם עם זיך זאל  פיר פארזיכערעז דערװיסען. ני

«’T• אן די אז  געהאלטען אלעםאל האם ײני
 האלטען יױיטער1 אױך עם ועם1 אץ — םוד א

ti tn, דעם ארײנגעבראכם האט עם װער 
קאפפלעינם.

lxלעxדאנק א יםדריקען1א םיר ײילעז ם 
tx בדודער־ ױץ פאר םעפםעל־םאכער דעם 

אן׳געסיל. ייעכעז  נז1א tx בריװ ױמ זדרך ײני
 לא־ װעם םעגלעד זייז נאר ױעס עם װעז אמ

 אר־ גוםע די אנערקענען עםענםלעד 35 קאל
םריױ־שרײבער. דעם םון בעם

אין ארכעם קולטור איץ כילדדע
אד ק א 35 י

 בילדו׳נג נזער1א םח זגפאנג דעם םים
 עקזעקוםיװ נזער1א ד.אם ארבןם קילםר אח

ם א'גסםרו*ירא באארד קא־ עדװקיישאנעל דן

 פאר פראגראם דעם לארבעסעז1אויס םיםעס
 פראגראם, אליםגעארבעםער דער סעזאן. דעם

 אונ־ פון געװארעז גום־געהייסעז איז װעלכעד
פאלגם: וױ איז באארד. עקזעקוםיװ זער

 .פאבליק דעם גענופען האבעז םיר )1
 םעז15 דעם שבת־םאםיגע. םאו־ טדאםער־

ער, םנ מ *  סמפױעל שפילען װזנם םעז װאו ד
a• םעםבערם אתזארע פאר r t פאר׳כישדפ׳סעז 

 פארקױפען םיקעס דאלאד דדײ א «ח גיגמ*׳
 65 נױם דאלאד i א אח סלנם 48 פאר פיד

 טעגם, 32 םאר םיד פארקליפען םילעם סזינם
םעק^ חוץ א

 ״םאלקס־ די געס־סעז אויך האכען םיר )2
ע׳  ־Dsxtn םען2 דעם שבת־נאכס, פאר בינ
 .דער דיםאוז׳ט אסיפ שפילם םזח ודאל בער.

 פאר־ םיקעםס די םרליער•. זײן T* זינגער
t קײםעז b םעקס• חוץ א םענם » ומר 
 -״ttx a בארעכםיגם איז פעםבעד יזידער

פארשםעל־־נג• יעדער םאר םיקעםס
מז װעס אפםרישלע־^רס אן )3 ע עג  ג

 נאד נאכם- דינסטאג !ײייסעז יעדען װערען
 װאל מיםינגעז■ באארד עקזעקלטיה־ או־נזערע

 אײ איינלייםעז וו־^לען רץדנער םארשײדענע
שע עקאגאםישע׳ ;ימ־אז־פראגעז בער םי לי  מ
םראגען. אלװללםלעמ און

װע־ אורענם םיטװאך !לױיםען יעדעז )4
 דער װעגען פואװים, װערעז געװיזדן לעז

 און ישראל פדיגת באױעגלנג. ײניאן םרײד
םעפעס. באלערעגדע אלגעפײנע אױף אליך
 אונזערע אז אראנזשפענםס פאבען פיר )5

 גײע די זען יבוד3ב גײן זאלעז מעפבערס
 את םיםי־סמםער. אין דיבוק״. ״דער אפערע

גענגלעכע.tx זייער זײן אייד וועלעז פרייזעז זײ
 פון ערוױיללמ די פייערען װעלען םיר )6

 םע־ אסיסםענם או־נזער גאלדאװםקי׳ן, פארים
 ״פאראײ־ די פון פרעזידענם אלם נןח־זשער,

ײ א םים געװערקשאםםעז״ אידישע ניגםע  ד
 דאנערשםאג. םארקלםען ללעם װעלכער נער,
 ױא* דעם אין ,1952 פעברלאר, םען21 דעם

ױ האםעל אין אװענם, שינגטאן־בוירםדעי  ני
 גע* װערען פעםבערם אלע אלן — יארקער

 אפיס אין םיקעטם ױיערע קױפען a בעטעז
ײגיאן• דער פון

 פארהאנ־ קאמיםע עדמקיישאנעל אלנזער
 פארשלא־ װיכםיגע זייער אײניגע נאך ם1דעי
 אין ארליספאר װיק־ענד א װעגען װי— גען,

 כיר װעלכען ױעגלז װיגטער־ראנאםעז, די
 tx געלעגעגהײט זײ האבען tx נאך האפעז

'באריכםעז.

 ארטוד ברודער דעם ענטפער אן
װאלטער פ.

בריװעל. אייעד דערהאלטען האבען פיר
 דעם געגען ענםריםטונג אײער םיילען פ;ר
 געװא־ געפירט איז עסxפרא דער װי אלםן
 באשלל־ דעם געגען אמ־טייל דעם אלן רען

 ללריע. ױיליאם פלן םארד דעם אין דיגםעז
 ײניאז די אז םסכים אײך םים זיינען מיר

ם דארף  פלן םערדער די ביז רלען .ני
 קריגען װעלען ײניאן־מארטירער אלנזער

שטראף״. פארדינטע לעגאל זײער
ר ^  נים ליידער םיר קענעז בריװ א

 װייל ״גערעכםיגקײם״. דער אין דרלקען
 פארעפענםלעכם געהאם שלין אים האט איר
 אלנז בײ איז עם .tara’a םעגלעכער א אין

e’x»־ א r 1דר11איבער ניה קדםלנים פץ■ 
 װאם יעס.1קארעספאנדענ אדער בריװ קען

פרעסע. םעגלעכער דער אין דערשיינען
j י x ק א ד ע ר די

ס ^--------------------------— ײ 31 ז
י א מ ־ ^ ־ פ א ־ א ££־־ ש ר ע םיי ע  ר

*יעםער טען
«?»לאפביא דער פון ארבעםער די
^ אין קאםפאני׳ קלאלק •^ ײ־ האבעז נ

 א פטיגןיגרײם סעפםעסבער םען27 דעם
 ם*ד םים זיד געזעגענען a שאפ־פארםי.

ז פרעםצד א ראדען, סאקס דזד  םיםגליז־ *
ר י.אם װאם 35 לאקאל פרן lm די מ xf 
 ד«ר » jmm דעם אין געארבזיט יאר 20

ד די געײזפ־ק אייעעלאדעז זײבען שפחה  ס
פאריס ברח־ער ילניאן, דזר ®ון אםםזי

שןר אסיסםעגם גאלדאװםקי,  פון מעגעח
ביעאס־ װינדפאן. נעם אה 35 לאקאל
תן תאבען ודעלכע שאפ, פמ אגעגם מ װי  מ

x ל*נג« םיםגליד רעםייערםעז דעם n v 
 באגרי־ זײן איז האם גאלדאױסקי בדודער

 געהןרס ראזען כעקם אז דערפאגם. םוע
a װעל• ײניאן. דער פת פיאגערען די 

 דער איז אקםיװ באםייליגם זיך האם כןר
 נענעראל־סםרײק׳ דןים פח פיקעם־קאםיםע

 זײנדן עס געפירם. האם יוניאן די ולאם
 און קאהן אתי פארטי דער בײ געװעז אײך

.117 לאקאל פח דיװלידאף.
ױ שאפ פון קאםיםע די  אינדי־ אריך ו

 פרעזענםירם האמן ארבעטער װידועלע
jm םים םיסגליד רעםייערםעז דעם ro 

 דער פרן סוף mx האט ראזעז ברח־זיר
 ארבעםןיר אלע װעלכען בײ שאפ־שפחה,

 געדאגקם פארבראכם. פײז דיעי־ ^אבעז
jr אים האם מעז װאס כבח־. דעם פאר rx* 

 שאפ־ברידאר. זייעע געיױנשעז *ח טיילם
עןן זײ װען רעטייערען זאלעז זײ אז  זי

אלם. tx נים את געזעם

דאנק־רעזאלוציע
 !!קערמין״ .בען פון ארבעטער די םיר.

 אויה דריהזיז יארק. נױ אין שאפ קלאלק
 פירערשאפם דער tx דאגק יגעזxד,אר נזער1א

 אינזער tx אייד װי באארד דזשאינם דעם פלן
 זייער פאר גאלדשםיין. םעקס אגענט ביזנעם

 קאאפעראגיע את ד״ילף אליסגעצײכענטער
 דער ררען שאפ, אעזער אײנשטעלעז בײם
 !לקערפאז• בעז פירםע. דער פון ־בית בעל
 ארײו ־ריקx איבעררײס■ קלרצען א נאך איז.
אעדלסםריע. קלאלק דער אין

 אייגגעשטעלם זיד האם שאפ אלנזער אין
 פירםע דער צװישען קאאפעראציע גלםע א

 לטלבת סײ איז דאט װאם ארבעםער. די אלן
 מיר ארבעטער. די לטלבת שײ אדן פירפע דער

 די ױעם צלקלנפם דער אין אליך אז האפען
 אע־ באשיצעז ײניאן אדנזער פ.ץ פירערשאפט

 דעי אין פירען אלנז אץ אינטערעפען זערע
^1ריכט געהעריגער נ

אמסערגטשריבען:
םשדרפאד שאפ גרינבערג. בארנעט

:קאמיםע שאפ
 אייב אץ לױינשםייז ר. טאייצקי. סעם

 ברענד ארטשי : 117 ראקאל פ־ן ללקין.
 פליקער א1לי את שניידער j נײםאן. ה.

 אה רוסאק פ. קרעטעל. י. : 9 לאקאל ®ץ
 לואיט אץ ־35 לאקזל פמ טיגעל ה.

J0 לא?אל £1י ראםייענדער



ייטכסעסעגער מ ײ ® ו

קולטור־האנגרעס אידישען פיז פי־ץ־פײערונג די
 אל־ דער האס אקםאבער םען20 דעם

 קולםוד־ממגרעס ידיש^רא רלסלעכעװע
 אין ®ייערוגג אינאאזאנגזע אן דזדבגעםירם

 art לכבוך י*דק. גױ קאלעדוש. האנסער
a געבורםססאג המדמרססמן r t pa ־גרוי 

T5TO קלאסיקןד pa ד  ליסעדא* •ידישעד דן
ײ/ * לײבײי י*וזק ם ר tp עדלם אן • r a  pa 
 «ו געקומןגן m םעבשען סויזעגם *וױי
ר o #ימדונג דן p  pa טזוזיאום סים* 

proupona די nan rat d t p גרױ׳םאר־ 
a r u n ■  w r ^ w o ay  ppra• ך ד מל־ ח  י

ס » ז ו מ מ י ם י תיננ פ ױ ח א ח ד n מיזן  מ
pa praoarr c ®ין שםאלםןװ p n a די 

r*t *po p מלכ ד סדו מ י ז י ג ד ן  ^דשידי־ו ד
סי syn חזי־ם־קינסםלזװ־ ({לןנ

t ®י׳יןרונג די r p t P  b q i p p  n t 
»pc T ym p a ■aaa W  T אדסיניסםרא־ 

pa b i p h p  pnrs ר ן עוי1 ו *  קרלםוד־ ווי
a pa o 1 חןילבןד pר1עפיל  ז

ד y די דןר«*נם m לן m שד׳ײבער 
»pa ל מז װןמ סיז־־סוער.?  *־םמקופעז זיי

 די *ין זידען םיליןןן דעקס םים וןווןן וו
pa ■;ytorisc םים 4־שזזיסווסישל<ד gt 
r יחללמ a  o f דןד געווןדען א«געשאצש 

 קיעםסלער •רצ׳עס pa װןדם גרױסןר
ppm jw r r ר מםואל ארױםגעםדאםען מ  ני

yn ru  awa pa. אבדזזם ppm, איז װעלכער 
aar**MP זײן צז מדוזרזיז pro75 ם־ ם ד  מגו

o n  v *  vfm m  tap  jp j םוב׳דיגדז יום 
מ סדלם לן זיי ע דו מן רןון ד  עך־ pa ױגןננ
year ם םדיס ^ pa . urm ar סביבה דדר 

pa ן ו ו ל ק מ ס ל ז ז ץ. ל• י. י » 4t לײל 
ו ודיקי ן נ ל protp oQ נים tap װן pji גו 

uauvunu^tai p t  none 
P P M | .באגריסוגנ 

ra נאכבדש׳ Tap ? n r 
מ בויס• ס pa םןלדק dhvi ראזעגבלדם. ז

a גלי?n n p  tab סס־אגםענ• נעגעבזן
oy^na pa ,גזלדענע ״די .םאניש״

 pa צװאות״ פיר — דורות ״פיר םתס־ת״,
u דער ?מםונגען. אגחס־ע p ־ פון*p ra n 

 אונםער פארבאגד ארבעםער ג«*י«נ»לזנז
 בא־ םוזיק pa ליאװ ליא «ז אנפײ־וגג דער

 געזוגנען האט ודײנער לאזאר ®־ן גלײםוגג
opt שעז מ״, .חסידי  נײםארינם״. ״דרײ גיג

ם ״םײן  pa קרעםשסע״ a איז װזילם זײ ני
אנדעיזס
 *ראנראם. pc םייל ארסיםםישער דער

 pa שעה *וױי אריבעד :עדויעדם װאם<ד.אם
 םים *ויפגעט־םעז האס עדלם דער וועלבען
 געװארען *וגעגדײם na ש«ןנונג גדדיםער

pc ם יעקב  שװארץ. «נזזם בעז. Jt pa מ
 עןבעלסלעװלא pa םעקרעםאר עקזעקונױװ־

 םםען• » םים קולםור״קאנגרעם׳ ז־ישען^
pa געהילימז׳ ta p דעם אויסגעארבעם 

מד דעד pc •לאן *וגםערגעפונג. ריזי
 האם קולסוד־קאסנרעם וױדישעד דער
 פײעדדגגען ענלעכע דודמוםירען בדיעה
 pa געבורםםםןסנ הונדןרםסםעז דעם לכבוד

 שםעם גרױםןי *נדערע pa *יח־ *רץ ל. י.
pc •אםעריימ ,

 ®ון זוחונזשירם ®ײערזגג ■דז
9 און ו17 ר*»לען

 pa אנדענק גום אװץנם קולםוד
art געבזירדן־םאג הזגזמרםסםעץ pa .י 

con saw p ■רץ- ל« v p p  opt 
Tianym  prats. ב מו ־up מל  9 זי

pa juytat pa רויװזלם ד#ם 
pan txra too ^סםרי

pa קיגסטל<רי*עז דעם otP»pa 
pprpt ר סידאר :באםייליגען זיך ן ל  מ

 ארגנמד כאד אויבןנמו״־רינג דאד ©קי,
pa uTraat p ודײמד. לאזאר 

ך וןליקס pa מוװיוו י נ  דסדג pa ז
am  pa 4םעלנײ

ביאלאסי י. נ pa ו *־ינלײ׳םתג

ז «pa מגוײםרגגעז י ז י ח נ ן  ב
p a »  pa w .־ דשד חײמא

pa קזלםדד־ישר די 
i n  B-aa m ai  pa 

pa p יןלןיק a'tyr'ra 9 ל«סיל. 
.̂yapnmarora yn  r

 בעס־ דער פ«ר פרעמיע פרץ ר. י.
פיעסע אידישער מער

שודי, די  געװארעז באשםיסם na װאס ח
 דזגם pa •רעםיע ןרשםע די אויםצוםיילען
 ד־ער פאר שא*ירא־פאנד אלעקםאגדער

 באשלא־ האם •יעםע, יערrיד׳a בעםםער
pro םחברים אויפאופאדערען pa אידישע 

propa גזשדשיקלן pa p ip i porn פא־ 
a aanpouוpר pa .ודײם וױ בדך־פארס 

 דעד בײ ןיקממלארעז• זדײ pa םעגליך.
m ®ןרנזײלוגג הײ־יאריגדד  pa• רעמיע• 

pr^pi גענומעז pmm אױך אכם *ין 
מ  פארעםעגם־ prm װאס *יעםןנן׳ אזדל

y *יז מזו^ריװ לעכם n תזנסע די םרן 
5 op.מ »ײד ייעליז עס ־ ו נ רןן Pמ  אז

pa אבס •prop, װאס prm ילס8גןש 
 *ר־opr pa 8 בינע ױף8 געזוארען

קאלעגדאד־יאד. נאגגענעם
p די p pia אידישעד דעד רפא yopa 

na ײעעשםעלם* pnansi קולםור־ בײם 
o r o a p ך ד  באסםאנער pro באקאנ opt ח

 שא־ אלעקסאגדער קולםוד־טחנר ידישעזא
דן  דער pc גאםען אםישיעלער דער 4יי

 פאר s>Bpa־TTa ל. ״י• :אי־ז •רןםיע
ער דזד ם  יםאבלירס ,yopa אידישער מס

 ירעמיע די ״איירא׳• אלעקםאנדעד ײדך
דך עטאלסװרפא װעדס עז א ח על מי א  נ

 anca ־prornp עם װעלכען *ד קאםיםעם.
^ ישעזדאי pe אוי^רבאד׳ א ק ד  גוםםאװ מ

 אקםיארזװ־פארזיי׳ז. pnr־״na pa מװ־מד,
j שדדארץ pa .אש ל חס  ילסדר-ק pc ןי

ם ע p^a. שאיירא אלעקסאנדןץ־, pa מנגר
 קאםיםעם דאױגעד דער אסװ שזדי,דו די

 א דר. pc באשסײם זװיסגעםײלס, האס
 שעםנןד. מ־ח־ pa עלקיז םענדעל םוקדדני,

p« די o p 500 םוםע די באסדדפם pc 
חסיאד•

pa proanpouac ר מ  ארײזנ־ קעגןט בי
a װזןדעו געשיקם n a אדרךס פאלגעגרען t

 קלאדקמא־ פאר דעגולאציעס
 רעטײערען וױלען וואס כער

1952 אין
 רענזי^ר־ קלאקוםאכער pc אפים דער

 מיםגליחסד אז באקאנם מאכם פאנד םענם
pc ױניאן קלאוקפאכעד דער r a ניר־ 

 ארבזד אויפצוהןןרזס פלאנעז װאס יארק,
pro רעםי אוז שאפ איןp n p קוםעגדזמ 
rאריעג דארפען ,1952 יאר.  pros״or»־ 

 יאײאד, pc פארלויף אין אסליקאציעס
j פעברואר ^ t 6אסי דער .1952 פון מערץ 

 אסליקאןניעם אעעמען אנדוויבען װעם
 יאר, קופעגז־נן יאנגאר׳ ערשםען דעם

 פענעדזשעד קרוגמאן, הערי דערקלערס
pc קלאוקמאלער e s i02־S sop .פאגד 

מן װעלען וועלכע מיםגלידער. ע ײנג ר  א
 *po װי שפעםער אפליקאציעס זײעדע
 ביז װארםען prcnin ומןלען ,1952 מעדץ
p״oso pr2sp וx אויף 1953 n r.

 ארײנ־ שײן האבעז װאס יעניגע. די
 ציים א םיס אפליקאציעס ז׳ייערע געגעבעז

 צוליב נים נאד תאבען די *־ז פריער
p דם,pרעםי סיבות פארשיידעגע rc an 

 *•ליקאציעס. נײע ?ית אױסמאכעז נים
 רעםײערםעגם פון רעגולאציעס די לױם
o האם פאנד n pאלס *יז וואס םיסגליד. ־ 

 םים־ א prnsi זױז pa יאר 65 עןױארגע
 ־Op עלף אדיבער ױניאן דעד pe גליד
 ־op 5 לעצטע די פאר האם און צײס

ם ע רב מ חי שא*, א אין ג ל דעד ו  מ
 רעםייעדסעגם צום געצאלם תאס הבית
 א«לי־ אן אויסצומאכזח רעכם א פאנד.

 א*ליקאציעס רעםײערמעגם. פאר קאציע
מז דארפען ע עג opt PK p אגג rrm לא־ 

ד לכזװ7וד צי קאל ד געהסרם. סיםגליד י

far

 פירם בילדונג־דעפארטפעגט
סעזאן דערפאלגרײכען דורך

ד  ד«ד װאס םעזאז 51*1950 לעצסעד דן
 סינםער־ ארנזער pc דעמרםםעגם בילדדגג

 ־־na געותה איז חרכגעפירם תאם נעשאנעל
דעדפאלגריע. ,■׳עדגעדױינלעך

prnyt p קלאסען •אשולערסםע זײ rm 
 םרײד די pc פונקציןם און סעםאדען איבער

 ארבעםעד דער pc געשיכםע px ײניאנס
1a 75 קלאסעז׳ דאזיגע די באװעגוגג. p  p a. 

p rm 1740 געודארען באזוכם pc םיםגלי־ 
npt. שמ^נ^ זעלביגע זײ pat prm•געגענ  p 

 *־גסםי־ צאל א אויף געװאדען באהאגדעלם
prero, דעפארםםענם דער װאס tap אראנ־ 
p־tyt וידלכע זסן זשירם n sp געויײבליד 

p’a  pc צחײ בת םאג propn. דזר דער 
 עיקר־א־יפ־ m אסגעגעבעו האם פארםםעגם

pnronim אויף מעדקזאמקײס ot נײ־ די 
op מיםגלידעוי אריינגעקוגוענע t p a לעבען 

pc יתיאן־ארגאגתאציז^ דעד
 לז* דעם pa געגענשסאגדןן גײע גזסץ

 -tnaapt בילדדנג דעם pc רען־יראגראם
pc irrvcm די ppm םענם t סקולשםחד־ א 
 זײ־ װאס קודסען pa יארק ניו pa קלאס

pri נויםגלידעו־. ןןלםערע ךי אר8 צוגמאםס 
ד *ו ייד pnsoayript ח־אס ײן  ר־עחױזיי ז

ס. די רױיםסר •ירס oprotnaapt דעד־ מנ
T art ג . X. T.M  E.׳ V %


