
COMPAÑIA MEXICANA DE SEGUHq►

■U EQUITATIVÍ”, $. j.
flí״W

*̂ײײיי
?»גסיןײי

Pasco ¿e la Reforma No. 364
México 6, D. F.
2S-4S-40 cm 10 láeu;
25-09-16 j 11-90-56JuL cVx/l> dJa/eaefdxx de Jipucxy

kזיימן8הײבט
\/

Afi0 XXX|
Tomo XXXll
Núm. 2.986

Registrado como Artículo de 2a.
clase, en la Admón. de Correos ~
de México, D. F., con fecha 12

de Abril de 1939.
f)

Director-Gerente
M. RUBINSTEINO

bélico, D. F., Noviembre 30 de 1908

1968נאװעמבעד,03־טער

PORTE PAGADO

f)

שריטש^רפענעמטשראל

Aparece los rifas
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צןבאקעםפןבלןםיקןםעראר
ישראל־רע־די—.soוושלים.

שאו״רייאבאשטימטהאטניוונג
דעטבאקעמפןצומאםנאמען

גע־איזעםאוןטעראר,׳«בישן
קאנ־שטרענגעא.א״נגעפירט^ךן
אי־קאמוניקאציערעראין-¿¡ל

פוןברי?ןדידורךיו־דן,נערן
פײער־אפשטעל־פוןאראבעריעלכע
פארנוטע־איןארײןקומעןנ?טן

ארײגקומענ־דיירדן;פוןשטח;ם

אנדע־איןאיבערזעצןזיךמוזןע
קאנ־װערןזײאוןאױטאבוםן

פאםיר־םפעציעלעדורך,-^לירט
עײנען•

רע־דערפוןזיצונגדעראויף
פאליצײ־מיגיםטערדערהאבןדונג

זיכערהייטם־מיגים־דעראוןעשון
איבער־אןגעגעבןדייןמשהטען
אי¡זיכערה״טם־מצב,װעגןנם

איזװאםאויפרײם,פון■עזולטא״ט
מחגהטארקאויפ¡-ארגעקומען

ירושלים.אין¡ודה

פארגע־איזאיבערזיכטןדיגאך
זענעזעםאוןדעבאטעאומען

װאםבאשלוםן,געװארן;עטמען
קעגןקאמוימיטןפארבונדן1ענען

:ראר•

ארבעטם־דער־אויףקאנטראלדי

פוןאײנוװינערדיפאריבענישן
רוילזװעלכעשומרון,און;ודה

ישראל,פוןשטחאויפןובעטן
שטרענגערװערןאןאיצטפוןעט

װעחפארשאךפטאויךגועטעם
לאקאמאציע־מיט־אויף*קאנטראל

װעל־שטחים,אראבישעד־פון
ישראל־דיאויףאריבערפארן
D'nc6־טאגיקערדערפארפון

:חטה.

אנדע־אויךװישרינ¡,דאזיקעדי

דער־זעלנעראראבישע
צוזאמענשטױםאיןדגעט

צה״ל־פאטתלן.נדט

צו־.נײעצװײאין—ירושלים.
איי־פארטאג,פרײטיק¡מענשטויםן

אאוןיררן־ליניעדערבײ¡ר

גולךהויכן,דיאיןטיפעריוייטער
פאראורזאכטישראל־כוחות¡¡נן

א,טאקי‘אראבישעדישאדןיויס
uװעלכעסיריע,אוןירדןפון

מיליטערישעפוןבאשטאנעןיגען
זע־זעלנעראראבישעפינו«רופן;

נאךארטאויפןטויטגעבליבן¡ן
ביי־איןאוןאטא?עםדי;שטויםן

א.געװארןפארנומעןאיזפאלןג
נע־פארלאזןזײערפוןצאליויםע

אנבליקאיןאנטלויפן.בײםעד
ישראל־דיהאבןאטאקעםדי׳ן

פאטרולןדיפארשטארקט־עפטן
פייער־אפשטעל־ליניעם.די'י

בא?אוןמאסנאםען,שיטרענגערײאאײןפירטעגידונגו
פײער־אפשטעל־ליניעדערארבעראראבערפוןװעגוננ

פאר־צוצילןשריט-ווערן;קאנטראלירטגענויװעט
זענעןפירעראראבישעאוןדױוערסיע־־אקטן,מײדן

קאנסעקװענצןשװערעמיטגעװארןגעװארנט
טעראר.װײטערןפוןפאלאין

גע־אנגענומעןזענעןמאםנאםען,רע
באמי־ריפוןראמעןדיאיןװארן

זאלןעם&ז.םארמיידן,צואונגען
דיװערםיע־אזעלכעאיבערחזרןזיך

אויפןפאסירטהאטדאםװיאקטן
ירושלים.איןיהודהמחנהאיןמאר?

אראבישערדערפוןטנהיגיםדי
זע־שטחים,דיאויחבאפעלקערונג

דיקעגןגעװארןגעװארנטנען
קאןװאסקאנםעקװענצן,שװערע

דײפוןאיבערחזערועאןברענגען

ישראל.איןװערםיע־אקטן

דיא.זמיטגעטײלט,װערטעם
פאליצײריאוןזיכערהייטם־כוחות

פאר־צאלארשותזײעראיןהאבן
דיאזדערװארט,מעןאוןדעכטיקע

אטענ־בלוטיקןדעםאיןשולדיקע
װערן.אנטדעקטשנעלװעלןטאט

פאר־װערטקרייזןפארשירענעאין

דיא״נפירןזאלמעןא,ז.לאננט,
טעראר־פארשטראפןשטרעננםטע

אקטן.

שלוסםאכןצוזונןואון¡וי.אנר
אזזאגט,טײטם״״ױו־־יארק

רעגולירונגאזוכןמוזמען
פאר־צומיטל־מזרח,ואין

קאטאםטדאפע.אמיידן

״נױ־יארקדער—גױ־יארק.
אןפארעפנטלעכטהאטטיימם״■

װערט״אנו״דיװעלכןאיןא.רטילל,
שלום־אירעפארשטארקןצוגערופן

םיטעלן־מזרה.אויפןבאמיאונגען

געדידיאיזװאםארטיקל,א־ן
ײ־ושל־ם,איןאויפרײסדעםמעט

דאײ־ערדעראזאנגעװיזן,װערם
פארער־באדייטנדהאטטעראר־אקט

מזוחםיטעליאויפןלאגעדיגערט
ם̂ישטאו־ה־רערמיטבשײכותאון

דעי־קעזטעראר־טעטיקײטטער
סצדשריטשארפערעװערןװארט

אראבי־שכנותדיקעדיקעגןישראל
דערפוןרעזולטאטאיןמדינות.שע

נייעראאויםברעכןקעןאנטװיקלונג
מ־טעיךאויפןםכמוךבאװאםנטער

מזרח.

איג־שטרייבטטײמם״״כיױיארק

געשפאנ־דערמיטבשייכותאזטער,
פא־-״איו״דימוזלאגע,טער

ד״ראחבאמיאונגעזאירעשטארקן
״אזייזבלױז.נישטדארףיארינג

עםװעלכ•דורךפאםט־קעםטל׳/
מײנינגעזױיאיבערגעשיקטװערן

עינארצדדים,קעגנערישעדיפון
שריטױעאקטאננעמעןא.לײןדארוי

רעמלידונ:.אדערגרייכןצואויח

אצוק.ימעזזעזקעגנפאל״אין
דערױײזטואסװיקאטאםטראפע,

'־ער־—ירושלים״איןאויפריים
אױםדר־־טײמס׳',״נױ־יארקקלערט

פאליטישדפוןמיינונגדיקענדיק
באאבאכטער.

נעװארןגעראםעזועםפראנהרעו
באדיגעווארןאנגעגרמען

רענירונג,פוןגרעניצונגען
האבןסינריקאטןאבער

מורא.

םראנצויזישערדער—פאריז.
אײנגע־דיאנגענומעןהאטםענאט
דערדורךב^גרעניצונגעןפירטע

נעװאחםריערזענעןװאםרעכירונג,
פארלאמענט.דורכןבאשטעטי?ט

פראנצויזישערדער—פאךיז.
װי־האטמעןװעלכןמיטםראנק,

פאריזעודעראויףגעהאנדלטךער
אריבעראיזזיװינאכדעםבערזע,

זיוהאטגעשלאםן,געװעןװאךא
דעי^דאנקאוןאײנגעבראכןגישט

:Qgagpריף

ס^פח

ורח
cea11׳ו ■ BA—i—■aff ו -

חניווס״ו■

פינאנם־מיניםטערױםדאםאזגעהערט,אנומלט װעטדאםאזגעהערט,אנומלטהאטמעז
דיקעימשלנואאיינערהאטםיםטעם;פיםסאלןאיןמאדיםיצירונגעןכן

שטייערן.גרעםערעאדערנײעצואויםג״ןװעטדאםאזאגט,
עם.אירדרינגטװאנעזפוןפארװאם,—פראגעדעראוין*

זאחקלענערעפאראװעטמען—געענטפערט:דברבעלאונזערט
י)אמאכ'"■גרעםעימעןװעטמאנונגעןגרעםערעדיאון־קלענערן,

דערפיזנאךצוגעגעבן,ערהאטיאר,פוםציקבאלדשטײערןשויןל
גרענארקלענער,געװארןנישטזײזענעןקײנמאלאון-הייםטער

־

העכער(.און

א־וקענטענישדיפאךשפרײטעולםאונזערצװישןאיזבכלל,
ף..̂.אוגעענדיסטאמ^לנ^ךװאלטמעןאזויװיעקאנאמיע,פון*גן

1אעםזי'"ה!!!,טאויםגעלערנטאוןעסאנאמיא״;עןםענםיאדא
מא-1צוװי״לעקציעםךיבײו6}רשטאטן,אוןקראמעןאייגענע

לעבן״.

•סעזא1װעגןאוןלאגעעקאנאמישערדערװעגןאײנערזאגט
זענע1פריעראזסעזאן?אװעגןאוןל״זןװעגןאיררעדטװאם—-

װארטאיצטאלימפיארע,אןגעװעןאיזדאןסטודענטישע־שמחות;וען
אוים̂זהאבואוןאויםצאלןזיךאביםלר,ענעןצו״אנינאלרא״,אויפןן

םעז*¡'•*פ^יזײ1שויןהעןװאםטא,—אניא״דעל״פיןאוןװוידאד״
עקאנאמישערדערװעגןאפשאצונג״װיטנשאפטלעכער״אזאנאך

אבע'ענדיקטזייהגארנישטשויןקעןערגעראזמײנען,מעןקען:ע׳
נאדעםאיזםונדעםטװעגןאזדערמיט,לעקציע״״עקאנאמישעזײןער

װײמער.אוי^ערגער״נישט״האװא.יאוןזשה,

פראנם״רע״באנקםוןאינטערװענץ
גע־אגעװארןגעזיכערטאיםאיז

קורם־אויםטויש.העריקער

גע־פארעפנטלעכטזענעןעם
האנדלװעגןאינםטרוקציעםװארן

לויטװאלוטע.אויםלענדישערמיט
טױקענעןפארארדנונגנײעררער

אויםלאנדהייןארויםפירןריםטן
װא.לוטעפרעמדעראיןפראנק500

פראנצוי־איןפראנק200אויךאון
טיט־קענעןםוחריםבאנקנאטן.זיע

200װימערנישטזיךמיטנעמען
עםװאלוטע.פרעמדעראיןפראנ?

אגעװארןאיינגעפירטאויךאיז
עקםאוןאימפארטאויפןקאנטראל

פראנצויזישעאלעגאלד.פוןפארט
צוריק־אויפגעםאדערטװערןבירגער

דימדינהדעראיןברענגעןצו
אוים־איןהאלטןזײװאםגעלטער,

ל^ני-

פראנצוי■דיפוןקרײזןדיאין
אויםגעדריקטװערטםינדיקאטןזישע

רי
באגרעניצונגעןדיאזיטורא,

פרייזן־העכערונגאצופירןװעלן
פאר־אויךאוןלעבנםמיטלאויף

דיארבעטםלאזיקייט;ריגרעםערן
טעגלעכעבאטראגטןםינדיקאטן

לאגע.דעראיןקעגנצװוירקןשריט

ד־האבןצײטזעלבערדעראין
אמעריקעפוןפינאנם־מיניםטארן

אנערקע־אויםגעדריקטענגלאנדאון
גענע־פוןמוטיקײםדערפארנונג
איםגעװונטשןאוןגאלדעו־אל

דערםאלג.

עילםדער—פארװײלונג

ױנגעדיפארװ״לונג;האבןװיל
דיאוןפ^רװײלונגבמין—

װיפארװײלונג,גזצועלטערע
אנדערש.עפעם

בעתאײנערגעזאגטהאטװי

?אמיקערדיפוןאױפטריטדעם
צוקוםאיך—״הגשש״;פון

קײןזוכןצונישטאװנטאן
איךהאבדאם—פיראבלפװנװ

הײם.דעראיןגענוג

קאמענטארן
לאנדױק.אינזש.פח

טעראראראבישןארום
ישראלאין

קענעןגרופןטעראריטטישע
זא־רעגירונג,א?נראפװארפןאמאל

אןפארטרײבןאוןאפשרעקןגאר
דימיטאבעראלופאציע־מאכט,

אהטןטעראדיםטישעגעפערלעכםטע

פאלקאפארטיליקןגישטמעןקען
װאסאוןלאגד,זײןאיןלעבטװאם

דיזענעןאויםװעגא״נציקערזײן
ים.פוןטיפעגישן

יידי־דיבאזוכטהאטעםװער

נא¡־פאלנטעסװעראוןמדינה,שע
די

גע־זיךהאטישראל־פרעםע,
פוןנערװןדיאזאיבערצייגן,?ענט

שטאר?ערזענעןיידןדארטיקעדי
אײזןאוןשטאלפון

פילפ־ןבפשךזיךהאבןזיי
האר־אןמיטפארפאנצערטיארן
איןגלויבןאזאמיטאוןהויטטער

לאגישעאלע;גזכוח,אייגענעם
זייפךבלאזןװיפלאצןספיקות

אכז־הארטנעקיקעררערקעגנאיבער

װירקלעכסײט.רױתדיקער

ירושליםאיןבאמבעלעצטעדי
קרב־צאלגרויםעאגעקאםטהאט
צערייצטגלײכצײטיקהאטאוןנות,

די
בליי־נישטװעטװאסגעמיטער,

שטראח.שװערןאאןבען

םאטא.לןאמאכןאראבערדי
מיטאזדענקעןזייאויבטעות

דיװעלןטעראר־אקטןטײװלאגישע
זייאיזאװדאי,דערגרייכן.עפעם

אװימערפאגיחומןגןצוגעלונגען
אוןמשפחותיידישעצענדליק

פאניק,מאמענטאלעאארויםרופן
איזםך־הכלאונטערשטןאיןאבער

װאםפאליטיק,קורצזיכטיקעאעם
זײערעאויףאויםלאזןזיךװעט
קעפ.

טאקטיק,אלטעאןאיזטעראר
יארןבמשךהאבןאראגערװאם

דיישוב.ײדישןקעגןדורכגעפירט
זיךהאבןמערדער״עןרוצחישע

בראשיתםאמעבייםאנגעהױבןנאך
לאנד,איןזידלונגיידישערדערםון

ביזבאלםור־רעקלאראציעדערדורך
טרומפעל־ױםףטעג.הײנטיקעדי

פויקוילאפוןגעפאלןאיזדאר
זײןמיטעראיזטעראר,אראגישן

געװארןפארװאנדלטטויטהעלדישן
היינטיקערדערפארםימבאלאאין

טעראר,ישדאל־ארכױי.גלאררײכער

זאלערטראגישאוןגעפערלעךװי
מעםעראאבערעראיזזײן,נישט

שארפן.צװיימיט

לייכטזײעראויךקענעןיידן
זי'אוןװעג,זעלבןדעםאויףגײן

גארבזגװײזןגעקענטעםהאבן
איזצה״ל־קאמאנראאװעןלעצטנם,

עגיפ־פוןהארץאיןארייעעררונגען
אגעקענטםאראײנװעגםאוןטען,
עגיפטער,הונדעהטערמיטמאכןםוף

עםזייהאבןפונדעםטװעגן,און
געטאן.נישט

מעםערפוןשאר1?אנדערדי

אר^בי־דיאויףאויםלאזןזיךהען
צעױשעטערקעפ״הערשערםשע

װעראוןכאאס,צופירטטעראר
אייגע־זייןאױן*שויןעםפילטעם

ם*ןאבױןמלךדעראיזהויטנער

אויכ־זיךעםקעןמארגןאוןירדן,
קאפ.נאסערםאױך*לאזן

מעט׳לקורצםטעדיאיזטעראר

א־צ־דיאטעם.קירצערןאנאךמיט
לאנגװעטכװאליעבלוטי?עטיקע
פוןגעדולדדיאוןאנהאלטן,נישט

פון.דרוקאונטערןרעגירונגדער
האטבאפעלקערונגצערײצטעררער

ביזנאךהאטעםגרענע,}.אאויך
אןאויױtí?פאםירט,גישטהיינט

זאלאקציע,בלוטיקעראראבישער
כפלים.כפלבאצאלןנישטצה״לזײ

מדינותאראבישעדיאויבאון
סאװיעטיש»פוןזכותדיאזמיינען

זייװעטאלעקםאנדריעאיןפלאט
פא־אװירערזיימאבןביישטיין,

אזנאךבפרטאוןטעות,טאלן
גופא,עגיפטןאיןזיךקאכטעפעם

שיםןבאפעלןדאח?נאסעראון
םטורענטן,רעמאנםטראנטןאויף

םא־קעגןשויןפראטעםטירןװעלכע
אימפעריאליזם...װיעטישן

לעצטןפארדעםבאמבעדי

איזירושליםאיןםרייטיקשװארצן

מיטןזיךאל־פאטאךבארימט
ירןשלים־אױפרײסחרכפירן

דיגעשיקטהאבןזײוױפרטיםגיבן־אןפירערזײערע
דאםאזזאגן,—ירושלים;איןמארקאויפןטיײול־מאשין

אויהפארברעכנסצוליברעוואנזש־אקציעאגעװעןאיז
פארמוראאיןקאיראאוןאמאן-בירגעו־;אראבישע

איןשולדיקעגיפטןאוןיהדן—נקמה־אקטן;
טעראר־אנגױה.בלוטיקן

דינאמיט,קילא120—ביירוט.

ז״ערפוןקילא30נאךמיט
הא־אויפריים־טאטעריאל,שטארקן

דיווערםאנסן־אײנ־דיגעדינטבען
דיאויפגעריםןהאטװעלכעהייט,

מחנהמארקאויפןטײװל־מאשין
א־בערגיט—ירושליםאיןיהורה

מוחארר״.״אלצײטונגלבגונישערי
אינטער־אןםארעפנטלעכטװעלכע

פאטאך״״אלפוןשטאבמיטןװױ
אמאן.אין

דאטאזשרײבט,צײטונגדי

ױ,אטאקציעדאזי?עדיצוגרײטן
װאכן.עטלעכעגעדויערט

די
זועלידױוערםאנטן־איינהייט,

טיטןגעגעבןנאמעןאמ׳האטכע
בא־זיךהאטםאלעם״,״אבושיפר
״טא•טיפפוןאויטאאןמיטנוצט

צרותטשעכישענאךהאטמאםקװע
באװיעדיצװישןמהלולת

װײטע־ורעגןפירערטישע
פאליטיק.רער

קומטקרעטלאין—לאנדאן.
דערארוםמחלוקתשארםעאפאר

לגביאוןטשעכאםלאװאקיעםראגע
פירןדארףמעןװאםפאליטי?,דער

מיטזבשייכותלאנד.דעםאטלגבי

געםאראיןשטייטשטרײטדאזיקן
״הויפט־אידעאלאג״פוןפאזיציעדי

געמאלדןהאט—םוסלאװמיכאיל
טעלע־םאנדייצײטונגבריטישערי

גראף״.

דעראזאן,װייזטצײטונגדי
צװישןפארקומטהויפט־שטרייט

װעמענםברעזשניעװ,אוןםוםלאװ
װיפעםטער.פילאיזעםפאזיציע
װײטערכיטטעלעגר^ף״״םאנדײ

אפארקומעןבקרובװעטאיבער,
םוןצענטראל־קאטיטעטפוןזיצונג

קאמוניםטישערםאװיעטישערדער
דאר־דעםמיטבשײכותאוןפארטײ

איןענדערועעןװערןדערװארטפען
אנפירונג.םאװיעשישערדער

דוב־אלעקםאנדעראיזאינצװישן
ערװאםרעדע,אאיןארויםטשעק

מיטגלידערדיפאגגעהאלטןהאט
איןפארטייקאמוניםטישערדערפון

פאר־רוףאמיטטשעכאםלאװאקיע,
דיפוןרעאליזאציעדיצוזעצן

דובטשעקרעפארמען.עקאנאמישע
פוןפאליטיקריאזאעעוױזן,האט
קאמונים־טשעכאםלאװאקישערדער

פעםטגע־איזװאםפארטײ,טישער
דאםיאנוא.ראיןגעװארןשטעלט

װערןרורכגעפירטנישטקעןיאר,
דערפוןםטאביליזאציעדעראן

װערטשאפטדיאוןוױרטשאפט,
טיטבלויזםטאביליזירןנישטקען

רעפארמען.עקאנאמישערורכפירן

***

דײטשן.דיצוהאס

קאמ.טשעכישעדי—פראג.

געפי־זײװאםדעםטראץפירער,
ררוסמאםקװעראונטערןזיךנען
דערצומערא.לץצוזיךפאםןאון

זייעראױםדריקןלינץע,מאםקװער
טשעכיעװאםדעם,קעגןצארן

פרא־םאוױע־מיטפארםלײצטװערט

װערטוחגלכעפראפאגאנרע,טישער
דימזרח־רייטשלאגד;אייןגעדרוקט

קאמ.דיאזזאגן,פירערטשעכישע

דעםפוןשעדיקערזענעןרײטשן
צואפמאךטשעכיש־םאװיעטישן

אינ־דערפוןפאלגןדירעדוצירן
װאזיע.

״נאסא״פוןדערקלערונגםיטצופוױן־שראל
רוםלאנדצוװארנונגאיז
יב־כוהותאויסצונוצןניט

ופדטל־מזרח.אין

דעםטרא׳ז—)צינם(.ירושלים.

דערמאנטנישטאיזישראלװאם

״נא־פוןבאשלוםןדיאיןגעװארן
גע־װעטװאםמדינהדיװיטא״

רוםישערפוןפאלאיןװערןשטיצט
פאליטישעאבערה^לטןאגרעםיע,

קא־דערװאםפאקטדעראזקרייזן,
״נאטא״־בארא־דערװעגןמוניקאט

דימיטאויךזירבאשעפטי?טטונג

רעק־כץ,בן־צױןפראפ.
אוני־תל־אביבפוןטאר

געשטארבן.װערזיטעט,

קורצעראנ^ך—םפ.תל־אביב.
דערגעשטארבןדאאיזקר^נקהײט

אוניװער־תל־אב־בערפוןרעקטאר
אלטאיזערכץ;בן־צױןזיטעט
פארנוטע¡האטאוןיאר62געװען

ישראל־דעראיןפאזיציעהויכעא
פר^פע־קולטור־באװעגונג;דיקער

געשטאמטהאטכץבךצױןםאר
קי־ןגעקומעיאיזעראוןפוילןפון

האטער;1940איןאר׳דישראל
װיכטיקעצאלאפארעםנטלעכט

אי1װעהטפטירהזייןאוןװערק
באדױערט.ט־ףישראל

ביר־קעםטלעך,מיטאנגעלאדןרים׳/

געװעןזענעןפלעשלעךדיאבער
זענעןאוןבענזיןמיט*¡נמנפילט

דעראײזן־שטיקער.אױחכעלעגן
ישראלדיסן¿íגעטראגןד,*טאויס^
געװאו־;געבראכטאיזאוןלומער

אויםגעסל-בןאיזװאסארט,אויפן
שיםאןאויפריים,פארןמנװארן

שטערוגגען.

איי3י"האב;מוחארר״״אללויט
.נאכגע־פאטאך״״אלפוןגרופןקע

טײל־אױטאפונםנםיעהדיםאלגט

דעםדעקןצוכדיירושלים,רורך
״אבוקאטאגדאדערםוןצוריקטריט

נויטװע;־אפוןפ^לאיןםאלעם׳/
גע־נישטאבערהאבןזײריקײט.
צו־זיךאוןארײנמישןזיךרארפט

אויויזאויפרײסדעםגאךריקגעקערט
איןכעד־ןגטװערטבאזעם,—זײערע

ידיעה.רער

פא־״אלפוןקאמאנדשאפטרי
אוג־״יעדעאזגעדראט,האטטאך״

בירגעראךאבישעפוןטערדריהונג
ןאאויםרײפןצופירןװייםערװעט

שטעס״.ישראלדיקעפוןיצענטער

פאד־איזװעלכעמעלדוע,רעראין
קא־ר̂,איןגעװארןעפנטלעכט

אויפרייםןדאסאזגעזאגט,װערט
א־זירושליםאיןטיױול־מאשיןרי

ציל־כרעװאנזש־אקציעאגעװען
״די

א־ים־זענעןװאםםארברעכנם,
ישדאלריכעדורךגעװארןגעפירט

»ראגישעקעגןאקופאציע־כוחות
עזה־איזאוןגרהדעראיןבירגער

פ«ם".

מעןהאטזייטאנדעררערפון
ויגעװארנטקאיראאוןאמאןאין

נקטה־מעגלעכעראקעגןאיינװוינער
כוחות,ישראלריקעדיטצדאקציע

קארעספאנדענטןאויםלענדישעאון
האטדאםאזאיבערגעגעבן,האבן

פאגי?.אאג־ויםגערופןרארס

פאליצײ־רערהאטירושליםאין
ריאזגעזאגט,ששוןמיניםטער

אטענטאסןבלוטיקעאיןשולריקע
אוןירדןפוןרעגירונגעןדיזענען

^עראר־אקטןזייערעאזאוןעגיפטן,

אומבאשטראפט.אדורךנישטויעלן

0א.םירונג׳טראגישעאזייערגעװען
צה״לפוןהאנטאייזערנעדיאבער

טעראריסטךבאנדעםדיטרעפןװעט
איןאפילואוןרבת־עמוןאין

גיכערשפעטער.ציפריערקאירא,
צײטדיאוןשפעטער,װיפריער

צד,יידישןפארןפארטארבעט
אוט־טייערעדיאויףגעקוקטנישט

פאלןװאםקרבנות״דישעזיםטע
אפט.צולײדער

מיטללענדישןאיןפלענעררוםישע
רוםלאנדצוװארנונגאאיזים׳

ים־כוחותאירעאויםצונוצןנישט
פאן־

איןאװאנטורעםמיליטערישע
זא־—פאקטישװעלט.טייליענעם

דאזי־דיאיז—עקםפערטןדיגען
דער״נאטא״פוןשטעלונגקע

טערבדיקערפוןאויםדרוהערשטער
אזצוצולאזןגישטאנטשלאםנקײט

פאר־אירעאויםנוצןזאלרוםלאנד
מיליטערי־פארים־כוחותשטארקטע

פרעמדעאיןאינטערװעדזשער
מדינות.

דער־מיטאומצופױדנקײט

או־טאנט.פוןתלערונג

פאליטישע—)צינם(.ירושלים.

טי־אויםדריקןישראלאיןקרייזן
דער־רערמיטאומצופרידנקײםפע

גענעראל־םעקרע־דעםפוןקלערונג
טא\־

פעלהער,פארייניהטעדיפון

לאגעדיאזדעםװעגןאו־טאנט,
זיךהאטפליטיםאראבישעדיםון

אנװעזנהײטדערצוליבפארערגערט

שטחים.באפרייטעדיאיןישראלפון
אונטער,שטרײכןקרײזןדאזיקעדי
מערב־דערװאםיאר19דיבעתאז

צוגעהערטהאטירדןפוןברעג
עגיפטן,צועזה־פאםדעראוןירדן

געװארןגעטאןנישסז<נךקייןאיז
פליטים־פראגע.דילײזןצוכדי

זירפירןװיעטנאםארום

זײכאטשאוןפארהאנדלונגען,
זיך,פארציעןאוןזיךשלעפן

קומעןפריער־שפעטערעםװעט

איזערגםטעדאםטאלק.אצו
האבןזייװאס)אראבער(דימיט

פא.רהאנדלען.צואפילומורא

אויךטעןדארףשונאאצו—
מזל.האבן

:dhii•;הוצרטזד

מעקס!קע?5ןאין

אוניװעחיטעט־‘svיפן
פראנט.

נאר־צוםזירצוריקקערןדאם
אונױוערזי־דיאיןלערגעןמאלן

מיטאןנאךקומטטעט־שולעם
ױאידיאוןשװעריקײטן,היפשע

צוז^מענשט־־סןפארגעקומעןזענען
פוןאנהענגערםטודענטןצװישן

דעראוןשטרײק,דעםאנהאלטן
צוטאוםזיךקערטװאםמערהײט

אונױוערזיטעט־דיאיןלערנען.

דיאויםאבערמעןדריקטקרייזן
לערן־נארמאליזירונגדיאזמײנונג,

װעליעקזאטענםאנגעהויבענעאון
םטו־דיפוןםוףאצופירןגיך

רענטךשטרייטן.

קארדע־פרעזידענטגעװ.
אײניקײט.צורופטנאפ

פרעזידענטדעםבאגלײטנדיק

גרוי־דערעפענעןבײםארדאזריאז

מיטשא־שט&טאיןבוי־ארבעטןםע
פרעזידענסגעװ.דערהאטאקאן,

איןרעדעאגעהאלטןקארדענאם
אײני־צוגערופןהאטער.װעלכער

רעכירוננדערהעלפןצואון?ײט
לאנד.פוןפראגרעםאוןבויאינם

מעןהאטקרײזןפאליטישעדיאין
צופרידנ־מיטאויפנענומעןדאם

ראדיקאלעדימיטאנבליקאין?ייט,

זײןאוןקאךדענאםןפוןשטעלונגען
לינקעדיאיןאויךפאפולאריטעט

אדעםאיןמ׳זעטאוןסרײזן,
רעגירונגס־פא־דערפוןשטארקונג

ליטיק.



נאײעמבער03־טערמעקםיקע,שטים״״״די2זײט

־/

לעבןגעזעלשאפטלעכןפח
k״א

בו״צלילשמעון
״בנקפוןפארטרעטער

יאזוךאאױהלאומי״,
מעתסיקע.אין

װיצע־פרע־צאיל,ברשמעוןטר
באנק(ישראל״םױרםטפוןזידעגט

נױ־א־ןישרא^־באנק()ערשטע
אאו־בנקפוןפארטרעטעראוןיארק

דעםאיזאמעריהע,איןאישראיצםי

א.אויףגעקוטעןנאװעמבער72־טן

װעטערװומעקםיקע,איןבאזוך

צײט.װאךאפארב^ייבן

ב̂זוך,זײןפרןראמעןדיאין
פוןאדװאקאטאןצאיא,ברװעט

פאדבינדויגאיןשטעאןזיךבארח»,
זע־װאםבענק,מעלםיקאנערמיט

לאומ״.בנקפוןקארעםפאנדענטןנען

אנ־ערװעטצייטזעאבערדעראין

הלװאותדיאויםצוברײטערןבאטן
קארפאריי־פײנאנשעל״׳לאוכיפון

פינאנץ־קערפער־אאקאאעפארשאן״

מעק־פאראויםטוישאןװיש^פטן,
װערט־פא&ירן.םיקאנער

בא־הויכעראװאםפאקטדער

גרעסטערילאומי,בנקפוןאמטער
בא:קקאמערציעלעעלטםטעאון

װי־װעטמרינה,ײרישערדערפון
אאיזמעקםיהע,באזוכןדעראמאל

באדפריינטלעכעדיפוןרעזו^טאט

ישר־אוןמעקםיקעצװישןציאונגען
צוםשטארקאויךקוטעןװעלכעא5,

גע־עקאנאמישןאויפןאויםדרוק
מעקסיקעאיןאנקומעןפארןביט.
װאךאפארבראכטאויךערהאט
בנקפוןאינטערעםןדיאיןצײט

פערגאיןאאומי,
אויפןניױיארקפאריצאזןםארן

ברה^כטלאטײן־אמעריקע,קיין■ותגג

אויםצױנויטיקםארגעפונעןצלי^

אד־אויפןאויבפוןװערטערדריקן
װאםמעלםיקע,איןיידןדיםוןרעם

אינטע־שטארקןאזאאךויסװײזן
מדינת־איןעכיניםיידישעפאררעם

דעטגעלױבטאויךהאטערישראל.

פערו.איןישוב״דישן

געגרינדעטאיזװאםלאומי,בנק
טעא־דר.דורך1902איןגעװארן

דעיפוןװיזיאנערדערהערציל,ראר
דערװאר־זיךהאטטרינה,יידישער

אי:רעפוטאציעהויכעאזייערבען
אינטער־פוןקר״זןװיכטיקםטעדי

אי5כע־אירבאנק־װעזן.נאציאנאאן
שויןבאטרעפטפארמעגןמיינער

מיליאן300מיטביאיאןאוױמער
פופ־כמעטאדורכפירנדיקדאאאר,

קאמערציע־aלyפוןפראצענטציק
ישראל.איןבאנק־אפעראציעםלע
איבערפארמאגטבאנקדאזיקעדי

יידישערדעראין״צװײגן״170
אנגע־פוןנעץאאוןגופאמדינה

לעג־איןקערפערשאפטןשלאםענע
קאנטינענטן.פארשידענעםוןדער

איןבאנק״ישראא״פוירםטדי
װאל׳06אויףיזיךגעפינטנױ־יארק

פינאגציעאןפוןהארץאיןםטריט,
אפי̂יאיר־אןאיזזיװע^ם־צענטער.

לאומ,,בנקפוןקערפערשאפטטע

פארןפארדינםטןגרויםעהאטמאם

זיישראל.מדינתאוןפאצקײדישן
נױ־יארקערםוןטשארטעראהאט

דע־יעדערװעאכןדאגקאםטײט,
ישראל־״ערשטערדערםוןפאזיטאר

דערדורךפאךזיכערטאיזבאנה״
אינשורענסדעפאזיט״פעדערא?

קארפארײשאן״.

ה׳

בא־שאנפײן,פ.בענדזשאמין
וױ־געװעזענעראוןבאנקיררימטער

״באנקערםרערםוןצע־פרעזידעגט
אויךאיזװאםקאמפאגי״,םראסס

אר־ײדישעפוןפירעראאסבא?אנט

דערפוןדערפאלגגרויס
״הגשש״קאמיקער־גרופע

ישראל.פון

***

ןגנ־אױפטריט2־טער

א2\אפ\־ל־אגיףאװבבגטי2\
סד.2\א

ױנגע״הגשש־החױור״,נרופעדי
דאנערשטיקהאטישראא־לאמיקער

אע־אוןפרײאעכןאגענעבןאװנט

םצענעסאיןםפעקטאקיל,לעבעדיקן
איי:־אןאץשפי?,אוןהומארפון

װאםםאטירע,פוןפראגראםגארטיקן
אוןױנגבײהייטערקײטארויםרופט
אצט.

גרופעדערפוןאויפטריטןדי
״הגשש״

דורךארגאניזירטזענען
דערבײקואטור־דעפארטאמענטדעם

הב־דיהאבןאומזיםטכישטקהלה.
ערשטעדיבאקומעןױנגװארגרה

פראנ־איןפעםטױואאאבייפרעמיע

איבעראױםטריטןזייערעאוןקו־ײו,
או־געמאכטהאבןאאטײן־אמעריקע

פוראר.אמעטום

האטאויםטריטערשטערזײער

הומארפױלעמיטאויםגעצײכגטזיך

שטימען,האבןחברהדינומערן;
ריטםמיטשפיאןאוןשײןזינגען

קינםטאע־עכטאןאויףמימיקאון

אופן.רישן

דא,געבןװעט״הגשש״גרופעדי
קהאחרערפוןזאלגרויםןאיןװידער

גרויםןאײןנאך,70אקאפואקאאויוי
1־דעםזונטיקדעם—אויםטריט

אװנט.9פונקטדעצעמבערטען

קוכיעןצואיינגעאאדןזענעןאאע
פראגראםצװײטןדעםהערןאוןזען
טרעװעאכעישראא־קאמיקער,דיפון

ענגאישיידיש,עברית,איןאויחטען
איבערגעבאיבע״די—שפאניש.און
באקו־קענעןמעןװעטביאעטןנע

אװנטזונטיקארײעאנג,בייםמען
אז״גער.8פון

בויעןצואפילאויפןאפױוח
נא־אויפןבית־מקסיקוא

רעזניקאװטוביהפוןמען
עלית־הנוע־דורך-

םימפאטיעארויםגערופןהאטעם
גע־געמאכטאיזװאםאפיא,דער

עאית־הנו־פוןwדעםדורךװארן
קאארמא!,ױםףה׳ירושאיםפוןער
קא־היגןדעםפוןאיצטיאטיװדיאז

פארײ־צועאיודהנוער,םוןמיטעט
פארשטארבע־םוןנאמעןדעםביקן
רעזגיקאװטוביהטוערצױנ״נעם

הי־דורכןגעשטיצטװערןזאאע״ה,
קאכי־הנוערעאיתדערישוב.גען

פארזיצעריןדערמיטבראשטעט,
זיךװענדעטפארטנאי,טשאראפרוי

מיטסימפאטיזירןװאםאאעצו
דאסװאםאוןאידײ,דאזיקערדער

אויפדורךװערןםארװירקאעכטװעט
טוביהע׳שמכםיקו״ביתאבויען

בייטראגןזאאןזייאזרעזניקאװ׳/
פאג,

צװעק.דעם

איןעםקןדינאמישערגעװ.דער

טריי־אװיהאטישוב,ײדישןהיגן
אלינגעאייםטעטפיאטוערצױנ._ער

פאראוןישראאארץפעריארןזײנע
מיטגע־אויךהאטערמדינה.דער

זײןאוןעאית־הנוער,מיטןארבעט
צוטייערטעקםיקעאיזאיזאנדענק

טויזענטעראוןפרײגטהונדערטער
דאר־אוןקענעןװאםאאע—יידן.

פוןפרעןידענטאיזגאניזאציעם,
ערישראא־באגק.ערשטערדער

א!װירעםפעקטירטשטארקװערט
באנק־איןעקםפערטאנערקענטער

ענינים.

אײ־איזמאםצאיא,ברשמעון
מיטאר־נאענטםטעזײנעפוןנער

מיטאנקומען,זײןפאראיזבעטער,
קייזצוריקיארהאאבאאוןצװײ

פאראנטװארטאערגעװעןגױ־יאר?,
אפערא־אינטערנאציאנ^אעדיפאר

נא־יארצעןאאומי.בנקפוןציעם
איןגעארבעטערהאטכאנאנד

אפינאנ׳דמיניםטערױם.ישרא^ם

זיךערהאטפויאן,איןגעבױרענער
עאטעראיןישרא^ארץאיןבאזעצט

א־1געלערנטהאטעריאר.אכטפון
דער־אוןתי^־אביבאיןישיבהא

ירושאי־אויפןגעזעץשטודירטגאך
געװעזאיזעראונױוערזיטעט.מער

דערפוןמיטג^ידאהטיװער¡¿5
״הגנה״

אי1געקעמםטהאטאון
דערבאםרײאונגם־מאחמה.ישראלם

פערציקאיצטאיזװאםבאנקיר,
געװעןצייטזיינעראיזאילט,יאר
ברייט־אעובד׳/״נוערםוןפירערא

איזױגנט־באװעגונגפארצװײגטע
ישראיל.

צ̂ילבר.הויך־געװיקםיקערדער

אצילית,םרוי,םימפאטישעזײןאון
דרײהאבןחיפה,איןגעבוירענע
זענעןװאםטעכטער,געראטענע

דיצװישןאאט.יאר11און3,9
^ענ̂־אטײךאמעריהאנעראגדערע

נאענטם־דיאיןװעטערװאםדער,
זיךגעפינעןבאזוכן,חדשיםטע

אורוגװאיארגענטינע,בראזיא,אויך:

טשי^ע.און

דעם,איןאינטערעםאןהאבןפען
הויזקינדערדאםבויעןהעאפןיצו

נוה־איןנאמעןרעזניקאװםאויח
װע־ישראל,איןױגנט־דארףהדםה,

אפיסאיןװענרןזיךנעגעבןרען
אקאפואקאאויףהנוער,עאיתפון

בעטןאדערשטאק,פערטער.70
טעלעפאןדורכןאינפארמאציע

מאנ־פוןטאגיעדן—16־34־52
ייזפריצעןפוןפרײטיק,ביזטיק

צװײ
בייטאנ.

פיאנןןון
ויעןפר

אדגאניזאציע
)בולעטין(

חנוכה־טײ

פארבעטןצוכבודרעםהאבןמיר
פרויעןפוןפרײנטאוןחברות«ילע

אונדזערצוארגאניזאציע,פיאנערן

חנוכהדעם>5כבורקאנאםטא,טע

דינס־פארקוכ־עןװעטװאםפײערונג,

,1968דעצעמבער71־טןדעםטיק
?אקא/אונדזעראיןמיטאגנאך3.30
םערװירטס׳װעט.71קו^יאקאןאויף

בו•חיבערטראדיציאנע^ןאװערן
לאטקעם.מיטפעט

***

קורסן.עברית

דיבײאזבאלאנטמאכןמיר

װערטארגאניזאציעפיאנערןפרויען

דערדורךקורםן,.עבריתגעגעבן
פרידאישראלאיןאולפניםפוןמורה

ראנער־אוןדינםטיקטעגדיארגוב,
פארגעשרי־פאר11ביז10פוןשטיק
אנ־פאר12ביז11פוןאוןטענע

קע־פארינטערעםירטעאלעפאנגער.

אונד־איזאיינשרײבן■קוטעןזיךנען
.71,?וליאקאןלאקאאזער

***

באזאר־פוןאױםפארקויןז
אדטיהלען.

אויםפאר־אןאזמיט,טיי^ןמיר
אונ־פוןזאכןגעב^יבענעפוןקויף

פרייזןבי^יקעזײערצובאזאר,זער
9־טןדעםמאנטיקפארקומעןװעט

אינדער־אזייגערצעזפוןדעצעמבער,

אא־אונזעראיןטאג,גאנצןאפרי,

קומט—71קו׳ליאקאןאויףקאא,
קויםןקענעןװירקצעךװעטאיראון

מציאות.

**

וא1!\ואגונג.•אן\באגר-יסוגגט\

פרויאוןפארטנאיאאזאראהער
יוםי«,זוןזײערפוןבר־מצוהדערצו

פוןבריתצוםפאיםערילאצאחברה
אייניקא.זײן

פוןתנאיםצוםרודאייצחקהער
אייניל?.זייז

פוןתנאיםצוםגראבעיםעןפרוי
זון.איר

פרויאוןגורװיטשםאמועאהער
טאכטער.זייערפוןתנאיםצום

פוןתנאיםצוםפיערשרהחברה
פאימעניצע.איר

פוןבריתצום?יכטמאןא.הער
אײניק^.זײן

יאריקן15צוםראםעןדודהער
טאכטער.זייןפוןגעבורםטאג

געבורטצוםגארדאןרחאחברה
אוןהערשעאעאוראייניקאאירפון

פאפ^אװסקי.פאמי^יעגאנצערדער

האנ־מעקםיקע־ישראלדי
איני־נעמטרעלס־קאמער

ײדישעשיקןצוציאטיװ
מעקסיקע,פוןדעלעגאציע

לא־פוןצוזאטענפא־אצו
ישוביםטײן־אמעריקאנער

ירושלים.אין-

מעקסיקע־יש־האנדאם־קאמערדי

הי־חשובןפוןפארזיץאונטערןרא^
ניטוױשניאק,םעםה׳כ^ל־טוערגען

איניציא־װיכטיקעראװעגןװיםןצו

ישראא,מדינתאיןפאררופןצושיװ,
יאנואר03־טןאון72־טןצװישן

רעפרעזעג־פוןצוזאמענםארא,1969
א־ןישוביםיידישעדיפוןטאנטן

5אטיי1־אמעריקע.

גרוי־דערפוןאיניציאטארדער
װיצע־פרעמיערדעראיזטםיבהםער

עפאיןא^!׳יגא^ה׳ישראאפון
אויפגע־װערןדערזעאבערבײװעי5ן

ישוביםיידישעדיפוןפראגןנומען
װיכטיקןפוןלאטײן־אמעריקע,אין

היגעדיזע^בע.דיפאראינטערעם

ציר־אאיןהאטקאמעררערמאנטע
םוןאינםטיטוציעםא^עצוקואאר

װעגןאיבערגעגעבןישוב־מעקםיקע
אשיקןצורופטאוןעניןרעם

אונזערפוןרעפרעזענטאנץגעעריקע
אט־רעםצוישוב

—צוזאמענפאר.

ה׳
דעםװעגןװעטװישניאקםעם

רימיטבאראטונגעןאפהאלטןענין

ישוב.אונזערפוןקרײזןפירנדע
מםיבה,גרויםערדערװעגןגעויערם

ירוש̂ים,איןפארקוטעןװעטװאם
װערן.מיטגעטײלטנאךװעט

וז־יאריקץצוםבאנקעט
בונד.פוןױבילײ

םוןארגיאניזאציעהיגעדי(—)
״בונד״

דעםזונטיקדעםאייןאררנט

רעםטאראןאיןנאװעמבער03־טן
ױבי^ײ־באנלעטאקהילה,ידערםון

ױבי?*י17־יאריקןדעםפייערןצו
יידישעררומםו^ערדערבונד,פון

װע̂בײבאנקעט,צוםפארשיי.ארב.
גע־מי’טארויםטרעטןװע?ןעםכען

ױםףה׳הדירעדםאעגנהייטי^עכע
זענעןמייזע>טוביהאוןראטנבערג

רערפוןמיטגיצידעראליעאײנגע^אדן
םימפאטיקער.אוןארגאניזאציע

קריש־יחזקאלה׳טוערגעז.
צוךיק—פרויאוןטאל

מעקםיקע.אין

היגעבאקאנטע^אנגיאריקעדי

גיטע^עפרויאוןיחזקא?תושבים,

לענ־אזיךהאבןװעלכעקרישטאל,
האאױסלאנד,איןגעפונעןצייטגערע

קייןצוריקגעקערטטעגדיזיךבען
אויפ־װאריםװערןזייװומעקםיקע,

קרוביםהיגעזייערעדורךגענומע¡

קריש־חאצקלפריינט.צא^רייכעאון
געז.אקטױועראןיארןאיצעאיזטאצ

ײדישערדעראיןלוולטור־טועראון
איןראטמאןאגעװעןמעקםיקע,

קוצטור־און־אוןבונרפוןקהצה
פוןגעניםןקרישטא^סדיאוןהי^ף״

זיי־א?עקר״זן.פילאיןםימפאטיע
צוריק־צוםזײבאגריםןפרײנטערע

מעקםילע.קייןקומען

איןאנאנסױם
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I
אװםאוןאץ j

ײדישןדעם\

ספארט־צענסער \
5

אקטױױטעטןאונזערע
***

באלנײ־יאר
םפארט־צענטערײדישערדער•—

גראנדיעזןאצוגרײטןװעגןמע?דעט
פוןאנטײאמיטןטאנץ־בא?נײ־יאר

אקאםטא>5עאפוןארקעםטערםדי

שויןקעןמען״אינכיניעריא״.און
לא־פוןאפיםאיןטישןרעזערװירן

אררינאציע.

***

אײןצ^דטגאצדן־קילובדער—
אינטערע־דערצוטיטגאידערא^ע

קאנפערענץקאי^עקטיװערםאנטער

״אינטעגראאערטאמע:דעראױף

מיטןאםימילאציע׳/אדערצױניזם
רעד־ױגנטלעכעפירריפוןאנטײצ

קראניהודהאבענשושאן,יצחקנער:

איםאיאוןפאפערמאקםגאאד,
03־טןדעםזונטיקדעם—פאדגאעץ.

גרויםןאיןבייטאג,12נאװעמבער,
םפארט־צענטער.פוןזאל

**.*

נאװעמבער,03־טץדעםזונטיק
םיזשפילןפארקומעןװעלןפריצען

קראפטערשטערדערפוןפוטבאל
פוטבאלאונזעראויףױגנטלעכעאון

פלאץ.

***

ם̂פרט־פוןקאמיטעטדער—
פאר־דערצואײןלאדטטעםיסייט

פאי־טורנעאינערלעכןפוןזעצונג
באםקעט־פון?ינדעראוןםרויען

זונטיקפארקומעזװעטװאםבאא,
אזייגער0311־סן.נאװעמבערדעם

פיש־קארלאס״כימנאםיאאיןפרי
בײן״.

פעםטיװאלחנוכה
חנוכה־םעםטיװאלגרויםערא—־

51־טןדעםזונטיקפארקומעןװעט
פוןזאלגרויםןאיןדעצעמבער

גרוי־זײןוועיצןעםםפארט־צענטער.
פײערוכגחנוכהדיםורפריזן.םע

ראמעךקאמיטעטדערארגאניזירט

םפע־פדעזענטירטװערןװעלןעםאון
ראסעטעפון״טיטערעם״דיציעל

אראנדא.

***

םארשידע־דיאיןאנטײלנעמט—
םפארט־צענ־פוןאונטערנעפונגעןנע

טער.

נוםאיזלאגעפאליטישעישרארס
ק^ארמאןױםףזאגט-פעסטאון

בדעפ.עלית״הנוערפוןשעחפולטעטיסײטאמטיװע
אייפ״אוורעדעםיאזובן,-מעקסיקע;סובנות:איןדער

מיטארבעטערארנזערמיטגעשפדעךא—נאמעס:

עלית־הנוערבײ
אקטיװיטעטפילזײטיקעא(—)
װאםװאך,דערפוןמשךאיןהאט

אנטװיקלטטעקםיקע,איןװיילטער
פירער,צױניםטישערבאװוםטערדער

בייעלית־הנוערפארדעפ.פוןשעף
ױםףה׳ירושלים,איןםוכגותדער

אויחזיךגעפינטװעלכערקלארמא¡,
אי5לענדעראמעריקאנעראיןטורא

קינדער־דערפוןאינסערעסןרי
שויןהאבןמירװאםװעגןאוןעליה,

באריכטן.צוגעלעגנהײטאגעה־*ט

ה׳
פאר־דאהאטללארמאןױםף

װארעמםטעדיגעפונעןזיךשטייט
פאדלאמיטעטרעםפוןקאפעראציע

םימ־באזונדערעאאוןעלית־הנוער,
קלארמאנםארויםגערופןהאטפאטיע

איןאויפנאטעאןבייפראקלאמירן
דאםפארטנאי,הערשאפטפוןהויז

נוה־הדםה,איןביח־מכםיקואבויען
אויפןהנוער,עליתפוןקינדערפאר

דעםרעזניקאװ,טוביהפוןנאמען
אקטי־אוןטרייעןאװעקגעגאנגענעם

טוער.געז.אוןעםקןצױניםטישןװען

סעמינאראוןקהלהאי־ן
מיטאויפגעטראטןאיזג^םטדער

קהלה־פוןפלענוםרעםבײרעדעא
ארומ־בײנאכט״מאנטיקלעצטןראט

יש־דיאוןעליה־נויטרירעדנדיק
גערעדטאויךהאטערראל־לאגע.

םעמ-לערערפוןתלמידותריפאר

אױםקלערועם־לעק־אןגעבנריקנאר,

הא־װעללעשילערינם,ױנגעדיציע
בא־אוןפראגןגעשטעלטאויךבען

ישראל־דערארוםענטפערס,קומען
הײנם־צו־טאג.פראבלעמאטיק

רעוױזיאביםטןדיבײ
שיי־איןבאזוכןר״אאויםער

חשו־דערהאטמיםיע,זײןמיטכות
פרע־דעראיזװעלכערגאםט,בער

רעװי־צױנ.אלװ.דערפוןזידעגט
בא־געהאטבאװענונג,זיאניםטישער

עםקנים,צױנ.היגעמיטגעגענישן

אויפגעװארןװ«ריםגאראיזעראון
אידייען־חברים,זיינעדורךגענומען

ארגא־רעװיזיאניםטישערהיגערדער

יפרעזי־אירפוןהויזאיןגיזאציע,
ענינים—ראפאלין.רפאלה׳דענט

איצטיקעאירבאװעגוננ,דערפון
שטע־איראוןמדינת־ישראלאיןראל
פראאקטועל־ברענענדיקעדיצולונג

קלארמאןי.האטמדינה,דערפוןגען
עקספאזע,ברײטעראאיןבאהאנדלט

מיי־אגעװעןאיזעםװעלכערנאך
אפוןװערטערמיטנונגם־אויםטויש

אנװעזגזעכציקאריבערדיפרןצאל
אפוןגענאםןםײהאבןװעלכעדע,

גליענדעדיאיןאװנטגייםטרײכן
םײאוןחרות־טנהיג,פוןװערטער

הײמיש־חברישעדאאיןפארבראכט
םבייה.

=!־*

גאםטמיטןגעשפרעךא
פיזאײנעראיזקל^רמאןױםףה׳

צױנ•דערפוןפירעראמאליקערי
געװעזאיזערװײלבאװעגונג,רעװ.

ב־טינאךאירעפירערױנגעדיםון
פוןגרינדעראאוןזשאבאטינםקי

קװאלײגעװעןאויךאיזערבית׳ר.
פוילןאיןנאךזשורנאליםטקער

אי1אוןשטאטן,פאר.דיאיןאון
ד'םוןיארןאלעעראיזישראל

א־נםטועראוןמיטגלידעראקטױוע
רעראיןאוןאקציאנם־קאמיטעט

אגענץ.ײדישער

אינטעלעקט,הויבןפוןטאןא

איזאנאליטיקער,אוןפאליטיקערא
איןהערןצוװיכטיקעםפאראןתמיר

ױסחחשובןדעםמיט־שמועםא

מיטאר־אונזעראון—קלארמאן,
געלעגנהי־יטאגעהאטהאטבעטער

גא״סטמיטןבאגעגענישאהאבןצו
ראפאלי¡(,רפאלה׳מיט)צוזאמען

מײנוג־װיבטיקעאיםפוןהערןאון
איןכאראקטער,פאליטישןפוןגען

ברױזנ־איצטיקעררערמיטשייכות

א־אוןאיןלאגעפאליטישערדער
ישראל.מרינתרום

אוןזאגטקלארטאןױם^ה׳—
מדינודדערשײךװאםאזבאטאנט,

דינאךזינטאיצט,זיאיזלאגע
איןװיבעםערזעהם־טעג,גרויםע

עקזים־אירפוןצײטג^נצערדער
געװעןאיזזעלם־טעג־קריגדיטענץ.

ישראל,פוןמלחמהדיבלויזנישט
יידישןפוןמלחמהזיגרײכערינאר

גע־אלעמעןאונזפאראיזעםםאלק.

אוןעלזיםטענץפוןםראגעאװען
פארשטענד־איזדאםגורל.װײטערן

נישט־פאראויךאלעמען,פארלעך

פאר־נישטזעגעןזייאויבײדן,
ײדנטום.צוםשנאהמיטבלענדט

באנעטעןעםדארםןאלייןמיראבער
הײנט־אונעזרפוןהפךגאנצןאין

געשיבטע.צײטיקער

איןלאגע,׳פאליטישעישראלס

'ppחםאוחדת-היסװ-המגבית
עםסניםאלעאײנצולאדןכבודדעםהאבןמיר

הימת,הרןאמהיםוזדהרןפאנדןנאציאנאלעדיפון

איזמיטגעארבעטהאבןװעלכעעפקגיםאלעאון

ישראללטובתטעטיסײטקאנסטמהטיװערדער

דערצו,1968יארפוןבמשך

ערעסעו

לאנועס-קאנפערענץ
פןקסיהעאיןה־סװקוןפון

דעצעמ־8־טןאון7־טןדעםפארקומעןװעטװאם

פאלנדערלױט,1968בער

פראגראם:
׳03.9דעצעמבער,7־טןרעםשבת־צונאכט

פײער־—1722האראםיאאוג״בית־־אל״,איןאװנט,
פװבאטײלי8הונגדערמיט-דערעפענונג,לעכע

געםטחשובעאוןמעהםיהעאיןי'שראל־אמבאםאדא»־־
ישוב״פון

אויהפרי,9ודעצעמבער,8־טןדעםזונטיק
דע־פוןפארזאמלונגאלגעמײנע-70אקאפולקא

דעבאטן.אוןבאריכטן—לעגאטן.

פארמיטאג,װדעצעמבער,8־טןדעםזונטיק

פאמיםיעם.פוןארבעט—70אקאפולקאאויה

3.30ביז2פוןדעצעמבער,8־טןדעםזונטיק
-

הפסהה.

ביז3.30פוןדעצעמבער,8־טןדעםזוגטיק
פארזאמ־אלגעמײנע—70אקאפולקאאויה,5.30
רעזאלוציעס.לונג;

איזאװנט,8.30דעצעמבער,8־טןדעםזונטיק
העםהו״״ױם—1722האראטיאאװ.״בית־אל׳/

yצױךגרום:מיט
גזי^גרנןר\פג\יאנר־רירעןץטאריגם

üítvh.נועימגזליומ^יאברהנז
)'נזטי?ר0שגזירגויטסבן^רגזן,(.

^

״גובזבויעז״ויאבאנירטאגןאנאבנןירט,אי\רײנװט,

1968

שכניםדימיטגעפעכט
ןןע,־.אירע׳

קײןישלום)דערײיײ0נישטװילןכע
׳דעראנגעגליטע.אןגעװיםאיז

ניעטװעטאי1ני׳שטאיערקעןראר
בא-^ארמאןיי׳”55י^•אפשרעהז

דעםאיןאזטאנט,
אומגעײיינלעכן

זיךװילןפארלירערדיװעןפאל,
צוטישצוםזעצןנישט

פארהאנדיען
קךר•דיהאטװאסצדמיטןשלוםא

איזװאסצידער)מחמתגעװונען,
םארקעמפטאוןגעךעבם

אוןױשר,
מוזאוטברענגען,׳נישטזיךלאזט

נישטפאר-האטװאסאוןגעװינען(,

כ^פט
בא־זײנארסעריטאריעם,

שטארקעהאבןישראלמוזפרייט,
סוף,ביזןאויסהאלטןאוןנערװן

מו־זיוװעטצדצװייטערדערביז

באזיגען.זען

פאר־וועגןרעדןזייקעגעןװי—

אזווײםן,אלעװעןשטחים,כאפן
מערבדעםםארכאפטירדןהאטדאם

יארצװאגציקמיטברעג
אוןצוריק,

אראבישעגישטאויךגישט,קיינער
הערשאפטהוםײנםהאבןמלוכות

נישטדארט
איןזאגטאגערקענט,

גיטעראוןקלארמאן,ה׳געשפרעך

היינטזענעןחשלמהישראלפארצו:

לאנ׳נדערצואוןישראל,איןא.לע

זיךמעןקעןזעקם־טעגדיפארפון
לעבןװילמעןאויבאוטקערן,נישט

עסאויבעקזײסטירן.מוזמעןאון

עםװעטפארהאנדלונגען״זײןװעלן

זיכערעאיןבלויזנישטגײןכיוזן
טראכטןײדאדעןקעןגרעגיצן.

אוים־ירושלים?פוןאװעקמזאלאז
געפיליידיש־עמאציאנעלןדעםער

לאננע.נאךמאמענטהיםטארישןאון

אוןזייןאיןאויךעםגייטדורות,
װאםם*!לק,אאוןמלוכהבלייבן׳א

אױףרעכטפאליטישעפולעהאט
אלטערדעראויףאוןמדינהדער

קלאר־)ה׳ערד.יידישעראייביקער

אאיבערגעגעבןדערב״האטמאן
מענערםירנרעדיפוןמײנונגעןריי
דיפלאמא־געװיסעאוןישראל,פון

האלטערװעאכעאנדײטונגען,טישע
פארעפנט־צוגעװונטשןנישטפאד

Iאעכן(.
אונ־מיטגעשפרעךװײטערןאין

חשו־דערה?*טמיטארבעטערזער

אויחאנגעװיזןקלארמ^ןה׳בער
היםטארישס$לערשטןצוםדעם

מדינהדיװאסטאמעגט,װיכטיקן
נאיאפוןפירונגדעראונטעראיז

אחרעגירונג,קאאליציעציאנאלער
ציידעםםוןזיגעניםטאזעלכעװי

אנגע־האטערישראל.עםפוןטרוי
טעראדאראבישערדעראזדײטעט,

אזאוןענטפעראןגעפינעןװעט
געעריהװעצןאטאקעםמי^יטערישע

דיה$טצה״לװערן.אפגעענטפערט
זיךכוחדעםעם־ישראאאוןמיטלען

נאכא־נויטיק,אויבאוןװעהרן,צו
ייאױךוױיםןהײנטזיגן.צומאל

נישטשלום,װיצישראלאזגעגנער,
,נארחלילה,שװאכקײטאוים

קילאר׳ח׳שלום.איןלעבןוױ5ןיידן
מײנוננ׳דיארויםאויךברענגטמאן

אראבערךיצוהו^רוםישעדיאז
גײז׳נישטעקםטרעטקײןצוװעט

אייפזפ^יליטיק^לגעמיינעדימחמת
גענימוזגעביטאינטערנאציאנאל¡

אכט.איןװערןמען

אינטערעםאנטעזליעררײאנאך
דעיפוןמאמענטןבא>5ערנדעאון

ישראל־לאגעפאליטישעראיצטילער
דעםאיןבארירטגאםטדערהאט

האטעראוןשמועם,איגטערעםאנט¡
שמײטישרא^מךינתאזצוגעגעבן,

אייאיןשװעריקײטןנארמא^עפאר
נ̂'איראבערא.גטוױק5ונג׳אוןבוי

באווײזינאךװעטפאטעדוציאנאלע
זיי!דארפן״מירוװנדער.באװייזןצו

ײמיטאנג״ןאו¡גרייטזייןװאך,
אי1עקשנותאייביקערדישער

ישו־אל,מדינתאיןטועןמ־רװאם

מי'װיןיין,זיכערװעלןמיראון
העינישטװעטקיינעראזעם,זענען

מרינח׳דיאוןישראל,שעדיסןנען
דערגרײנ!שפעטער,ציפריערװעט
װעטזי)װײאשאוםגעגארטןדעם
כוחוה(׳איצעמיטקעמפןדעםפאר

געשיכטצעכ!דעםפוןװעטזיאון
געדעםמיטארויםגייןפײער־פרװו

פו!ולתפארתי5שם—נצחוןגארטן
הה^ט—ישראל״עםאוןישראל

געזאגט.אונזקלארםאןױםף

'ופ1>ה׳געדאנקטהאבןטיר
אינ'אנרעגנדןדעםפארקאארמאן

הצלחייגעמונטשןאיםאוןטערװױ,
יש'מדינתאטובתארבעטזײןאין

ראא.



3זײ»שטימעדי1968נאװעטבערס3־טער,)־ע<

מאנטשהאאפױםפאמ.חןרבײשמחהבר־מצןהשײנע
r

רע־יײאיזנאװעמבער32־טןדעםשבת
פדויאוומאגטשהאאפריםפאמיליע״שובער

פןיןשמחהבר־מצוהשײנעאפאדגעהומעו¡*אשע,
זונעלעליבןדעד

סאנםשקאדוד
שול.ײדישעסעהונדאריעפוןשילערפײאיהעדא

.»גיפךגףעזײנער
״אגגוגז־אח-ימ■״,שגהלאי\א\יפ»\תפ\ױךהאבובו־װצגהnu־

vmsuריגעלײעופאג\מיביגוירדעמג>\ואגבושײ\גײ>\רץזאגוju־גוג
אי\איג\\munנאנ־\גותפללילז\—אל>\פו\צגפריתןןײגוnu־צו

,rm\raisאל>\פארmr?שיױעראפארגטקו\זע\שװזלפ\\גז.אל^\
הז,יזסגאא\\האלחתפילבר־מע׳װזר)\גז\mmumהאב\\.י)5לכט

•VUW1)ןייןװ

רגעגןאוןבאגריסונג™ער
אוןבר־מצוהזײזצו71"זונעאעאיבזאונזערבאגריםןמיר

ספעציעיזאוװנטשן;טזל־טובדיפא,רפרײנטאונזערעאלעךאנהען
יר־מצוה.דעםצוגרײטזפארןטשארנימ.ה׳לערערדעםדאנק

סינדער:אתמאנטשהאמאשעאיןאפריפ
"־

לײבל.אוןאגרהם

אייניקלליבאונזערפוןבר־מצוהדערצווװנטשןבעסטעדי
שמחות.אוזנחתסךאמאשע,אוןאפריםא״ך,װד;

מאגטשהאחיה¡אוןיצחף
פילטירװינשטזמאנטשקא,פאמיליעפלימעניקעםאומערע

דוד.זוןזײערפוןבר־מצוהדערצונחת

פאמ.אוןמיםהאשפרהאוןיעקב

אברהםזוזאוןהאנעסבלוםאםתר
פאמ.אוןגרינבערגישראל

אנכעלעפ()ל.װאליןמנוחהאהםאם
Futo MILTON Insurgentes 363

בר־מצוהזײזצודודפלימעניקלאונזערבאגריםןמיר
עלטערן.זיינענחתפילװינטשן

פאמ.אוןאיזראעלשרהאוןאידל

פאמ.אוןמאנטשהאאמיאוןאריה

מארהזוןm■מאנטשסאגיטל

אח

נחת־וװנטשןבעםטעדיפאנטשקא,פאסיליעקוזינםאונזערע
דוד.זוןזייערפוןבר־מצוהדעדצו

פאמ.אוןשטערענבערגאנאאוןפעפע

פאמ.אוןפרידאננעלאאוןשמואל

ז״זצומאנטשקאדודקוזיןאונזערמירװינטשןגליקםיל

עלםערן.דינחתפילבר־מצוה;

פאמ.אוןבעהעראנאאוןהײם

פאמ.אװרוסעהפאױאוןפאלא

פאמ.אוןהאופערניהאלאםד״ר

פרײנבו»בװמזבדעrnimraןןגױגנן,אלנו
פג\™זגזבר־גזצװזשײנערדגװ־אױףגמנגגואןן
אא1\הצלזזהפיראיבוגױבט׳פזן—װא1טש2\אדגר
אייך.פיןל־פגב—עלגוגוךן.ןײבטנװוזפך

A*, tjfetit• N«dwilNe. 1056 Mfcrieo 5, D.ז.
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A sus órdenes en sus nuevas instalaciones en

EJERCITO NACIONAL 1056 (Junto a la nueva Cruz Roja)
DODGE PLYMOUTH VALIANT

Atención Personal de los Señores:
AdolSo Kahan, Luis Kahan y Lie. Aron Kahan

•ej%-ms.■o״!

ברױװ־ןועדאעיע

v
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ארנאניזאציעצױניםפישעאלג.¡זאי(
מיע2\ס־י2\עאין

''

־׳־—

באגרינזגנגאגנןער

לאנג־אוןחבריםליבעאונזערעבאגריםןמיר
באורענונגצױגדערפוןעםקניםיאריקע

רחלפרױאוןשװארץםכאל
חתונתנאלדענערזײערפוןגעלעגנהויטדערצו\

גאיסאוןגעזונטםךאושנים,ימיםאריכתאײךװינטשןמיר
מדינת־ישראאפארטעטיקייטשעפערישערפוןיארןאאנגענאךאון
אײר•מז^־טובבאװעגונג;צױנ.פאר,דעראון

ארגאניזאציעצױניסטישעאלג.פאר.
פארטנאייאליעזרפעדערמאןישעיהו

םעהרעטאר()גענ•־)פועזײ^(

Alquilo Departamento de Lujo
רענטביליסאמדעפארטאמענטשײנערא

צוםשאאפצימערה3פוןװאנונגשײנעאזיךפאגידינגטעם
)רא״J52םינאלאאאויףפעזעם;1200בי5דיזרענטזוניק;גאם,

פלא׳ו.אויפןדירהדיזעטװעראקרוז(.אװ.

טע^עפאנען.קונץ״.״אינמאביי^אריאאיןאינפארמירןזיך

1־80־1833-־80־1733-־80־1633
<vmvv.v\%\v\\\vvwwy*,

הוערנאװאהאאיןגעשעפטא
געשעפטג״ענדגוטאזיךפארקײפטגעזונטשװאכןצואיב

געשעםטדאםםחורה;דימיטקי5יידונג׳אוןםפארט־ארטיקאעןםון
מ׳קעז—.11נומערגעררעראהאנדלם־גאםדעראויו«זיךגעפינט

געאעגנהײט.גוטעאאויסנוצטפ^׳ן;אויפןװענדןזיך

162״99־קוערנאװאהא:אץטעל.
'6SS«SSS8?ÍSÍSSÍSr,S?8S2SSSg8ÍSSííJ׳%SSíSSS׳*i io»o*i־׳*óéoÓ>

?
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igmKSxmmsssmK^mmr/♦ :׳-^j■♦=־-*>■־־
y Estrene Departamento de Lujo

באניאם,2ש^אםצימערן,3גאם;צוםרעפארטאטענטשײנער

פרײזקארטינאם;אוןא^פאמבראםטאפיצירט;פאאםטי?װענט
דעפאגטאמענטזעט—פעזעם;טויזנטהא^בא4און4צװישן

אינפאר־מאםארייז(.ראג)כמעט10נומערשאובערנארדגאםאייו«

טעאעפאנעז:קונץ׳/״אינמאבילאריאאין:זיךסירן
81־80־71-33־80־61-33־80־33

:'í5ssogí̂r?;̂־an̂
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EXPENDIO DE POLLOS
״תל-אביב״

64-16-05טעל.-ר,{»אהוהילא_661_
אונזעראיןאזעולם,ײדישןדעםבאקאנטמאבןיםיר"~דעד^מ

עופותגעשחטענעכשרעפון״עסספענדיא״
םשגיח(שטענדיסןאםיטראבינאטפוןהשגחהדער)אונטער

בעםטעדימיט-קציענטןאונזערעפוןדינםטצוםםירשטײען
אוידװיהלאםן׳אלעפרןעופותכשרע

עופותגעבראטענע
POLLOS ASADOS

דורכזבעטן?ענטאירװאם-באשטעצונגא,יעראןיךעי)ןןםיר
באהאנד^ונג.גוטע—פינהט׳צעך.און׳8נעצ_טעקעפאז

mvimvwwFK■׳י״■־•“'-־•«-״־«־׳“

פארעכיראראאויחשוך־געשעפטא
גייענעהגוטאאיבערגעגעבזװערטגעזונטשװאגןצואיבן

קארעכידארא,גאםהאנדאם־פונקס,גוםןזײעראיןשוך־געשעפס
יגע?עגנהייט•גוטע«אויםנוצטגעזיכערט;רווחפ״נעראוןפרנםה

26־85־22טעל.זיך:אינפאדמײן

נאנהעטןהתונות־
גאנצןדעםמיטצוטײלןכבודדעםהאבןמיר

דיאיןערשטהלאםיהדוררפירןמיראזישוב׳

םפארט־צענטראיןסאלאנען
געבורטסטאב־בר־־מצװדם,באנקעטן,חתונות,

שמחות.אלערלײאוןפײערונגען

דמר(םיר(ואב״דפוןהשגחהדעראונטער

שליט׳אדאפאליןד.ש.הרב
באוװסטעפוןאנפירונגפאבמענישערדעדאונטער

CHEF’S INTEANACIONALES

אא״װאניװערםאריאם״שאוערם״,פארטים,?אקטיילנרײטן־צומיר
פערזאןטויזנטביזפופציקפון

צוםדידנשטעלן.יעדןװעצןבאדינונגגוטעאוןדעוםארונגאונזער
אכטונג:םיט

אײזענשטאטיאטאאוןמכאל

פאר־פוןאויפקלערוננאן
איןאש״לפוןוואלטער

קוערנאוואקא.

רעד^קטא,־:חשובערזייער

צוליבאיז,פרינציפמײןהגם
פא־איזנײטראאזײןצובארוח,מײן

ארייננישטזיךאוןעניגים,איטישע
װיכוחים,אוןריםקוםיעםאיןלאזן

אויס־אןמאכןדאםמאאאיךמוז
נאם.

פאר־אוןפירערגײםטיקעראאם
קוערנאװא־אין״אשא״פוןוןאאסער

אןטיטארויסטרעטןאיךםוזהא,
װאסשורותדיקעגןאויפקאערונג

ה׳
פארעפנטאעבטהאטפופקאטשה

נא־61־טןפוןצייטונגא״עראין
חשובעאייערעװײאי.,ד.װעמבער

גע־צוםקומעןנאךקענעןאעזער
״אש׳א״איןשוהאאונזעראזדאנק,

םאט־א...ושאום״״חםגעװארןאיז
דארטרעדטמעןאוןשטיבא,מארער

ישראא.אוירשאעכטםרק

װאםדי׳געװעןאיזמעשהדי

זיך,פירטעםװישוהא,אוגזעראין
ר׳גבאידעראוןבעאי־בחיםקומען

געבןצוז״זעטאעװינשטייןמשה
טנרדאיזמעןװעאכעבעתעאױת,

״דןבייװיצװעקן,ײדישעאויוי
געזאנטעואהאײןהאטזיך.פירט

פא־זאמאטװעאכערפופקא,ה׳צום

ברכהאהאבןזאאעראזקק״א,רען
נישטגיבאיך־אבערארבעט,זײןאין

נעמאעכערדעראיזאגב,דעם.פאר

באא־רעאיטעזערב^קאנטעראמאן
נישט־צױניםט,אזאאיזעראוןטוער,

נאךערהאטקינדערזיינעאאעאז
אר־דקייןגעשיקטױנגעגאר^אם

א־זעםזיי.אעבןדארםאוןישראא,
געזאגט,האטעראזאמת,נישט

אוןזאך,םמאדיקעאאיזדאםאז
מיטגעהאטהאטעראזאמתנישט

בארעכ־אוןאיבערריידאןעכיצן
גע־אוןפרוכת,אצור״םןדאםטיקט
װאםריישראא.אויףשאעכטםרעדט

איזעםאזװייסן,ז.ה׳דעםקענען
אזוינסהאבןזאאערמאהזכירהס

ם.,ה׳שרייב,טװײטער—געזאגט.
מוזםאטמארער״.״דירבים,באשון

װיים,איךװיאזזאגן,דערויףאיך
פא־נישטמעקםיקעגאנץאיןאיז

םאטמארעראײנציקעראײןקײןראיז
נארנישטעםװאאטיא,)װעןחםיד.

װעטפופקאה׳חטא(.קייןגעװען
גאםטגוטעראאונזבײזײןאאעמאא

איז,בקשהמייןאבערמתפאא,און
ארבעטזײןטאןבייםזאאעראז

אהבהמיטטאןראםהכאא,אטובת
אנגריפ;מיטארויםקומעןנישטאון

עםװעטבטיאאאוןקײנעם,אויף
איב־אוןשאוםדעםשטערןנישס

װאםאנדערן,צוםאײנערשאפט
״אש׳א״•איןאונזבייהערשט

וברכהשאוםבברכת

אמזליצחקאהרב
)סוערנאװאה»(.

¡ישואלישראלב^נרס־בױןןן
כע־פוןישראל־עקםפא־ט

דדי־איזפראדוײטןמישע
—גרעסעדמאלצװײיאר

אויסברײטערונגדערדורך
אינדופט־כעמישע.דיפון

מיטױע־אונטעדנעמונגען
הילה.ישראל־באנדם

ישראא־דער—)םפ(.יארקנױ

פאםפאטןאוןפאטאשםוןעקםפארט
פארדאפעאטװיכמעטהאיאראיז

בױדזשעט־איצטיגעןאיןגעװארן.
עקםפארטדערװעט96־8691יאר

דערגרײפאםפאטןאוןפאטאשפון
הונ־פינףמיטמיא״אןאביזכען

פארגאײךאיןטאן,טויזענםדערט
טאןטויזענטהונדערטאכטמיט

—בױדזשעט־יאר,פאריגעןאין

באריכט,אאיןאיבערגעגעבןװערט
דיגעװארן.דערהאלטןדאאיזװאם

עקםפארטדעםםוןפארגרעםערונג
דאנקאגעװארןדערמעגלעכטאיז

אױםבר״טערחנגב^רייטענרערדער
פאםפאסן־פא־אוןפאטאש־דיפןו

נגב,איןאוןהמלחיםבײםבריקעז
מיטגעװאחדורכגעפירטאיזװאם
אינװעם־דיפוןה־לףגרויםערדער

א־קומעןװעלכעטירונגם־געלטער,
ישראל־באנדם.םוןפארקויףפוןריין

אינװעםטירונגם־ישראל־באנדםדי

הויפטפינאנציעלעדיזײגעןגעלטער
אנסװי־אלגעטײנערדערפוןבאזע

װירטשאפטלי־ישראל׳םפוןקלונג
לעבן.כען

װעטפאטאשפוןעקםפארטדער
זעקםםוןמערביזדערגרײכעןהאיאר

פאר־איןטאן,םויזענםהונדערס

טויזענטהונדערטפירמיטגלייך

װערטעםיאר.פאריגעןאיןטאן
יא־קומענדיגעןאיןאזדערװארס,

הונאכםעקספארטירןישראיװעט
אזאוןפאסאש,טאןטויזענטדע־רט

עקספארטדערװעםשפעסעריארא

מי־אביזדערגרײכעןפאטאשפון
פאסאש־אונטערנעמועדיטאן.ליאן
אנטװי־איזװאםהמלח,יםב״ם

הילףגרויםערדערמיסגעװארןקעלט
אינװעסטירועםישראל־באנדםדיפון

אויס־װייטעראיצטװערטגעלטער,
ד,דערמעגלעכעןצוגעברײטערט

עקם־פוןפארגרעםערונגכםדר׳דיגע

אינװעםטי־ישראל־באנדםדיפארט.

הויפט־דישפילעןרונגס־געלטער

אוים־װײםערדיגערדעראיןראלע
פאסאש־אינד־ום־דערפוןברייטערונג

המלח.יםבײםטריע

פאםפאטןדיפוןעקםפהרטדער
כיערבאטרעפעןהאיארװעטנגבםון
אוןםאןטויזענטהונדערםאכספון

פארגלײואיןדאפעלסזײןװעט
פאםפאט;פרןעקםפארטדעםמיט

דעי־װערטעםיאר.פאריגעןאין
יארקומענדיקןאיןאזװארט,

פאם־דיםוןעקםפארטדערװעט
אביזדערגרײכןנגבי׳וןפאטען

זיינעזהאיארשויןטאן.מיליאן
אויףקאנטראקסןגעװארןגעשלאםן

טויזענטהונדערטנײןפוןמער
ישראל־נאנדםדיפאםפאטן.טאן

זייןװעלןאינװעםטירונגם־געלטער
תידאיןהויפט־באז׳נפינאנציעלעדי

פוןאויםברײסערוננװייטערדיגער

נגב,איזפאספאטן־איגדוםטרידער

וױיטערדידערמעגלעכעןװעטװאם
עיוםפארט.פוןאויםברייטערונגדיגע

א^רבעטפאםיפעאזוךאיך\
פאםיקעאזוכטיארדרייםיקאוןעטלעכעפוןױנגערכיאן

גע־אדערפאבריקאאיזאגענט,ארערכערענטע,אלםשטעלע
בעםםעדיהאטאוןענגלישאוןשפאנישיידיש,באזיצטשעפט;

Hביז8םוןאוןפרי9ביז7פוןזיךאינפארמירןרעפערענצן.
אויפןנ״נאכט,

5אבראםה׳-28־25־52טעלעפאן

פאלאנהאאיןלוקסום־דעפארטאמענטא

לוקםום־דעפאר־מאדערנערשײנערזייעראזיךפארדינגטעם
אויףבאקװעמלעכקײטן,אלעטיטפאלאנקא,איןטאמענט

טעלעפאנען:קארריא,ליס.בײאינםארמירןזיך;239עמערסאן

05־48־52אה11"57"75

שטעלעאזונטױנגערמאןא

&אננעמעןװעטיאר(28)אלײןױנגערמאן,יידישערא
—רעםערענצן;גוטעםאברי?;אדערגעשעםטאאיןםאםטן

צורופןביטע
סארלאיה׳

-
11־7ס־71טעל.

גרענעץבײםנישטשױןאיזנתן״,צור

נבול>
»פזאס?!?

78־60־42טעלעםאןםרי(11פיז9)םוןאינםארמאציעם
00־43־0^טעל.םפארט־צענעטר,אי¡בײטאנ5ביז1םוןאון

smmtmzmamammg&mm

V.

Resíaurant "ÍERfNiK״
Hamburg0 y Genova Tel. 25 69-27 ?México, D. F׳

רמאזקאלאניע,ײדישערדערצװױפןױבזמי״
borneaפליי־שזכשרעפרןאויסוואלגרױםןאהאבן Deer, rastrami y Orispet

°^/a\״ Wilnoב?5ריסטעידערפיזט׳־,ייזאג^פיזכפעציעצנעבראכט Kosher Sausage Company"C omida Dominical: 25 pesos\

A/W־iV.VA־WVWVW»WVV.'<V\ii.'»׳V״»'■*Wí'v>WVkV»־«'

Dr.Jacobo Yavnozon
זײנעאזפאציענטן,אוןפךײנטזײנעמעלדעט

-געװאחגעביטןזענעןהויזפוןטעלעפאנען

נומערן:דיאויה

74'20'4f y 74'20'40

ITT
Argcufmti 5. Desp 212. — Tel. 12-32-18

אדמײאלע-עמיגראציע־פראגן-בירגער־פאפירן
רעגירועם־אנשטאלטן.אײעניניםניסטדאטיװע

באהאנדלונ^ראיעלעאוןנעװיםנהאםטע—דערפארוננ;צאנגיאריקע
אװנט8ביז6.30םוןאוןבייטאג5ביז4פ,יןאויפנאם

באקאנטגוטגעװעןאיזװאםגרענעץ־קאלאניעטערישעמיליאצוריקיארגאראמיטגעמעןאיזנתז״״צור
דאזיקןרעםאויפצושטעלןבכדיטעםיקייטקיטתקרןדעראיזחלקאגעהאטהאבןװעלבעיידן,מעקסיקאגער

אויױגעגנטיענעראוןאפגערוקט,געװארןגרענעץדעראיןטעגזעקסדיפוזמלחמהדערנאךגרענעץ־פונקט.
גרענעיז.בייםנישטשויןאיזנתןצוױאוןקילאמעטער,צע^־ליקער

נישטזענעןאמאלםוןגרענעץ־םימניםמוראדיקעדיאוןבאפעלקערונג,צױוילערצואריבערישובדעראיזאיצט
דעדפוןעם־צימערפאחגעװארןפארפלאנצטאיזװאםגארטןדעםבאצירןװאםזכרונותהיםטארישעװימער

ביתר־באװעגונג.דערפוןױגנטלעכעבאזעצטזידהאבןעםװוקאאאניע,



1968נאװעמבער03־טערמעקםייןע,עטימן״״די4זײט

«¿2, <Vbí> Sc/boefiCa de Jtfx/jocy
Pedro Moreno 129 Apdo. Foslal llO

Teléfono 26-94-44

*}זלי8יי»>ז!«וסרפז^^װדסנפ,9«גוו\מןן*\ז»מי8»

פגו^נזי«».אי\9ו«ג\8\לװגר»לסא\\

װאך8מאלצוױידערשײנט
י*רא|126—זײרו■טנעט*נונ*

noפ»יײצג»1וו\ג»פזי8גו»א\\*ון״»ז\\\09»9>זפאג\*ין\ז»ל&י
9ר»דא9אי>וריאױ »nmאו^»זו\%וסיל»ג

יפוזדי.איחאלאניןך
פעו$ואואבישןדעם

פלאנט-שלום־לײזונג;קײןנישטװיל״אל־פאטאך״
אראבישעדיאיןישראלפוןמזרחײידןדיארויפשיקן

מאפ־-מאניפעפט;אפנארערישערזײער-לענדעו־;
טעראריסטן.דיםײאוןנאפערןםײהעלפטקװע

טאלעדאנאלאמבארדא

ערהויך.זייערדערגאנגעןטועא,
אנגעזע־דיפוןאײנערגעװאחאיז

רגבעשבגײןנז.-פג\

א־זװעאכעראואים,זשאןמעריטע,
אינ־דערפוןגרינדערדיפוןגעװען

—מעןגאויבטװעאטדעראיז

טע־דעראזנאיװװערבײזװיאיר¡,
געװענ־איזישראאקעגןראר־קאמף

אקופירטעבאםרייעןצואויױדעט
מעןרופט״רעזיםטאנט¡"געביטן.

באאיידיסנטיחטעראריםטן,דידארט
דיפין^נדענקדעםדעם,מיטדיק

הי̂טער־אקופא־דערקעגןקעמפער
חןראזאיז,אמתביטערערדערציע.

בא־צונישטאיזטערארםונעםציא

ײ־דיאיקוױריחנארשטחים,פרייען
רער־צודאםבכרימדינה.דישע

גרײטטעראריםטןדיזענעןנרײכן
שט־אקופאציעריאויםצוברײטערן

דעראיןפיא.אזוימאאצװאנציקחים
גאױ־נישסרעםאיןמעןװעטװעאט

פיק־פאקט,אאיזעסאבערבען,
ד־>¡־אאיןװייםאויףשװאדןםירט

םאטאך״.״אאפוןקומענט

די
אייענען,וױדערטעראריםטן,

גע־טשעפוןביכאעךדימען,זאגט
אבערטונג.טםעמאאאוןװארא

זייערעאיןאוןפראגראםזײעראין
װעא־פארזכרקײןנישט^איזרײר

געזעאשאפ־אוןסאציאאעאיזעםכע
גע־פירערזייערערעפארמען.טאעכע

רעאיגיעזן־פאנא־דיצואםטהערן
אוןברידער״״מוםואמענישעטישע

זײערםארװאנראעזאםןװיאןזײ
דעםקו־יג,רעאיגיעזןאאיןטעראר

״חשיהאד״.מוםואמענישןהייאישן

האאטןטעראריסטןאראבישעדי
איןארמײעןאראבישעדיםוןנישט

אײגענעםזײעראיןגישטנאויבן
יעדןאפז״װארפןדאן־אוןסעראר

םוןאייזונגפרידאעכעראםוןגעראנק
וױאןפראבאעם,־פאאעסטינעדעם

פו־שאיחותדערװעגןהערןנישט
װעגןטרוימעןזײיארינג.ר״רנעם

א־װאגןישראא,מדינתםארניכטן
זײאוןאפןדאםזאגןצונישטבער

טיטװיאןרוצחישןזייערםאררעקן
פאענער.היפאקריטישע

מעלטדיװיגעדענקטםאטאך״״אל

דיערבגעװארןאויפגעטרייםלטאיז
בלוט־דורשטי־םונעס1967ױגי־טעג

געטראגןזיךהאטװאםגעשריי״קען
גאםן־אוןטעלעװיזיער^דיא,פונעם

אראבישעדיאיןדעמאנםטראציעם
מדעתפארניכטןצושטעט,הויפט

יםאיןײדןדיארײנװארפןישראל,
נישסהאבןטעראריםטןדיאריין.

רוצחישעדאזיהעדיאויפגעגעבן

עפנטלעכ־דעראיןאבערטרוימען,
בא־װעלט־מײנונג,דערפאר?ייט,

הומא־ארויםצװוײזןזיךזײמיען
מעגלעך.װיניש

קאארדיניר־מיליטערישערדער

טעטי־־גערילאדערפוןקאמיטעט

פאראיי־זענעזעםװעלכןאיןקייט,
הויפטטעראריםטישעצװײדיניקט

פא־)דיפאטאך״״אלארנאניזאציעם

באפרײאונגם־באװעגונג(לעםטינעזער
באפריי־פאלעםטינעזערדעראון

2די)אויםערפאלסס־םראנטאונגם

אנדערעזעכציקבײנאדדאזענען
גרופקעלעך,אוןנרופןטעראריםטישע

בלויזצײלןוועלכעבאנדעם,אםסמאל
לעצ־האבן—מיטגלידער(פארא

״פאליטישןאארויםגעגעבןטענם
מאניםעםט״

רערק־זײװעלכןאין
ם̂־נ^ר.נישטקעמפןזײאזלערן,

אראבער,דיפוןבאפרײאוגגדער
פוןאויסלײזונגדערםאראויךנאר

(!)יידןדי
געװענ־נישטאיזאקציע״אונזער

גע־װערטיידנטום,דעםקעגןדעט
קעגןנארמאגיפעםט,אינעםזאנט

בא־צוכדינארנישטצױניזםדעם

טעריטאריעם,אראבישעדיםרײען

יידןריאוםיצואייזןכריאויךנאר
דיסקרי־דערםוןאוןטערארםונעם

אנגעװענדעטװערןװצעכעמינאציע,
צױניסטישעררערדורךזייגעגן

װעלט־באװעגונג״.

פאטאך״״אלזיךקלייבטזשעװי
קלײבטערײדן?״די״אויםצול״זן

-מאניפעםטדערפארזעצטזיך,

װאםפראגראם,אזא״אויםצוארבעטן
אוירלעבןצויידןדירערלױבןזאא

אופן:בכבודיקןאוןאנשטענדיקןאן

אענדעראראבישעדי״פאראײגן
אמנעםטיעאןרערקאערןזאאןזײ

װעא־יידן׳/״אראבישעאאעפאר(!)
זאאןז״כדיישראא,איןאעבןכע

זײערעאיזצוריק־קערןזיךקאנען
אענדער״.אפשטאם

דעםאיןגאויבןנישטקאןקײגער
״אךא־דינישטזיכערפאאן,דאזיקן

אראבי־דינישטאױן־יירן׳/בישע

דינישטאװדאיאוןרעגירונגעןשע
איזפאאןדערזעאבםט.טעראריםטן

אפ־כדיגעװארן,אויםגעטראכטנאר

װעא־קרייזן,יענעװעאט,דיצונארן
באנוצןאוןאפנארןזיךאאזןכע
אנדע־אפצונארןכדידעם,מיטזיך
רע.

דערזיךבאהאאטדעםהינטעראז
פארניכטןצופאאןאכזרױתדיקער

טאג־טעגאעכעדיאוןישראאמדינת
פריד־דעראויחאנפאאןרוצחישע

װעאכעבאפעאקערנג,ײדישעראעכעד
פױ״באפרײען״װיאןטעראריםטןדי

באװייזטטעראר,צױניסטישןנעם
איןמאניפעםטאויבן־ציטירטער.דער

אפװארפן״מיראייענט:מעןװעאכן
)אונ־פאענעראימפעריאאיםטישעדי

װעאכעאיני(,דוררטערגעשטראכן

אנודערגעװארןצוגעשטעאטזענען
מיראוןאנדערשוװערגעץאדער

מי־דערצומאבןצוםוחא.פאדערן
אויפןיארינגגונארד״רפונעםםיע

יע־אפװארפןמירמזרח...מיטעאן
דער־מיראײזוננ,םרידאעכעטװעדע

םטא־קעגןזענעןיניטמיראזקאערן,
(jí/pזענעןמירשאום.אוןביאקײט

םאקט,געשעענעםדעםאקצעפטירן

זיך״.אונטערגעבןקעגן

אפװארפןטערארים^ןדיאויב
איזאייזונג׳/פרידאעכע״יעטװעדער

איקװידיחװיאןזייאזקאאר,דאר
״געשעענעםדעםישראא.טדינת

דערזײעראן.זירוםזזײװיפאקט׳/
און״םטאביאקײטװעגןקאערונג

גאאדע־אװיראזיךפאםטשאום׳/
עםחזיר.אפוןנאזצוםרינננער
אוןדעמאגאגיעװימערנישטאיז

ןײגו,(אנדפר»גי\יןנזג!

אמעריקאנערדער—תא־אביב.
24איןנויטיקןזיך׳װעט״דזשאינט״

כדי,1969יאראיןדאאארמיאיאן
בארערמינימאאעדיבאפרידיקןצו

אענדער25איןיידןדיםוןפעגישן
עטאע־טיטהאט—װעאטדערפון
םא־ה׳דערקאערטצוריקטעגכע

װיצע־םארזיצערדערהאבער,מועא
דערפארדזשאינט,אמעריקאנערפון

:^מעריקא־פוןדעאעגאציעגרויסער
װאסקאמפיין,פאראײניקטןנער

ישראא.איןאיצטװייאט

איבערפארהיאױדערטײאנריק

קינ־אוןפרויעןמענער,טויזנט350
גרעםטעדידזשאינטדעראיזדער,

װאםארגאניזאציע,אמעריקאנער
אויףײדןנויטבאדערפטיקעהעאפט

ארגאניזאציעדאזיקעדיװעאט.דער

אירעטיטאעןמערהייטדיבאקומט
דע־דימגבית־אקציעם.יעראעכעפון

יידישןפאראײגיקטןםוןאעגאציע
״אפיא״

אנפירער450פוןבאשטײט
באזועאכעײדנטום,אמעריקאנערפון

ברייט־ארומנעמענ־איןזיךטייאיקן

םוןטייאןאאעאיבערבאזוךדיקן
דעאע־דערפוןגרופעסצװײישראא.

אויפןפארהאאטןזיךהאבןגאציע
זיךבאקענעןכדיישראא,i”Pװעג

דז־םוןטעטיקײטדערמיטג^נוי

טאאעדאנא,אאמבארראװיצענטע

שטעג־אוןפאפואערעראמאאדער
אוןפירערארב.דיםקוטירבארערדיק

פאר־מעקםיקע,איןאיבעראאאינהער

אפשא־אןשרײבןזאאמען?¿זדינט,
אפשאצונגאונזעראים.װעגןצוננ
פארש־פואע,קייןנישטזײןװעט
אט־פוןפעױפיאא^בערזיךיטייט
זיךמירװעאןפערזענאעכקייטדער

וױיטערדי־דיאיןגעבןצובאמ־עז

שורות.קע

ארבעטער־פי־דערגװעןאיזער

טעקםיקע,א'ןאײנםנומעדרער
עא־איזגעשטארבןאיצטאיזעראון

זײןאוןװארטזײזיאר.74פוןטער
אריבערװייטאיזאבער,אײנפאום,

איזאוןמעקםיקעפוןגרעניצןדי
קרייזןםינדיקאאיםטישעאינקעדי

אי־פארןפאררעכנסאיםמעןהאט
ארבעטער־באװע־דערםוןדעאאאג

צואיבאוןאאטיין־אמעריקע,איןגונג
פײאיקייטןאינטעאעקטועאעזײכע

אאטיין־םון״אעניןדעםפאראויך
אמעריקע״.

נישטאיזטאאעראנאאאמבארדא
אב־קאמוניםט,קײןאפיציעאגעװען

מיטpij¡'אאנגעגעהאאטןהאטערער
באזונדערםאיניע׳/״טאםקװערדער

?¿זעאכעװיפראגן.פאאיטישעאין
םטא־דעםסײבארעכטיקטערהאט

אוןכרושטשאװיזםרעםזײאיכיזם,
איןברעזשניעװיזם.דעםאעצטנם

אפארטױאןגעװעןעראיזזיןדעם
מאןאגעװעןאיזערכאטשכיםט,

D?t־אאינטעאעקט,העכערןאמיט
טעא־מארקםיםיטישעראוןציאאאג

םוןגעבאטןדישייךװאםרעטיקער.
קײנמאאזײפוןערהאטסרעמאין,

איינגעשאאםן—אפגעװײכטנישט

םאװיע־דערפוןבארעכטיסונגזײן
טשעכאםאא־איןאינװאזיעטישער

װאקיע.

שטיקאאגעבןצוכדיאיזעם
פראמינענטןדעםפוןשיאדערוע

מיטביזהאטװעאכערפירער,ארב.
אגעשפיאטצוריקיארצװאנציקא

אע־פאאיטישןדעםאיןראאעגרויסע
איןאויךאוןמעקסיקע,פוןבען

בא־ארב.אינטעתאציאנאאערדער

טעןװואינקיםטישער,דערװעגונג,
פוןאײגעםפארגעהאאטןאיםה^ט

די
װעאכעבײאוןטעארעטיקער,

בא־שטארק'איצטװערטטויטזײן
I.דויערט

זייןהאטטאאעראנ*¡,אאמבארר^
אוןארבעטער־פירעראאםקאריערע

זיי־איןאנגעהויבןטוערפאאיטישער
דיאיןגראדאוןיארן,ױנגעגארנע

ױנאיזערארבעטער־קרייזן;רעכטע
דעדאיןטועראגעװארןגערהײט

״קר־אנטיקאמוניםטישעררעכטער״
^ם״

Í¡־רעכיאנאא)קאנפעדעראםיאן
מצדאיזאוןמעכיקאגא(,ברערא

צובאװעגונגםינדיקאאערדעראט

געװארןיארצװאנציקאיןעטאעכע
געבוירן־זײןפוןגאװערנאדארדער

דעפו־אגעװארןפועבאא,שטאט
אויםגע־זיךאוןקאנגרעםאיןטאט

אפאאעמיק.פאאיטישעראיןצייכנט
שויןטאאעדאנאאיזפאך,פוןאערער

דערגעװעןיארןױנגעזיינעאין
פרעפא־מאוכהשערפוןדירעקטאר

אינטעאע?־איזעראוןראטאריע,

דעראיןװעאט.דעראוייףשאינט
האטװאסגרופע,דערפוןשפיץ

ה׳געשטאנעןאיזרומעניע.באזוכט
אוןאואיםםענטפוןדובינםקימ.

װאםגרופע,דערפוןשפיץדעראין
םיג־ד״ר—מאראק*¡באזוכטהאט

ני
נױ־דז־שטאטםוןעדעאשטיין,

שערסי.

ה׳
דיבארירנדיקהאט,האבער

קױאויפןבודזשעט־בארערפענישן
אנ־דזשאינט,פוןיארמענדיקן

פו;טײאגרעםטערדעראזגעװיזן,
דאאאר7,750,000נעמאעך—אים

רעאאײאויויװערןאםיגנירטװעאן
)מערם־ישראאאיןפאענערריזירן
3אוןמאב״ן־טעטיקײט(אויהטנם

אי1פאענעראויןזדאאארמיאיאן
דאאארמיאיאן5טערב־אײראפע״

אענדעדאראגישעאיןצװעקןאויח
װעאטריאויהדאאארמיאיאן2.2און

איבעריקעדי״ארט״.פוןאקציעם
אנ־רײאאױףגײןװעאןגעאטער

פאענער.דערע

איזחשאינטפוןטעטיקייטדי
האט—אויסגעװאקםןגעװאאדיק

זינסהאבער.ה׳אונטערגעשטראכן
דעראיזמאחמה6־טאגי?ערדער

פאר־צוגעצװונגעןגעװעןדזשאינט
װעא־.קריזיסן,צ^אאמיטזיךמעםטן

.נאצי̂נאאןפוןפראפעםארןענםטע
פוןפארפאסעראאוניװערזיטעט,

םינ־אוןםאצ־אאאגיעאיבערװערק

צװאנדיאיןזיךהאטאוןדיקאאיזם,
גרו־אצװישןגערעכנטיארןציקער

װיסנשאפטםאײט״״זיבןפוןפע
מעקםיקע.איןםאביאם(םיעטע)אאם

פער־בערךטיטדאכיאאט,ט^קע

אנגעהויבןזיךה?!טצוריה,יארציק
שטע־פרא־קאמוניםטישעאינקעזײן

געוועןדאןאיזמעסםיקעאיןאונג.
םאװיעטן־פאר־פוןאמבאםאדארשע

קאאאנ־מאדאםבארימטעדיבאנד

דעםאיןפארפאאנצטה^טזיטאי;
קאפיטאאיםטישעררערצוגאענטן

אינ־פוןבאװעגונגאאאנד,אמעריקע
טאאעדא.נ?>אוןאינטעאעהטואאן,קע

װארטזאגער.זײערגעװארןאיז

פוןפחנזידענטװען,1935אין
פאאקם־דערגעװעןאיזמעקםיקע

קאר־גענעראאאיבעראא,אוןטענטש
זייזמיטטאאעראנאהאטדענאס,

גרויםעאוןנײעאגעגרינדעטהיאףי
נאמעןאונטערןארבעטער־צענטראאע

דע)קאנפערעראםיאןמ.״ט.״ס.
—מעכיסא(,רעטראבאכ^דארעם

אירעאונטערארײננעמענריקאון
ארבעטער־םינ־מערהייטדיפאיגאען

אר־אט־דיאיזאאנד,פוןריקאטן
אאמ־מיטבראשבעטער־פערעראציע

מעק־איןגעװארןטאאעדאגאבארדא
טראן״.הינטערן״מאכטדיםיקע

מיטגע־א^מבארדא,האט,דאם
זאאמעקםיקעאז,1938איןװירקט

נאציאנאאיזיחאוןעקםפראפיאירן,
)װאםאאנדפוןנאפט־אינדוםטרידי

הענטדיאיןרובדאםגעאעגןאיז
האטערקאמפאניעם(.ענגאישעפון

זאאזיאזרעכירונג,דיבאאײנפאוםט
דערבעתאאיאירטעדיצוצושיטײן

נא.צי-קעגןװעאט־מאחמהצװײטער
טאאעדא־ב״איזד^םדייםשאאגד.

זייזפוןםײאויםדרוקאןגעװעןנ$ן
מערנאךאוןאנטי־פאשיזםשארפן

םא־מיטםיטפאטיעהייםערזייןפון
װיגיךאזוי)װײאװיעט־רוםאאנד

אנגע־מאחמהדערנאךזיךהאטעם
מערבצװישןקריג״״?אאטעדיהויבן

געפירטטאאעדאנאהאטמזרח,און
״אמעריקא־קעגןקאמףשטארקןא

אימפעריאאיזס״(.נער

טאאעדא.־פוןשטעאונגאעקעדי

געמאכטבאקאנטאיםהאטנאן
איןפראפאגאנדע(מאםקװעם)דורך

האט1938איןארבעטער־װעאט.דער
םינדיקאאים־אינקןמיטןצוזאמעןער

פירערארבעטערפראנצויזישןטישן
אנטי־מאח־אןפאררופןזשוא,אעאן

איזערמעקםיקע.איןקאנגרעםמה
פוןפירערמייטןנאענטגעװעןדאן
א־איןמאיינערדיםוןױניאןדער

פוןאעבןאיןאיינגעטראטןזענעןכע
אנטי־כװאאיעדיװעאט־ײדנטום.

פויאן,איןדערשײנונגעןםעמיטישע
אי־פוןײדן3000פוןאנטאויפןדאם
פוןעקזאדוםדעראיטאאיע,קײןביע

מאראקאפוןײדןטוזינט25קרוב
גהי־דערפראנקרײך,קייןטוניםאון
םי־מצרים,איןיידן8500פוןנום
אנט־דאזיקעדי—איראקאוןריע

געמאכטצונישטהאבןװיקאוננען
אאע

הו<¡־װעאכעזיכערה״טם־געפיאן,
איןײדןריצװישןגעהערשטבען

אראבישעאיןאיוןטזרח־אײר^פע
דערצוצוגיטמעןװעןאענרער.

ייחפוןאנטאויפןמאםנהאפטעדאס
פאר־דיאוןטשעכאםאאװאיזיעפון

יידןדיםוןעמיגראציעשטארקטע
קעןצייט,אעצטערדעראיןפויאןפון

געװאאדיקעדיפארשטײןשויןמען

פארןשטײעןעסװאסאויפג^בן,
דזשאינט.

אוגולאפ\ײו\גוגױגבוררײ¡\רגב

נוטטכיע
ה׳

אואים
גענע־דערהאראװיץ,

װעאט־דיפארראא־דירעקטאר

װע־׳װעאכעדזשאינט,פוןא?ציעס
האטזשענעװע,פוןאנגעפירטרען

טויזנט3כמעטאזאיבערגעגעבן,
טשעכאםאאװא־פוןפאיטיםײדישע

היאוינאךגעװענדעטזירהאבןקיע
הוצאותדיװין.איןדזשאינטצום

בא־היאפם־אקציעדאזיקערדערפון

אדאאארטויזנט7איבערטרעפן

אםיג־האטדזשאינטדעראוןטאג

אויםנאםאןציאדאזיקןפארןנירט
דאאאר,טויזנט200פוןבוחשעט

גרעםפיאפאדערןזיךװעאןעםאבער

האבןזייאון—א״,אײ.״םי.קער
אאיןפארװאנדאטקאנגרעםיענעם

אנט,־אינטערנאציאנאאערגרויםער

טאניפעםטאציע.פעש־סטישער

דעםנאךשויןנעװעןדאןאיזעס
איזרעפובאיהאנערדיפוןדורכפאא

פריערהאטטאאעדאנא,אוןשפאניע,
קארדע־דיא.זמיטגעװירקט,געהאט

שיסןזאאמעקםיקעפוןנאם־רעגירונג
בריגאדעםםרייװיאיקעאוןגעװער

פראנקא־אויםשטאנר,מיטןקאמוזצום

ארײנזאאמעקםיקעאזשפעטער,און
אוןבאזיגטעדיפוןמערװאםאאזן

שפא״פוןרעפובאיק^נעראנטרונענע
טעק־קייןגעקומעןזענעןזײניע.

בראשטויזנט,צענדאיק,עטאעכעםיקע
אינדאאעםיאמיניםטארן,דימיט

גענע־דעםאוןװאיעדעאפריעטא,
פאיאעגענדארןדעםמיאכא,ראא

ד?זהאבןזײמאדריר,םוןטיידיקער
גאות־רע■שפאגישעאגעשאםןדאן

איזאירפוןשאטןא)װאםגירונג,
םראנ־איןפאראןאיצטביזנאך

איזפראטעקטארזייעראוןקרײך(,
טאאעדאנא.אאמבארראגעװען

מו־אטאאעדאנאדאןאיזגעװען
ארבעטער־צאפאדיקעראוןטיקער

גרוי־אגעװעןבכאאאיזערפירער.
דיפוןאיינעראפשראראטאר,סער

איןרעדנערשענםטעאוןבעםטע
זײנעםערװאנטעם.פוןשפראךדער

מיןאזאפוןגעװעןזענעןרעפעראטן
אזגעראנק,אוןאשוןאיןעאעגאנץ

אג־פיאאיםצוצוגעצויגןהאבןזײ
מאםןבײארויםטריטןזײנעהענגעח

עראוןמיטגעריסןהאבןמיטינגען
װארטפוןמייםטערדערגעװעןאיז
טאט.פוןאויךאיון

פא־וױיטערערז״ןפארשטערא
זײןגעװעןאיזקאריערעאיטישער

קא־אפיציעאערק״ןכאטשאינקיזם,
קיינאוןגעװעןנישטעראיזמוניםט

געװארן.נישטמאא

יענעאיןאיזמעקםיקעקײןװען
װעמעןטראצקי,אעאןגעקומעןיארן

ארײנ־האטקארדענאספרעזידענט

עמיגראנט,פאאיטישןאװיגעאאזן
טראצקין,באקעמפטטאאעדאנאהאנ1

צוגאײו־
דיװי

?אמוניםטן.

דער־זיך1941איןהאטמעןװען
מארדאכזרױתדיקןדעםװעגןװאוםט

םאװיעט־איןעראיך־אאטעראיבער

שפאניש־טעקםיקאנעראוןרוםאאנד,
איינגעארדנטדאןהאבןםאציאאיםטן

טא־האטפראטעםט־טרויער־אקט,א

גע־אוןגעשטערטדעםאיןאעראנא
גע־אזויעסהאטמםתמאאזזאגט,

זײן...דארפט

בא־אויךערהאטפריער,נאך
אפ־םטאאין־היטאערדעםרעכטיקט

פא־מאםקװערשייךװאםװייאמאך,

געװארנט.ערהאט—םומעןערע

פוןהיאפם־,װענדונגעןערשטעדי
גע־זענעןײדןטשעכאםאאװאקישע

טוריםטן,טויזנטערדיפוןקומען
דיאויםערגעםונעןזיךהאבןװעאכע

אינ־דערבעתטשעכיעפוןגרענעצן
הא־ה׳אינפארמירטהאט—װאזיע

באש־טאגצוהיינטאבערראװיין.

היאפם־נוי־גרופעגרעסטעדיטײט

פ?ט“אאז,טהאבןװעאכערי,פוןטיקע
טעג.אעצטעדיאיןטשעכאםאאװאקיע

באדערפע־דיאנטקעגכצוקוטעןכדי

רער־פאיטים,דאזיקעדיפוןגישן
געאטקאײנעדזשאינטדערזײטײאט

יװוי־שפ״ז,אויויכאקודםםומען
̂בדערפענישן.אנדערעאוןנונג

קײןעמיגרירטשויןהאבןהונדערטער

אוןמערב־אײראפעקאנאדע,ישראא,
טײאגרויםעראאוןאענדעראנדערע

ר״זייעראויףװיןאיןנאךװארט
עמיגריח•צו

אזבאמער?ועםװערט,איזעם

פאי־ריצװישןיידןפראצענטדער
זיי־װיהעכערערפיאאאיזטים

צװישןצאאפראפארציאנעאעער
םוןבאפעאקערונגאאגעמ״נעררער

עפעם:נאךאוןטשעכאסאאװאקיע.

.גישט־ײדןםךאװאםצייטדעראין
טשעכאםאאװא־קייןצוריקזיךקעח

עקזיםטירנריקערדערטראץ?יע,
זײערפארײדןביידאם?ומטאאגע,

זעאטן.

באגיכ־אויךהאטהאראװיץה׳

עמיגראנ־יידישעצאאדיאזטעט,
בא־אנגעהויבןהאטפויאןפוןטען

צײטדעראיןשטײגן.צודײטנר

פאיטיםצאאדורכשניטאעכעדיװען
אפריא־ױאיאיזאאנדדאזיקןפון

חודש,א175ביזדערגרײכטהאט
אויו«אויגוםטאיןגעשטיגעןזיאיז

און550אויו*םעפטעמבעראין,303
זעא־דידערגרײכטזיהאטאקטאבער

i

באינד,געװעןדעםצועראיזאיטיס
זעאטענעראגעװעןאיזערבאטש

מארקסיםטי־טיםעראאוןדענקער
וױיט,אזויאויף?אנאאיטיקער.שער

סאציאאיםטאינקעראזייענדיק?¿ז
געהאאט!(,זיךהאטערװעאכן)פאר

פוןפייערוגגאבאגריםטערהאט
הםת־דערפוןױביאייאאוןבונד

אזיארן,אעצטעדיאיןאוןדרות,
נאםער־דימיטאװעקאיזמאםקװע

א־אויךטאאעראנאהאטאראיער,
זוי

עא־דיאויףאיזעראוןגעטאן...
רערקעגןארויםגעטראטןיארןטערע

ישראא״.מדינתפון״אגרעםיע

װי
ז״ץפוןאראפעראיזגעזאגט,

צױיאר20—15בערךמיטגדואה
מיטארבעטערזיינעםוןצאאארי?.

איזערװעאכעפאראנהענגער,און
איז)טאעםטרא(אערערדערגעװען

איםמיטגעװאאטנישטהאבןפירער,
מאםקװער־איניע,דעראץמיטגײן

דיאזדערצו,געקומע!איזעםאון
ארבעטערמעכטיקעדימ.״ט.״ם.

טיאיאןאצונאענטמיטצענטראאע

פוןארויםגעםאאןאיזמיטגאידער,
האטמעןאוןאיינפאום,זײןאונטער

פירער־דערפוןבאזײטיקטאים
זײןהאטרעגירונגדעראויךשאפט.

האטעראוןגעאוינטנישטאינקיזם
שטיצע.אירפוןגעניםןאויפגעהערט

גע־האטערװאםטאג־צייטונגדי

איפגעש־געװארןאיזגעגרינדעטהאט
בא־אויפנעהערטהאטזיװעןטעאט,

דעראויךאזויםוב־סידיעם.קומען
ערװאםארבעטער־אונױוערזיטעט,

האט
האטטאאעראנאאוןאנגעפירט,

פוןברויט״״ארעמעדאספארזוכט
מאסןאאןאפאזיציאנער,אינקןא

זיך.הינטערבאװעגונג

רעװאאוציא־אגעװעןאבעראיזער
גע־האטערנאטור.דערפוןנער

אר־אמעריקאנער״אאטײןאשאפן
ערװעאכערםוןםעדעראציע״בעטער

האטערפרעזידעכט;דערגעװעןאיז
אינטערנא־דערצואנגעשאאםןזי

ארבע־פרא־םאוויעטישערציאנאאער

איןזת־ארטטיטןטער־צענטראאע
באװירקןדעםדורךאבער,פאריז.

צײטדערפאראויםגעװאקםענעדי

ארבעטער־באװעסנג,מעקםרקאנער

םינדי̂קאים־באויזארובאיזװעאכע

טיש
ענ־איןאיזאוןאײנגעשטעאט,

אײג־דעםמיטצוזאמענארבעטגער

םוןרעזשיםדעמאקראטישןנארטיקן
נישטשויןערהאט—מעקםיקע

געקענט.

דאןאיזטאאעדאנאאאמבארדא
טעטיק״טןטעארעטישעצואריבער

אתמידהאטערפאאיטיק.צואון

קאפיטאאים־אין)דוקאגעשריבןסך

אי־זשורנאאן(אוןצייטונגעןטישע
װעאט־פאאיטיק,אוןצ״ט־פראגןבער

שטאנד־אינקיםטישןאפוןגעשריבן

פוןפאיטיםפראצענט50הויך.בע
ישראא.קײןדירעקטקומעןפויאן

דעראויבטאיזדזשאינטדעםזינט

טעטיקײטזײןבאנײעןצוגעװארן
האט,1967פריאינגאיןרומעגיעאין

דערצװישןהיאפם־אקציעדיזיך
באפעאקערונגײדישערדארטיקער

באדײטנד.נפשותטויזנט100פון

אאטע3500בײאויסגעברײטערט.
חודש־באקומעןקראנקעאוןא״ט

אנדערעאוןשטיצעגעאטדיקע
מאאצײטן,װארעמעבאקומען5000

פםח־באקאײדונג,שפײז,פעקאעך
זיי־פארבאהייצונגאוןפארזארגונג

װינטער־דיאיןװויךפאעצערערע
חרשים.

ון^אײגו־גזלב"!גוגןסויןײסי

ישראלאי\

סוןגענעראאזדירעקטארדער
טראוב,העראאדדזשאינט־מאב״ן,

̂װקםנ־אאץאויםןאנגעװיזןהאט

אויסגע־װערטעםװאםדרוק,דיקן

דיצוצושטעאןמאב״ןאויױאיבט
אײטאאטעפארבאדינונגעןזעאבע

דער־דערעואים.נייעפארװי

טאב״ן־פוןפאענערדיפוןפאאג
געגרינדעטאיזערזינטדזשאינט

אפזיךשפיגאט,1949איןנעװארן
פאדערונ־אומאויםהעראעכעדיאין

פאע־דאזיקעדיאויםצוברײטערןגען
אויךזײמיטארומנעמעןאוןנער

איןישראא־אײנוװינער.אאנגיאריקע
מא־פאאנטדערמיטצוזאמענהאנג

באדינונ־זײנעאויםצוברײטערןב״ן

אר־דימיטצוזאמענארבעטאיןגעז

̂בפרי־צובדיארגאניזאציעס,טיקע

אאטעפוןבאדערפענישןדידיקן
װ.א.א.קראנקעכראױשעאייט,

אא־םארבעטןאיןטאנגאדער
אאט־נעזע־דיצװישןפוןאייטטע

אזייעראיזישראא־איינװוינערסענע

נויטיקדרינגענדזענעןעםשארפער.

זאנהאאטןגעפרװוטאוןפונ?ט
.״.Iפוןטעארעטיקעראװייחום

בייטארקםיזם־אעניניזם.
טײזענטער

מעקה-איזםייאנהענגער,זיינעפון

אנדערעאיןםייאוןקע
אאטייז־אטע-

ד4געװעןעראיזאענדער,ריקאנער ״אענין״
דעםפון

א;-קאנטינענט.

זיינעו־קאםטראפידעאאיז

א
ער׳װעןתאמיד,

נ«.האטקאסטי־*,
מעקסיקע.איןאעבט

טאי■•-אבער,

קא-.דעםשטיצןזײזבײהאטו־אנא

אירע..נישטזירראךרא־רעזשים,

קאמונ-זפמיטזאפיציעלטיפיצירט
p¡.־'פאראאמאא,איזערכאטשאון

מאסקוױ•אי1אויפגענומעןגעװארן

אפט̂מאיםהאבןפרײנדאעך,זייער
זיײפארקריטיקירטקאמוניםטןדי

)דיאפארטוניזם.
ןוי5!קאמוניסטן

אפאייש,פונטגאנצןדעם
װײניקער(.נישט

**^

ם..טאןאגייסט,אומרואיקעראן
אאטיאבערהאטטאט,אוןװארט

געקענטנישטטאאעראנאב^־דא
גע-ערהאטקנעאונגאאןבאייבן

אייגענעאןגריגרעט
װעאכעפארטײ,

פריערגעגעבןנאמעןאהאטער

דערנאךאיןפאפוא^ר׳/״פארטידא
״סא־װארט:אדעםצוצוגעגעבן

דאםאיזציאאיםטא״.
הייסטגעװאח,

פאר-םאאקם״םאציאאיםטישעאעם,

אײג-דעראיזװיהױתאוןטיי״.

דעמאקרא־מעקסיקאנערנארטיקער

אפי־דיתמידהערשטעםװוטיע,

ציעאע
נע־איזרענירונגם־פארטײ,

מאדיפיצירוננאאר״נגעפירטװארן

אפא־װעאכןאויטװאא־םיםטעם,איז

אצװיי,)באויזפארט״עןזיציאנעאע
פו•געניסןרעכטע(אאוןאינקע

קענעןװאאן,דיביימאוכה־איםטעא
דעפי־צאאגעװיסעאדורכפירןזיי

אזאאוי1*פאראאמענט,איןטאטן

אאמבארדאפוןפארטײדיהאטאופן

געהאטיאחאעצטעדיטאאעדאנא

מיטבראשרעפוטאטן,צעןארום

דערגעװארןאיזעראוןאאיין.אים
אפאזיציע,אינקערדערפוןפירער

מאיעם־זייןפון״אפאזיציעמיןא
באויזארויםטרעטזיװײאטעט״...

דעדאבער,קאנגרעם,איןטעארעטיש
נישט...זיבאקעמפטרעגירונג

היפשעראגעװעןגעװיםאיזדאם
א־אוןאאטןדעםםוןאפארטוניזם

עואוןפירער,.ארב.בארימטןמאא
אויפלגעהאאטןבאויזשויןזיך־האט

זײןמיטאויבערפאאךפאאיטישן
אמאא.דעםםוןאפגא^נץ

געשטארבן,איצטאייזערװען

אזױאאעב^דויערטדאךאיםהאבן
מעקםי־איןקרייזןאינקעגערוםענע

רעגירונגם־קרײזןדיאויךאוןהע,
כבור.אעצטןאפגעגעבןאיםהאבן

דעםאיןאזגעדענקען,דאח*מען
דערמיטםטודענטן־קאנפאיקטאעצטן

פארדאמטטאאעדאנאהאטרעגירונג,
געש־זיךאוןםטודענטךאומתעןדי

רעגי־דערפוןזײטדעראויףטעאט
אינטערעםאננז,אויךאיזעםרוגג...

געטאכטהאבןקעגנערפאאיטישעאז
פרעםעידעראיןפאניכירעםרירנדע

«אעאוןפירער,ארב.אינקןדעםנאך
איומאפהענגיקאזאנגעװיזן,האבן

אןרצרא\ופג\<

צאלךיאוןבעס¡5000מינרעםטנם
װעחעאטערמיטןשטייגןנאךװעט

אליצאאדיבאפעאקערונג.דערפון
ישראאאיןיאר66איבעראייטטע

6.4אויף4.5פוןגעשטיגעןאיז
באפעאיגאגצערדערפוןפראצענט

10אעצטעדיפוןמשךאיןקערונג
עראזפאר,זיךזעטעםאוןיאר,
אי1פראצענט8ביזדערגרייכןװעט

1980.

נעיװאםפערזאן,טוזינט40פון
מאב״ךדרפוןהיאףדערםוןניםן

אייזיךגעפינעןאאנר,איןשאינט
פרא'50אבות,בתיאין3000בער

נוייאייטאאטעדאזיקעדיפוןצענט
מעדיצי־כםדרריקעראאיןזיךטיקן

באשװערטװאםבאהאנדאונג,נישער
דערפוןבורזשעטדעםשטארקז״ער

צאלאםןןמשךאיןגעזעאשאפט.
באמי'געװארןגעמאבטזענעןיאח

בא,רױנ■דיאויסצוברייטערןאונגען
יוײי'װאםאייט,אאטעפאראויךגען
אנט'ךיפןןזוענטדיאויםערנען

אזויזײדערמעגאעכןאוןשטאאטן
זעאבשטענריי¡אפארצוזעצןארום

אעבן.

צוגעבזאויךמעןדארחדערצו
רי

מאב״רװאםהיאפם־אםיגנירונגען,
אריפארשידענעדערטײאטדזשאינט

אי1פרײװיאיקעפוןגאניזאציעם
מיטמטפאזיךזענעןװעאכעאאנד,

טומים;פארשירענעאויךיאיידנדע
שטערונ״מיטטויבע,אפגעשטאנענע,

באיאנדערעמיטאוןמוחאיןגען
נרענעצונגען״

ב$דדעםפוןזעןצואיזעםװי
צופיא״דזשאינט״דערהאטריכט

אײדנ״העאפןפוןגעביטאויפןטאן
וויאוןװעאט,דעראיןיידןדע

אויפיךיערדערפיאטמענאעךװײט
נוםאים״,״םומךםוןגאבע

^SS8SS^SSS£SSSSSSS8SS^SSSSSSS¿SS$S8S3SSSSSSSSSSc»l8888S888S8888S888888888888»888888a8S88888888888888S88888888888888B88888SS888888888MK8SSSSS@

צײפהײנםיקעראיןײרןפ^רדזשאינט-היל^
?4«88888888S88S888S8S888g8?888S8S88S88S8S8Síi8S8iSiS.SS88SSS8SSS8SSSS8S2S88S88S2S8S88SSS;SS8SSSSSS8S8SSSSgSS8S88SS8S2SSSS88SSSSSSSSS2SSSSSSS8S2SSSíS^

צוליבאוןחדיפותצוליבװעלט;דעראיןנויטידישע
איןפראצעסשװערעראאלץנאךאיזאויםװא־צלוגי,

איבער־טשעכישעאוןגירושפױלישער-ידישןילעבן;
הילפס־ארבעטדי-שװעחזײערײדןטרעפןזערעניש י

דער-ישראל;איןאומנוצלעכע,ארןאלטעפאר
צוםומעםריזיקעאיןנױטיקןזיךװעט״דזשאינט״

T

.1969י־אראיןײדןטויזנטערהעלפן
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גלות־״ישראלצװישזװיכוחדער
מיױי^ר^נזעגעגזאברהם-פג\

!SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSáSgSSSSSSSSSSSa

מדינה-ײדישערדערפוןזיןדער-פראנע;>עליקאטע
'־

אברהםפון-ױגנט;יידישעאפגעפרעמדטעאונזער
ײדיש־אוןאוניװערםאליזפ-צײט;אונזערצוביזאיינו
דע״-װעלט;דערזאגןצוהאטישראלװאם-:ימ;

מעשיםפוןשפראךדי-געשיכטע;דערפוןעקזאמען

בצו־זאונזצוגעקומעןאירזענמ
האטאדערב^זיך,קורצעןאץ>ױף
דאםבלייבן?צוראפצענעראיו
הערטאירװאםפראיגע,ךיא,ז

פריינרבאגעגענטאירװען¡¡¡פט

גאױאוןישראל.איןבאקאנטעאון
דעראיןקומעןװאםדי,פוןםךא

װייל,אאויףבלויזמרינה״ךישער

פראגע:דיאםאלײןזיךשטעלען
לאנ־איןדאבלייבעןטאקעאפשו
דיצושותףאװערןטאקע¡¡פשר

דעליקאאישראל?בויעןװאם¡¡לע,
םךאבאאוכדואיגטװאםפראגעטע

זע־װאםדי׳אפילואויךאונז,פון
איוגעװען.ניטנאךישראלאיןנען

יידישעפארפלאץאהיינטדאי^ך
̂אײן.זיךמירפרעגןגלות?איןײךן

גלות?איןלעבן״דישאמעגציךאיז
קאג־דזשואיש?¿מעריקאנעןךער

לעצםעדיפון^ויו«איןהאטגרעם
״דיאש¡¡־צאלאדורכגעפירטיארן
ײ־דערםוןפארטרעטערצוױשןנען״

דענ־צאלאאוןגלות־װעלטוישער
זיךרעדטמעןישראל.ארץפוןקער

צוזאמע;,פארברעעטמעןדװך׳
שארפעןאצואפילועםקומטאמאצ

פוןאראפזיךרעדטמע¡װיכוח,
געװען.װיבלײבטאלץאוןהארצען

אזעצ־אזגעפיל,דאםניטהאבאיך
טמשות׳אונז?ענען״דיאלאגען״כע

ברענ־שאדןקייןאבערהעלפן.דיג

גע־א.אפילוהאבןזײניט.זייגען
באקע־זייוױפילאויףװערטװיםע

שטי־פארשײרןגנעדימיטאונזנען
־י־דערפוןקרײזעןדיאיןמונגען
אוןישראלאיןאינטעליגענץדישער

גלות.אין

איזישראל?אונזפאראיזװאם
אדערענטפעראןמדינהײדישעדי

ײדישעאונזערעאויףענטעפרדער
יילפוןפראבלעמעןדיאויף¡זארגען,

װידעראויפ־דיהאטײדישק״ט?און
מדינה״דישערדערפוןויכטוגג

דערפאראינטערעםאןאויךטאקע
בײש־אװידינעןישראלקעןװעלט?

אאוירפארא!אנדערע?פארפיל
שטעצן.װאםדענקער,ײדישעצאל

גאנצ!דעםפרעג־צײכעןאאונטערן
גאציאנאלעאאיזמצוכה.פוןעגין

יידןפארצאגדב^זונדעראמצוכה,
אפשראויפטו?גרויםעראזאבכצצ

צוסוףאצ״טדיגעקומעןאיז
מצױבאזונדערעאצעדיצוטאכן

זיךאוןםימניםנאציאנאצעצויטכות

אוןאײןדעםאיןגאויבןטיפער
װעלט,רערפוןבאשעפעראײנציגן

האטמענטשן,אלעפוןפאטערדער
ײרישץדעםגעמאכטמעגציךר?!ם
גע־תמידזענעןמירגצות.איןקױס

װעצט־אאוןזידפארפאצ?אװען
א-זשטאלץײרישעראונזערפאצק.

גצויבן,דעםמיטפארבונדעןגעװען
פארװעגאאויךאיזיידישקייטאז

װעגאשצום,פוןװעגאװעצט,רער
אוןװייםןמירברידערציכקײט.פון

געפארעןדיפארשטעהעןמיר
נאציאנאליזם,באגרעניצטןאפון
א־נאציאנאליזם.אגרעסױועאןפון

גע־אאיזנאצי^נאליזםנארניטבער

װעצטרערפוןשצוםפאר׳ןפאר
טראגטאידעאלאגיעאגרעםױועיעבע

מ-םכנות.שיעורא?¡ןזיךאין

אוני־דערפוןגעציטןגענוגהאבן
קיר־קריםטציכערװערםאציםטישער

צ״רעכשאפטציךאזויהאטװאםכע,
ניט־גצויביגע,אצעגעברענטפרום

די״אויםצולייזען״כדי
אוןװעצט.

קאמוניזםאיגטערנאציאנאלעררער

װעני־גיטבעםער,ניטגעװעואיז
גער

?«,־ע־װעגיגערגיטפאנאטיש,
םיװ.

ק̂נפע־דערמאנטערדעראויח

איןאינםטיטוטװייצמאןאיןרענץ
ײרי־אנגעזעענערעןהאטרחובות

געש־אמעריקעפוןארכיטעקטשער
באש־װאםאיןפראגע:דיטעצט
שצי־באוזנדערעדיאײגנטצעךטײט
צואירהאט״װאםישראצ,פוןחות

ארענדזשעם?װעצט?דערגעבען
מי־רעבן־מאשינען,עצעקטראגישע

פראפא־ציטאריםטיש־פאטריאטישע
גאנרע?״

פוןגעקומעןאיזטענהדי¡¡¡ט
גודמאן,פוירםױועצפוןמויצדעם

קײןניטמאךאיךאויבאיז,װאם
באלאנ־דעםפוןברודעראטעות,

גוד־פאוצדענקערראדיקאצעןטער
פאר־ניטבאמתקעןאיךאוןמאן.

באמער־איראנישעדי$טשטײען
איז,װאםמענשן,אפוןגראדקונגען

באזונ־גארװײם,איךװיפיצאויף
נביא־דיאפצושאצעןבארופעןרערם

ישראצ.םוןװיזיעאישע

געוױ־װאצטישראצמרינתװען
מוםטערדעםבצויזװעצטדערזען
פוןםיםטעם,פארצװייגטעאזאפון

עםװאצטקאאפעראציע,פרײװיציגער

צוכריגענוגז״ןגעדארפט?¿ציין

אוןהארצעןגאנצעןמיט׳ןשטיצען
יידישעדינשמהגאנצערדערמיט

דאךזענע¡גודמאן־ברידערדימדינה.
אטאיןפאראינטערעםירטשטארק

קאאפעלא־פרײעפוןפראבצעםרער
ם׳טראכטװעראוןנעםיינדעס.טױוע

װיגעמיינדעםקאאפעראטױועװעגן

אונזערעפדןצאאאאויףענטפער»ן

אי;אאזעןזיךמוזדערפדאבלעמען,
דעםפארלאזןמוזדעראריין,װעג

״אונױוערסאלען״
לעד־צוכדיגלות,

עקםפע־קאאפעראטױועדיפוןנען

דורכגעפידטװערןװאםרימענטן,
ישראל.אין

יידישעדיאםילואויבאון
באװיזןװעניגגארװאלטמדינה

װאםװעלט,דערפאראויפצוטאן
פ-לאזויפעלקעראנדערעדעןהאבן

לעצטעדיפוןלויױאץאויפגעטאן
דיאויפגעטאןהאבןװאםדורות?

האב;װאםאפריקע?פוןפעלקער
מרינות?אראבישעדיאויפגעטאן

גרויםאזאאויפגעטאןהאטװאם
בא־פארגלײךאזאאינדיע?װילאנד

ישראלאזקלאר,אכםאלוטװײזט
פארעקזאמעןאיראויםהאלטןקען

יידי־דערפוןאבערגעשיכטע,רער
םךאמעןפארלאנגטמדינהשער

אדערערנםט?עםמעןמיינטמער.
פא־צוכדיתיררזאבלויזעםאיז

אומרוהי־אײגענעםדעםרענטפערן
געװיםען?גען

***

ישראלװאםפאקט,דעראון
צװאנ־לעצטעדיפוןלויףאיןהאט

אאיבעראריינגענומעןיארציג

אדאםאיזײדן,ה״מלאזעןמיליאן
פוןרעשטלעךדיװעןקלייניגקײט?

קאטאםטראפענ^ציאנאלעראונזער

צו־יארצװאנציגאיבערמיטהאבן
מפלטמקוםשטיקעלאגעזוכטריק

פאר־געםונעןאומעטוםזײהאבן
״־דעראיןאבערטויערן.שלאםענע

אגעםונעןז״האבןמדינהדישער
שטי־אאויךדאםאיזאפשרהיים.

צוװעלט,דערצוצושט״ערקעל
מאראלאונױוערםאליםטישערדער

דיאיזאפשרװעלט?נייעראפון
פארהײםאזומעןצומחױיבװעלט

םארפארטריבענע,פארהײמלאזע,
פארװאגעלטע?

אונױוערםא־אונזערעהאבןװאם
אוןװעלט־מענשןאונזערעליםטן,

אומ־אונזערעװעןגעטאןיידןװעלט
גע־זיךהאבןהײמלאזעגליקליכע

לאגערןפארשײדענעאיןװאלגערט
פוןארומגערינגעלטדײטשלאנד,אין
באפעל־פיינדליכעראון'פרעמדערא

קערונג?

מיליטע־דעםשייךאיזװאםאון

יש־זאלװאספאטריאטיזם,רישען
ערותלעצטענסזענעןםירטאן?ראל

ביאפדא.םוןטראגעדיעדערפון
רורכגעפירטקאלטבלוטיגװערטדא
פאלקאפארברעכען,שוירערליךא

װעלטדיאוןאויםנעמארדעטװערט
אוניװערםא־גרויםעדיאוןשװייגט,

בא־פאלבעסטןאיןשװייגען.ליםטן
רע־לעבלעכעמיטזיךזײנוגענען

עט־אויפללײבןמיטאוןזאלוציעם
קײןאפילוגעװעןניטדאלאר.ליבע

נרויםןאפוןמאםען־פדאטעםטן
זאלװאספארנעםאזאפוןפארנעם,

װאםהייגטװעלט.דיאויפרודערען
ךךישראלקעןטאן?ישראלזאל

פוןגעוױםןאויפ׳ןבלויזפאדלאזן

פאלבעםטןאיןזענעןװאםד,,
רע־ליבעראלעמיטקעמפןצוגרייט

דאלארפאראמיטאוןזאלוציעם
דערצו?

עםפארטיידיגע;.זיךמוזישראל
נ;אקע־דערװעגןדאזיךה^נרעלט

םידפאל?.אפוןעקזיםטענץטע
געװעןאוישװיץ.אןנאךניטװילן

:׳;־האב¡װאםליבעראלן,אונזביי
איןברירעיאונזערעצוטענותהאט

געגרגניטזיךהאבןזײאײראפע.
װיגעגאנגעןזענעןזײפארטײדיגט,

שריטאויו¡שחיטה.דערצושאף

דיאטגעהערטאירהאטטריטאון
ברי־אוגזערעאיצםהאבן״טענה״.

פארטײדיגט,יאזיךישראלאיןרער
פארמוטיגפארטײדיגט,העלדישזיך

מיליטאריזם?ראםאיזטײדיגט.

ראדיקאלעײדישעראונזער.און
גלײכ־אזויזיךבאציטװאםױגעגט,

אונזערעצואוןישראלצוגילטיג
אטװילװאםבכלל,זארגעןיידישע

דיבאזינכעןזייױגענט?יידישעדי
כינע.אוןקױבאאיןרעװאלוציעס

פארגרונטשוםק״ןנישטזעאיך
קאכו־ריהאטװאםבאנײםטערונג.

דערפאראויפגעטאןבינעניםטישע
צװאנלעצטעדיפוןלויךזאיןװעלט

פרא־צובאװיזןהאבןזײיאר?ציג

אב־באמבע,אטאמישערירוצירען
באפעלדערפארברויטגענוגער

רע־דיאוןגיט.זײהאבןקערונג
היינטנאךאיזכינעװאלוציאנערע

לאגער.קאנצעגטראציעגרויםעראײן
דערפוןפירערדערמאא,האטמאם

דערגעגעבןרעװאלוציע,כינעזישער
קאם־םידעלהאטװאםאוןװעלט?

האטװאםװעלט?דערגעגעבןםרא
בירגער?אייגענעזײנעגעגעבןער

קאנ־גרויםעראייןאיזהױבאאויך
לאגער.צעגטראציע

באװיזעןהאטםדינהיידישעדי
איבערצובױעןלאנד,אאויפצובויען

אןפאלהאפוןלעבןגאנצעראם
קאנצענ־אןטעראר,אןדיקטאטור,

קלייניג־אדאםאיזלאגעו־ן.טראציע
קײט?

האטישראלאזאיז,אמתדער
װעלט.דערזאגןצוװאםםךאגאר

דיאיזישראלםוןשפראךדיאבער
איג־דעראוןמעשים.פוןשפראך

\y

ײוישפוןדערגרײכזנגעןױאוןקאמפןדי
׳/

®־אמינענמע
ײדישערפון

פאדגעװארן
ס6־יאו־יקן

ראנגלע־קאספן,די—נױ־יארה.

יידישפוןדערגרייכונגעןאוןנישן
ליטעראטורײדי׳טערדער.פוןאון
צענרליקזעקםפארגאנגענעדיאין

גע־אוןארויםגעהויבןזײנעןיאר,
פראכינענטעדורךגעװארןשילרערט

דעראויףשריפטשטעלערײרישע
אקאדע־פײערלעכעראימפאזאנטער

דערפוןױבל^־יאדיקןצוםמיע
שפראך־קאנםערעגץ,טשערנאװיצער

פראקלאמירט1908איןהאטװאם
פוןשפראךנאציאנאלעאװיײדיש

העברע־מיטבאגלײךפאלק,יידישן
אײנגעארדנטױבל־פ״ערונג,דיאיש.

קולטור־יידישןאלװעלטלעכןדורכן
פייערלעכע.אגעװעןאיזקאנגרעם,

ױבל־פייע־דעראויףרעדנעררי

שפראך־טשערנאװיצערדערפוןרונג
דיקאנפערענץ־

עם״איםטןדיכטער,
אויערבאך,אפריםקריטיקער:און

נאקם,עזריאלר״רגלאטשטײן,יעקב
עק־—בעזחײםפארזיצערדעראון

קול־יידישןפוןזעקוטױו־םעקרעטאר
רע־זײערעאיןהאבןטור־קאנגרעם,

פארשי־אויףאפגעשטעלטזיךרעם
קול־ײדישערדערפוןפאזעםרענע

זינטאוןצוריקיאר60מיטטור
צייט.איצטיקערדערביזרעמאלט

ארײנפיר־זײןאיןהאטבעזחײם
פוןצוגויפרופעררידערמאנטװארט

צװיקאנפערענץ,טשערנאװיצעררער

זשיט־חייםבירנבױם,נתןזיי:שען
האטעראון■פרץ,ל.י.אוןלאװםקי

הינטערהיםטארישןדעםגעשילרערט
האבןװאםגעשעענישןדיפוןגרונט

בא־דערפוןאויםקוםצוםגעפירט

לעבטצייטאונזערםוןטעלעקטואל
פער־ערװערטער,פוןװעלטאאין

פוןשפראךדיניטאבםאלוטשטײט
ריכט־גבאזונרערםאיזראםמעשים.

ראריקא־דערפוןשטימונגדערפאר
װע־רערןזײװעןאפילוױגענט.לער

װאםניטזייםארשט״עןמעשיםגען
זײפארזענעןמעשיםמײנט.ראס

בארידעמאנםטראציעם,פראטעםטן,
מעשיםאזעלכעמיטאבערקאיען.

א־מיטאוןלעבןניטפאלקאקען
הונגעד־דימירװעלןמעשים'זעלכע

מײנטמעשיםהעלפן.װאםװעניגיגע
אויפ׳ןאוןפראדוצירן,שאפן,בריען,

אוןבויעןפוןמעשים,פוןפראנט
אגארבאװיזןישראלהאטשאפן

גײםטי־פוןפרטאיןאויךאוןםך,
זױגײםטיגעןםוןשעפערישקייט,גער
זא־צוװאםםךאישראלהאטכען
װעלט.דערגען

אנטוױקלונג
פראקלאמירטאיז

פוןפײעדונגבײ
קאנפערענץ.

ארןיירישפוןרעכטריפארװעגונג
אוי־נאציאנאל־קולטורעלעדיפאר

פאלקםיידישעדיפוןטאנאמיע־רעכט
מזרח־אייראפע.איןטאםן

ארויסגע־האטאויערבאךאפרים

טשערנא־ריאזפאקט,דעםהויבן
אנ־האטשפראך־קאגפערענץװיצער

םרי־זומעדאוןפרילינגדעםגעזאנט
ליטערא־ײדישערמאדערנערדערפון

¡ןןלנחו־

כראני2\

נומערנײערארערשינען
שװעל״״אויפן

דערשינעןאיזעם—יארק.גױ
א־ןשװעל״״אויפןנומערנײערא

אנד.:צװ.ארייןגייעןעסװעלכן
ערשטעדי—א־ך״זעחלום״א

מ.ד״רפוןאיבערזעצונגפינקטלעכע
די״מיר,רעדע;היםטארישערקינגם

קאב־אונױוערםאלןפוןבירגער
פינף״צוםזעליטש.י.פוןצאנםק״

אוןגעבוירן־טאגזיבעציקםטןאון
ביאלאם־י.ב.פוןיארצייטםינפטן

טאצקי״
בא־רערבאיאן.ל.פון—

שרײ־יידישערמעקםיקאנערװוםטער

פאראנטפלעקטפעדאגאגאוןבער
פערזענלעכקײטעטיש־ײרישעריאונז

עםיי־פאעט,םארשטארבענעםםונעם
די״בייקינדער־שרייבער.אוןאיסט
מ.ד״רפון—דנעםטער״פוןטײבן

םאליקװוןאפשאץאן—שעכטער
בעםא־אםוןזכרונותבוךלערנערם

םון—פאט״״יעקבשטעטל;ראבער
פון—לעבן״״טייןבאבאצסי;זײדל

אינטערע־—גאטעםמאךװידמאןל.
אוןבוקאװינעפוןזכרונותםאנטע

םוןשפראך־עגיגים״״װעגןגאליציע;
פאעטנאװוםטערדערשאםיר.מ.

גרײזןפארשפרײטעאויויא1װײזט
ײהדער״איןשרייבער;ײדישעביי

א.םוןבאמערקונגען״—פרעםע
פוןװיזיטאויפן)אפרופןראסקין

ארטיקלעןאויךװיפאפיערניקאװ,י.
לעצ־דבר,װעקער,פארװעהטם,אין
נייעם(.טע

דעםבאצארט
אבאנאמדנט-

פאראפצ^ל

vשטיחע

\
פאלקםשרייבערדיװירעםנאךטור,

יסו־דיגעלייגטהאבןקלאםיקעראון
רעםאיןתקופהנייערדערפוןרות

אויךהאטערײריש.אױףשאפן
אויפנרוי־גייםטיקעדיאיבערגעגעבן

ױגנ־יידישעדיפוןלעבןאיןזונגען
צױיארצענדליקזעקםמיטטלעכע

טשערנאװיצערדיאיזזײפארריק.

בשו־פריידיקעדיגעװעןלאנפעדעמ
אונ־איןבלי־תקוםהכײעראפוןרה

אײראפע,איןאיקולטור־שאפן,זער

אויערבאךהאט—אמעריקעאיןאי
באטאנט.

אונטערגע־האטגלא.טשטייןיעקב

דעלע־49דיאזפאלט,דעםשטראכן
לאנ־טשערנאװיצערדעראויףגאטן

דעםדעמאנםטרירטהאבןפערענץ
ײדי־פוןכוחשעפערישןקאלעלטױון

אנטײלנעמערמערםטעדיפאלק.שען
געהאטהאבןקאנפערענץדעראין
גלאטש־האט—װיזיע,גרויםעא

זיךהאבןזײװאםאנגעװיזן,טיין,
עקםטרע־פוןװעגאויפןגעלאזטניט

טינימיזירן■צואנשטאטאוןמיזם,
ײ־דערקלערטזײהאבןהעברעאיש,

אינא־לשוןנאציאנאלאפארדיש
שפ־העברעאישעררערמיטיינעם

פארויםנע־װאלטןזייװיגלײךראך.
םפרים־שפ־דיהעברעאיש,אזזען

װידערצוקונפטדעראיזװעטיאך,
א־זדאםשפראך.גערעדטעאװערן

בא־זייערםוןרעזולטאטאגעװען
נאציא־אװייירישאזװאוםטזײן,

אוןהאלטןזיךמוזשפראךגאלע
םוןנאענטלייטדערמיטװארעמען

העברעאיש.

קריטי־האטנאקםעזריאלד״ר
אמעריקא־איןריכטונגעןיענע?ירט

ארײעערעכנטלעבן,יידישןנער
רבנים־רערציאועם־אינפטיטוציעם,

באוװםט־ז״עראיןװאסםעטינארן,
בנו־פאדשטענדענישנאךפעלטזיין
אוןקולטוראלװעלטלעכערדערגע

שפ־אװיײדישםוןצױויליזאציע
פאלק.יידישןםוןראך־אינםטרומעגט

ערהאטרעדעזייןםוןםארלציףאין
פוןראםדיאיזײדישאזאנגעװיזן

אוןקולטורטויזנט־יארילערדער

דערפוןיידןדיװאםציװיליזאציע,
גע־האבןשפיאך־םפערעיידישער

פארשטאר?טדאךףדערפארשאפן.

דורךזכרוןהיםטארישערדערװערן
פארגאנגענ־רײכעדיםארװאנדלען

קעגנ־ר״כעראאיןײרישפוןהײט
צוקונפט.אוןװארט

זיךהאבןאנװעזנדיקעדיצװישן
ד״רפוןאײגיקלעךצװײגעפונען

הויפטדיםוןאיינעםבירנבוים,נתן
טשערנאװי־דערפוןאיניציאטארן

װארעםזײנעןזײקאנפערענץ.צער
אנװעזנ־דידורךגעװארןאפלאדירט

דיקע.

שילדעדןשרײבערײדישע
ײדישזינטליטעראטור

שפראןנאציאנאלערא
טשערנאװיצערפוןױבל

טענענבויםש.

פזפיפלז״^,דיןמצװציער

^S
)פארצײכנונגעסנאטיצןליטערארישע

״/^

אייןװעלט,גרויםעא״ןבויען:עמען
אלעפאראייניגעןזאלװאםטדינה,

אירהערטטענהדיאטפעלקער?
ערנםטעצאלאפוןצײטצוצייטפון

גי־װאסמוזעןמירדענקער.יידישע
פאלי־פוןעפאכעדיפארענדיגעןכער

שטײ־מירבעתנאציאנאליזם,טישן
אוניװערםאליזם•פוןשװעלאויפןען

באהאנדעלטזענעןפראגעןדיאט
װאם״דיאלאג״,דעםאיויףנעװארן

געװאר!אפג/נהאלטןלעצטענםאיז
איןאיםטיטוטװייצמאןדעםאין

בארירטאויךאגבאיזדארחובות.
באצי־דערװעגןפראגעדיגעװארן

אלארעמישערײדישערדערםוןאונג
אטמדינה.ײדישערדערױגענטיצו

אזויאיזװאםױגענט,יידישעדי
באורנ־ראריק^לערדעראיןאקטיזו

איילענדער,םארשײדענעאיןגונג
פרא־ײדישעצוגל״כגילטיגגאנץ

עקזיסטענץעצםדערצואוןבלעמען
קומטװימדינה.ײדישערדערפון

אפ־דיאטזיךװאנען,נעמטפוןעם?
באד״טענדיגעןאפוןגעפרעמדקייט

ייח׳צוקינרעראונזערעפוןטייל
ײדישערדערצןאוןײדישקײטצו

מדינה?
*=■=*

איזגלותצװישןדיאלאגדער
אלטאזויאײגענטליךאיזישראל

דאדאיזגעשיכטע.יידישעדיװי
אוןגלות־אידאגעװעןאבינואברהם

הויבטיםאלקאונזערפוןגעשיכטעדי
אויו’לך•לךפרשהדערמיסאןזיד

די
איזחוטש,פוןמיר,װײםןתורה,

םינ'בארגבייםגעװארןגעגעבןאונז
געשיכ־׳יידישעגאנצעדימרבר.אין
צװישןװיכוחלאנגעראייןאיזטע

דעיאוןגעבונדענקייםנאציאנאלער
■ײדיש־אוגױוערםאליזם.פוןאידײע

אײזאיזגלויבןדערדאךאיזקייט
דעראטװעלט.אײןאיןאןןגאם

פוןגעשטאלטדאס
קיכאטדאן

אוןהויךאפגעפליקט,אפגעריםן,
רא!רייטמעפיםטאפעלעם,װידאר

זאמד,טרוקענעםאיבערןקיכאט
דיוײהאריזאנט,פלאמיפןאויפן

פיי־לעצטעאירעאיןפארגליטזון
םאנטשאאוןפארויםרײטערערן.

דיאים•הינסעררייטפאגםא
דאזיק;דעםגוטגעדענקטװעלט

האכז־פרימריטער.אומשטערבלעכן
גערעכטי־נאךגעבענקסהאםלעט

שװאךאיזעראבערנקמה.אוןקײט
נאננדיקןפוןאומאנטשלאםןאון

צװייפלטאבערקיכאטדאןצװייפל.
פארבי׳דעראיזערנישם.קײנמאל

פאנאטישערדערקעמפער,םענער
אידעאלערדעראיזערגלויבילער.

א■נביאיםאלעןןיפעכטער.
דעראיזגארטראגישעראנאר.

אי1אילוזיעםאןנעמטערגביא...
זאכ1•רעאלעפאראויםדאכטענישן

פאנטא־דערצושקלאףאאיזער
זיע...

תפ'םהאיזזיצטסערװאנטעם
םא.טיאשרײבןצוחשקהאטאון
רי־דיקעפ:צעדולטעדיאויך¡רע

װאםדיבעלי־חלומות,דיטערס,
מיטפראצעװןצוגערןנישטהאבן
סרויטעןזײאוןשװײםאוןבלוט

פי1אוןלענדערװייטעפוצעהיצטע
באריפארניכטן,צושבטיםװילדע

פרוי־שײנעדיאטאקירןצובאריש
בארויבןצואײנגעבוירענע,פוןען

טעמפ־פאבלהאפטעפלינדערןאון
אוצרות.גאלדענעמאםןמיטלען

םאסירע,מעבסיקעדאזיקעדינאר

דאןריטערהויפט־כאראקסערמיטן
העלראירעאלערדערװערםקיכאט,

װערטערמענםשהײם.דערגארפון
פוןםימבאלאאיןפארװאנרלם

גערעכטי־אוןפרײהייםפארקאמח
טבלומרש־זײןאיןגראנדיעזקײט.

מענט׳ע^עך־לעכערלעכקײט.טער
ערהומאר.זייןאיןמעלאנכאליש

פארזש̂ווערטעזייןאויןזהויבט
אנט־שונאים.אלעאנטקעגןשװערד

דערפוןפיינטפינצטערעדיקעגן
אאיןמענטשהיים.שעפערישער

ברודערדעררײטמונדירנרודיקן
אימגרןאידעאליםטןאלעפון

קײןגישםהאטערװעלט־געבירג.

קיי!ילאנד,קײןװײב,קייןהײם,
איינצי־דיגישט.רוקײןאוןשלאף

אויםגע־דיאיזזײנעגעליבטעקע
דאטדולצינײ.פרינצעםיזטראכטע

לויטערפוןאויךאיזזײנםפעררל
אזא.םקעלעםאבײנער.אוןהויט

װאספערדמייםמערהאפטאפון
שעצ־עםןפוןאפגעװוינטשויןאיז
אײביק־הונ־אןאיזדינערזײןקע.

דער—שװײגבאנטשעגערילער
פאנ־םאנטשאגעטרײעראוןדיקער

אידעאלקיכאטםדאןאבערםא.
װעלט־גע־דיגעזאגט,שויןװיאיז,

גאנ־דער—לאנדזײןרעבסיקייט.
פריצײ־__נור^זןײװעלט^ל.צער

צעשטראל־אלעפוןװיטוים,טיקער

מענטשה״ט.דערפוןהעלרןטע

מאןרערקיכאט,דאןאיזדאם
עראבערלאכן.אלעוזעמעןפון

םימבאאדעראײביקאויףבלייבט
פרייפארהאמפןמענםשלעכעפון

שפעטמענטשן־ליבשאפט.אוןהייט
לידטיפזיניקאאיךלייעןבײנאכט

לוצאטו:דודשמואלפאעטרעםפון

ah\י\שו

ליכטעראיר—ױשראון״אמת
װעלט,דערםון

פוןפארליבםאיךביןאייךאין
היינט;ביזאן?ינדהײט

װיזיךיאירהאבאײךםאך
געשסעלטװאנט,א

אוןשלעכטםאנמקענן
פיינס.דעםפוןפאלשקײט

געזען,פילגארלײטכ׳האב

טאכט,אןמוט,אן

בויגןשקר,פארןפאלןװאס
געמיין.זיך

אוןליגנערדעםכ׳האבנאר

פאראכט,אלעמאלליגןדעם

יענעםאפגעגעבןכבודאון
ר״ן.א־זװאם

גענומעןזיךהאטדערפון
פייז,אי1צאנלןעריי

מיךמעןהאטחסר־דעהפאר
געמאכט,

משוגעדעםצומיךפארגליכן
—קיכאטדאן

ביזליכטיקביםטדואמת,א,
אריין,גרובאין

צוגעגרײטאיךביןדירםאר
אויסגעלאכט,װערן

קאמף¡איןאיךשםיידירפאר
קיכאט!דאןא—

שװארץ(י.י,)ײדיש:

באמזענחוםפוןװארטא
דערצײלטאײנמאלהאטמען

װעלכערבאמזע,נחוםדיכטערדעם
איןהומארפארמאגטאגבהאט

פחדשװערןזייןמיטצוגל״ךלעבן,
האטערװי)נאכדעםטױט,פ<גרן

גע־אאזהאר׳ן־אטאקע(,אגעליטן
דװקאלעצטנםהאטדיכטעריזװיםע

זאך.לייטישעאעפעםאנגעשריבן
אוןצעשמייכלטזיךהאטבאמזע

געזאגט:

װאריםנישט.דאםגלויבאיך—
גאנדזשװערעאעסקעןאזויװי

איןםליעןצואנהויכןפלוצלונג
אדלער...]»װיהױך/דער

געדענקעןזאלפטדו
נאמעןדײן

נא׳דײןגעדענקעןזאלםטדו—
בר־צוםארייןמעןשרייט—מען!

ערשט־מיטןקברפרישןזייןאיןמנן
דעריא,ערד.בערגלאנגעװארםענעם

נאמעןזײןפארגײט,װאםסענטש
פוןאויםגעמעקטגעוױינלעךװערט

די
געדענקטערלעבנס־זכרונות.

דערנאמען.אײגענעםז״ןקוים

גריזשןװינט,אוןשנײדעררעגן,
פוןגעדעכענישלעבעדיקזייןאוים
שטיי־דערפוןאפילוװעלט.דער

נאמעןזײןװערטמצבהנערנער
ביסלעכ•אפגעריבן.צייטדערמיט

שטאר־יארן,דיפוןגאנגמיטןװייז,
אוןפרײנטזײנעאלעאויםבען

איבערגע־האטעראויבקרובים,
װערטשפעטערנאךאזעלכע.לאזט

אפגעמעקטאינגאנצןמענטשדער
ברו־איז׳זכרין.טענטשלעכןפונם

דײןאלײןכאטשגעדענקדער־מת,
האםטדוװאםנאמען,בידנעם

גע־האסטרוװעןגעטראגן,אמאל
רורךגעבלאנרזשעטאוןװאנדלט

אי1לעבעדיקעדיפוןװעלטדער
פאגטאמען...שיכורע

ברכהדיארײןהומטעס
מײןנישטקײנמאלצײלאיך

אויךטײםטערל;לעדערןאינםגעלט
בייטעלעאינםמטבעותדינישט

גוטעדיװאריםקלײנגעלט.פאר

איבערחזרן:תמידפלעגטמאמע
ברכה...דיארייןקומטעם—

יאצײלאיךאזטרעפטאמאל
טייםטעראיןבאנקנאטןדיאיבער

איךהאבציװיםןװילאיךװייל
צועפעםפארגעלטגענוגזיךביי

דער־דעמאלטקראם.איןבאצאלן
אוןזאגמאמעםמײןזיראיךמאז
װאו־יםשולדיק.זיךדערפילאיך
ד•שויןװעסהײנטאזװייםאיך

מײן.איןארײנקומעןנישטברכה
האבןמלאכיםגוטעדיטײםטערל.

װיםלגענויװייססמעןעזליבגישט
?עשעגע.דעראיזהאטמעןגעלט

דעמאלט,ליידןמלאכיםהארציקערי

מיטאנגייןנישטקענעןזײ»חמת
ארעמעדילטובתטובותזייערע

יירן...

ברכה!דיארייןקומטעם—
איךאוןזאגן.מאמעדיפלעגט—

ביזןזאגמאמעסמײןאיןגלויב
בא־איןבלויזנישטטאג.הײנטיקן

פוןברכהדיארייןקומטגעלטרעם
איןבכלל;לעבןאיןנײערטהימל,

דיי;איןמעשים;גוטעדײנעצלע
טו־דיאיןמענשטן;צוליבשאפט

נויסבא־צוטוטמעןװאםבות
ליי־דיינעאלעאיןלײט.דערפטיקע

אריין?ומטמענטש,טועכצן,טישע
?גלײןנאטברכה...געטלעכעדי

רעכטערדייןאיןצודירהעלפט
טעטיקײט...

אנזאמלעןדעםאיזנישט—
דאםאיזאלייןזיךפאראוצרות

א•;.נייערט—גליק!מענטשלעכע
ריצואװעקשענקםטדוװאםדעם

װאםיענעפאראויךלײט,ארעמע
איןתורהילערנעןצוחשקהאבן

פוןםעםטקייטדיבאשטייטדעריגען
װאםדעראוןעקזיםטענ׳ןדיין

צײלטערחשבון,פירטאײביקלעבט
גיטעראוןטוביםמעשיםדײנע

םילפאכערמיטצוריקשטענדיקדיר

ערפארמעגן...דײןפוןפארמערונג
אוינװאיזאםאדיראויףהאלט

לעבן...דייןפוןטעג»אעדוו־ד



״שטימעדי6זײט
-¡9(38נאװעמבער03־טערי?ע,מעקם

פדןטױטצוםפ&טיליעדערמיטליידטיםןאויםררי?ןמיר
ע״ה.גאלדמאזענריקע

פאמ.אוןקײמאןמשהחרב

פאמ.אוןטעמקיןמשה

פדױאוןראזענפעלדיזסו«•
פרויאוןמאןענריקע
פאמ.אוןראזענפעלדענריקע

פרויאוןאבראמםקימאקם
פאמ.אוןאבראמםקיחײם

פאמ.אוןאבראמפקישמעון

פרויאוןפרידשטאדמהעדמאן
פאמ.אוןפרידשטאדטענריקע

פרויאוןװענגדאװפקינחום
פאמ.אוןװענגראװםקימארטין

פרויאוןסאנדלערמאיר
פאמ.אוןםאנדלעדבערנארדא

פאמ.אוןםאנדלערױסה

זוןאוןהעמילפאןלופע
פאמ.אוןהעמילפאןאברקם

פאטיליעדערטרייסטאע״ה,גאקדמאןענריקעפוןטויטצום
צער.זייעראין

אפטראװיאקםימא
פאמ.אוןפאדארםקיפאפע

פרויאוןטשאיעטדוד
פאמ.אוןטשאיעטיוסהד״ר

פרויאוןבערדאװםקייחזקאד
בעחדאװםקימרים
פאמ.אוןבערדאװםקיברוך

פאמ.אוןבוךניקאיםאק

פאמ.אוןבודניקפערנאנדא

פאמ.אוןװאפינםקיעמנואל

פרויאוןקלײמאןמאקם
פאמ.אוןםוטקערענריקע

פאמ.אוןקירשלואים

פרױאוןקעניגױםה
פאמ.אוןקעניגדוד

פרױאוןראמיראװסקיחנא
פרויאוןבענדעצקיױםח

פוןטויטצוםפ^מיליעדערמיטליידטיפןאויםדריקןמיר

ע״ה,גאלרמאןענריקע

פאמ.אוןגלאםבערנאדדא

פאמ.אוןאטיאםױםןז

פאמ.אװםאנדלערכאפאבא

פאמ.אוןפלײמאןאיםאפ

פרוי־אוןפלײמאןחײם
פאמ.אוןפינטשופאליעזר

פעלערחינפע
פאמ.אוזגריטשעװםפידוד

פאמ.אוןגארימשה

פאמ.אוזגאריראובן

פאפ.אוןטשאלאווסיאמא

טשאלאװהערמאן
פאמ.mשמירלאהאוןאשר

פרויאוןבערנערנתן
זוזאוןװינטערמאןפאלא

מערדונגטרױער
טויטפלוצלונגןמיטןטרויעראוןצעראײביפןאץגעבליבןזענעןמיר

שווא״אײדים,ברודעד,פאטער,מאן,אומפארגעםלעכואוןטײערןאונזערפון

פוזיןאתפעטערגער,

פאמי5דערטרייסטאע״ה,גאלדמאזענריקעפוןטויטצום
צער.זײעראין

יזךויאוןמארקוםהאמעראברהם
פאמאוןטארקוסהאמעדחײם

פאמאוןמארפוםהאמערראובן
עתיאןן׳מארפוסהאמעךםאלאמאן

פא4אהטשעכאנאוױעצפייעפב
פרויאוןגאריםעם

פאמאוןפינקעלשטײןבארים
פאמ.אוןפלײמאןאיםאק

פרויאוןפלײמאןברונא
פרױאוןקלײמאןחײם

פאמ.אוןקלײמאןענריקע

פאמאוןפאםקאװיטשחײם
פאמ.אוןפאםקאװיטשדוד

פאמ.אוןשקליאראברהם

פאמ.אזןװינטערמאןבנימין

פאמ.אוןפאמיניעצפיכואן

פאמ.ואוןקארטשישראל

אומדער־אוןצענטערײדישןדעםפוןעםפזפוחרתושב,לאנגיאריפערדער
אלעאוןבפרטמאנטערײאיןשולעײדישערדערפארטוערמידלעכער

פװעלטעראווגעשטארבןפלוצלונגאיזװעלכערבכלל,אינםטיטוציעס
ה.ד.313־טןדעםמיטװאראיזאוןנאװעמבער2ו־טןדעםדינםטיפיאר62

מאנטעױײאץ־החײםביתאויפןרואײביפערזײןצוגעפומען

צוזאמעזישובמאנטערייערגאנצערדערבאוױינטז״אגאאדמאןענריקעפוןםאר^וםטדעם

טרױער־פארב^בעגע:איןטייער;ב^ייבןשטענדי?אונזבײװעטאנדענקזיין—פאמי^יע.ז״ןני:יט

פו¡טויטצוםפא,מי^יעדערמיטיציידטיםןאויםרריקןמיר
ע״ה.גא^דמאןענריקע

פאמ.אוןבלײבערגלויאיםי

פרויאוןפארטשיצחפ
נױמאןרתל

פאמ.אוןנױמאןםענדער

פאפעלאװיטששײנע
פאמאוןקאפעלאוױטשישראל

פאמ.אוןאנקעדנארמאן

פאמ.אוןגאלפערןאהרן

אדינעץריקא
פאמ.אוןפײנסאדשמואל

פאמ,אוןבערנעדטוביה

פאמ.אןןשװארץענריפע

1£אמ.אוןציעלאקםאמועל

פאמ.אוןװעעראװםפיזעליק

פאמ.אוןפאראנאכאפאבא

פדויאההירשהערמאן

פינדעד:אװגאלדמאןמאניאפרוי:

פלמן.אוןרבפהאברהם,

—שװעסטער:

)מעפםיפע(גאלדמאזבערטא

)מעפםיפע(האםנחשװעח

—שװעגערינם:אוןשװאגערם

פאמ.אוזגארדאןחוהאוןמשה
פינדעראוזהאםרחל

האסיעפב
)מעפםיפע(

—פי^ימעניקעם:

פא.אוןװערטמאןאםתראוןםאמועל
פאאוזאךלערעמאאוןבערנארדא

פאמ.אוןשארחנהאוןמאריא
פינדעראוזהאםחיה

)מעפסיפע(

—קוזינם:

אנדזשעלעפ)ל.פרױאוןליפשמערל
םװאלםפידאראטואאוןמאפם

)נעבראםפא(
)נעבראפפא(בערװץברידער
)ישראל(פאמ.אוןשאהמאןאברהם

)מאנטערײ(פאמ.אוןהאפ.איםאפ
■—פריינט:

פאמ.אוןעגליןלואים
פרויאװארדיטיעךמונדא

פאמ.אוןארדיטימאוריםיאארכ.
פאמ.אוןגאלדבערגאיםאפ

פרויאוןםאפםיפארלאם
פאמ.אוןזעליפםאןפארלאם

םעדאנםפיװעלע
)מעפםיפע(

שעכטערפאןפערלאוןמשה
)מאפ־אלען״(

פאמי̂יעדערטרייםטאע״ה,גאצדמאןענריקעפוןטויטצום

צער.זייעראין

בארמאפתנה
פאמ.אוןבארמאפמשה

פאמ.אהכםילעװםפימאיר

פאמ.אוןווארפעזחײם

פאמ.אוןוואופעןישראל

פאמ.אוןשפליאראברהם

טישמאןרעגינא
פרויאװםאפירחנא

סװואלםפיבעלא
פאמ.אהםוװאלםפיענריפע

פאמ.ארןװאלדענבערגחײם

פאמ.אוןאבראמאװיטשאהרז

אבראמאװיטשפאמיליעם
פאמ.אוןראדזיאליהו

)פוערנאװאפא(
)מעפםיפע(פאמ.אוןפאגאןפאפל

״אידעאלאגיע״די
פון...

(4זייספון)םוף
פרא־פאי^שעראאפנארערײ,מיאוםע

שפיצא.3אגאגדיםישער

פאלש־אוןאפנארערײדאזיקעדי
װערן.אויפגעדעקטברייטדארףקייט

װערןאויפגעק^ערטאויךרארחעם
הער־ארבישעדיפוןהיפאקריזיעדי

װעאט,דערפארטענהןװעאכעשער,
זע־שאום־אײזונג,אאןנעמעןזײאז

אנו,דערפוןפ^ענערדיפאך־נען
שוילד,דיישרא^אויףארויףװארפן
זיכער־פונעםבאשי^וםרערה^מאי

נאװעמבער22־טןפוןהײטם־ראט
דיהאמאידורכגעפירם,נישטװערט

נישטהאטיארינגד״רפונעםמיםיע

זע^בערדעראיןאוןדערפא^ג.קײן
װע̂־טעראריסטן,דיזיישטיצןצײט

שאום־אײ־יעטװעדעאפװארפןכע
מים־עדיאפצושטעי^ןפאדערןזונג,

איןאײןזעען״אנו־שאיח,פונעם
זיכערהײסם־דעםפוןבאשאוסדעם
פצענער״.״אימפעריא^יםטישעראט

ארא־דיװאםנישט.װונדערטעס

דערבאזןוינרערםהערשער,בישע
גא־אנטי־אימפעריא^יזם,טשעמפיאן

זיךבא^ײדיקןנאסעראבדויצמאא
באשואריקןטעראריםטןדיװעןנישט

איןפארשטעאט,זייןעסמעגזײ׳
װיפלענער״.״אימפעריא^יםטישע

איזמאםקװעװאםאבער,עםקומט
זיבאשואדיקונג?אזאמיטמשי^ים

פארןגעשטימטבפירושדאךהאם
אוןזיכערהייטם־ראטפונעםבאש^וס

איזזיאזװעאט,דערפארזיכערטזי
יש־פונעם?ײזונגפריראעכעראפאר

פא,סטװיקאנפציקם;רא^־אראבישן
פוןקעגנערדישטיצןמיטדאםזיך

בא־אמאלזיךהאטמאםקװעדעם?
טעראריםטישעדיצוקריטישצויגן

זײזישטיצטאיצטארגאניזאציעם,

רופטטעטיקײט,זײעראויבטאפן,
אנדערש.נישט״רעזיםטאנטן״.אןזײ

מוחקקאןמאסקװעװאםדאס,
אוןנאציאנאליםטןאראבישעדיזײן

דער^אזטנישטזיװאילטטעראריסטן,
פאר־קאמוניסטישערשוםקייןמצד
הויפט־םאװיעטישערדעראיןטײ.

װעגןםךאאיצטטעןרעדטשטאט
אידעא־דיאפצוהיטןנוימיקײטדער

מארקם־זם־פוגעםרײנקייטאאגישע

אעגיניזם.

?ייט־מאט'װדערדארטאיזדאם

געװעןא־זדאם״אגיט־פראפ״.פונעם
רעדעמאזוראװםפוןהויפט־טעמעדי

איןאסטאבער־פײערוננעןדיאויוי

ברעזש־אוןגאמואקאםפוןמאםקװע,
קאנ־5־טןדעםאויו«רעדעניעװם

קאמונים־פוי^ישערדערםוןגרעם

םאט̂יעדערטרייסטאע״ה,גא^דמאזענריקעפיזטויטצום

צער.זייעראין

מאנטערײ.פוןצענטערײדישער

״עדת־ישראל״.שוהל

״התקוה׳/שולעײדישע
מאנטערײלישראלקימתקדן

וױצא;פיאנערן־פרויען;
מכבי.איחוד־הבונים;

מיטלײדאונזער

פוןטויטרעםבאדויערןמאנטערײאיזפיאנערן־פרויעןדי
טיפםטןזײעראויםדריקזאוןז״5,גאלדמאןענריקעה׳פריינזײער

צער.פוזמערניטװײםטקינדער;דיאסמאני?¿פרוירערמיטנעםיל

ינאית״״רחלגרופע

v

פרײנט

מיטלײד־אויםדרופ

אונזערפוזטויטפ^וצ^ונגןפוןידיעהדערפוןדערשיטערט

מאנטערײ()פוןגאלדמאןענריפע

טרייםמ־אונזערעקינדעראוןמאניעפרוידעראויסמיררוייקן

װערטער.

שאפשיפיצחפאוןאדעלא
שאפשיפפארלאסאודרײזל

פארטיי•טישער

זיךחברטמאםקװעזע^ביקערי
דער־װעאכערםאטאך׳/״א?טיט

פאראורטילטעראזאפן,קאערט
ד.קאאםן־קאמח,פוןגעדאנקדעם

זיקאמוניזם.פוןאי51ײביתדעםה.
איזקאמוניםטןדיאזדערמעגאעכט,

אנש־אוןאויפאײזןזיךזאאןמצרים
םאציאאיםטי־נאםערםאיןזיךאיםן
אויך—װע^כעפאראײניקונג,שער

̂קאםן־דעםנישטאנערקענט—זי

אר־דיגאנגאין^אזטזיבעת
כדיפאקט,װארשעװערפונעםמײען

פארטשעכאםלאװאקיעבאשטראפןצו
מארקםיזם־פונם״אפװײזונג״איר

הומאניזירןצוװי^ןאירצעניניזם,
דאם?זיךדערק^ערטװאםמיטאים.

ראזיקעדיאטאזװייםן,מיר
פוןקאפיטואאציעאידעאילאגישע

פאטאךאאנאםערן,אגבימאםקװע
םוןארויםדרינגטגאײכןזייעראון

אטפוןמאכט־חשבונות,גאאבאלע
םאװיעטי־פארשטארקונג.פונעםדער

ים,אינעם'מיטאאענרישןפאאטשען
צוזאמעןגעװען,נורםהאטװעאכע

טשעכאם־פוןאינװאזיעדערמיט

געםעראעכערנייעראצואאװאקיע,
רױטעראריםטןדיװעאט־שפאנונג

אאויפקאערונג,אןנאךארוים?ען
̂נערקע־מעןדא\ףאאגישע,גאנץ

נעז•

פארגאטזייןזאא״געבענטשט
דער־ױני,5־טןםונםמפלהדער

װײאפאטאך.אאפוןפירעראקאערט
הענט,פרייעגעגעבןאונזהאטזי

פאזיצי־אונזערעבאשטעטיקטהאט

פוןקארעםפאנדענטדעראוןעם׳/
גיטװעאכערצייטונג,פאריזעררער

אאפונעםרײדדאזיקעדיאיבער

״דעראזאוים,םירטםאטאך־מאן,
)פו־פרעםטיזשאינטערציאנא.אער

אים,דעראױבטפאטאך(אאנעם
דעםבאגרענעצן״צואנדערעצװישן

װיאןװאםרעזשימען,אאעפוןװיאן
קאנטראאירן״.אים

״אינטערנאציאנאאןדאזיקןדעם
טע־אראבישעדיפוןפרעםטיזש״

̂מםגרויםעראאיןהאבןראריסטן
קאמונים־דיאיןמאססװעגעשאפן

אירשטיצןװעאכעפארטײען,טישע
אטמרזח.נאענטןאויפןפאאיטיק

פרעםטיזש״״אינטערנאציאנאלזדעם
זיכערקײטדיבאקעימפן.מעןדארף

שאוםדעראוןישראאטדינתםון
ד^ם.פאדערןמזרחנאענטןאויפן

SERVICIO
DONALO-CIEAN, S. A. |
GiORGIONI 44 ^
Mixcaac 19, O. F.

Gerente: Donald Hubp

ibjs® א״ערןװאשןםיו
אוןמעבלטאפעטן,אלפאמבראם,אײערע

פלען״״דאנאלדדורךגעװאשן-פארטיגאס
שײן.אויםזעעןאוןמערדדיערן-

ארגעטראיעלע-באהאגדלוגגבעםטע
צוםרידן.באײבןװעטאיראוןבאדינאנגאונזערמיטזיובאנוצט

טעאעםאנען:דיאוין«רופט—

טעלעפאן־נומערו:נײע

10־03־אװ7136־ו3־36

אונזערעמירװעלן-נאװעמבערמאנאטגאנצןדעם

פראצענט.15-פוןדעספוענטאאנעבןפליענטן

j »

Paquetes Familiares, S. de R. L.
Av. Instituto Técnico Industrial No. 247 altos

(entro Carpió y Eligió Ancana), Col. Sta, María la Ribera
Teléfono: 47-85-63

סאפקזועפון־א־נםװיסנו
פאנצעםיעספעציעלעאאיבערגעגעבןאונזהאט

פ»*זדידעפטאיבערשיפןאױה®אפעטןאנצונעמען
םאװעטךפארבאנד.פײןמעפםיפע

נענוצטע(,)ניטזאכןםחורה,אייערעברענגעןאונזצושויןקענטאיר
סרוביטאײערעצודאנעןםוןאיבערנעשיסטװערןג^ײרוױ׳גטעםאון

*ופצ*3שוםסײןצ^לןדארפנדיסניטב«קומ1זעםװעלןװעלכע
הילא•סופוןגרעסערניטפאפעטן

!>מר׳־יב־רוסישעאוןי^ונדאן,פוןסאזיםירןעענגלישעאינערשי?ןפיר
אטוייזונ^אייעראויט—עװייצארי»שוןמאשינקעם

•׳.*.«-mj,,mj•A>ז

r

פױיזןבעםטעדיצאלאוןמעבלאלטעפױהאיד
ארערםיריא()6אםאכע19אלטאם,28ניקא־אגוא—גורםינקעצה׳

חויז(.)אין44־63־41און)געשעםט(42־80־92טעא.;69פאראגואי

פיאנאםאלערלײאוירהויפןמיר

Dr* Enrique EaMnovitz
Cirujano Oculista

participa el cambio de sus Teléfonos: 3697-46״
(para citas continuas las 24 horas), y

74-22-94

C^n horas de consulta de 3 a 7 de Lunes a Viernes)
Consultorio: Chiípancin^o 51, 5o Piso

Domicilio: 14-56-37 y 14-96-58

EXAMEN GRATUITO
DE SU VISTA

OrifíMiR
SURTIMOS RECETAS CON
PRECISION Y ECONOMIA

87־3I־5iאון o38־43־i :טעלעפאנען
אויגן־פוןבאהיטזײטאון-אוינןאײערעאפהיט

¿־־י־לן.ריכטיקעדינוצנדיפ-װײטי־ק

לײכטערלײענבואג\בוצספרזממר
con su tarjeta וועטבאלױואר״״אפטיסאאיז

מערןכאהאנדלטאםבעפטןא_יר

Ie concedemos *ערזענעלכערדעראונטזןר —

hasta 6 meses de
,

crédito. הפרײנט-אײערפוןאויםזיכמ
Consúltenos. ליבערטאןלעאן

י¿

9ASTELERIA
CHILPANCINGO 18

TeL 28-70-65
OSCAR WILDE 6-A

Te!. 31-09-09

y

םארטזאלעמיטדינםטאייערצושטײעןמיר

פארבאשטעלונגעןאןנעמעןמיר״פאסטעלעם״;
םתמאכליםמיטבאנפעטןאוןבופעטם

פװאליטעט.העכםטערדער



'&¡K1968נאװעמבערס3־סערי5־ע׳

־

אנטה־לונגט^נה
פרי,אזײגערחדעצעמבער,8־טזדעםזוגטיר,

אנטהילונ;דיפארסומעזבית־החײםהיגןאויפןועמ

אומפאר־אונזערפוזהבדאיבערןפוצבהדערהןן
אוזבאבעשװיגעד,טוטער,פרוי,ײזםייעכער

עלטעד־באכע

ע׳הןזײה»אדאשזא
טרויער־צוםקומעזנעבעטזװערןבאקאנטעאוןםרי.יגטאלע

טרויערנחג:די—נפטרת;דערכבודלעצטןדעםאפגעבןאון

פאדאשװא—בן־צױןטאן-.

אײךים.אגןטאכטעג־—שנױר.אגןןן\

אוד־אײױהלעד.אוזאײניהלעד

אומפארגעסלעכעדאונזערגאדשלושיםדיצו

מומעאוןשװעגעריןשװעםטער,מײערע

ע־הגאלובצינה
םאפאלינססי()געב.

אונזעראויםמירדריקן—ישראל,איןגעװארןנפטראיזװעאנע

פעלזא־אוןאינםטיטוציעםאלעאנעדקענונו.אוןדאנקאויפריכטיקן

קרזפוןחבריםדיובפרטבאלאנטע,אוןפרײנטגוטעפר״נט,נען,
טרויערטיפזאונזערבעתטרייםט־װערמערזייערעפארלישי־אל,קימת

אבידה.שװערעאזאנאך

vmיפיראליבי\זנליגץןזצזיךגשליגז

הינדעראוןסאפאלינםהירענעאוןאשד

מצבה־אנטהילונג

פארגעהומעןבית־החײםהיגןאויפןאיזזונטיקפאריגן
אונ־פוןהבריאי־בעהמצבהדערפוןאנטהילוגגדי

אוןשוױגערמוטער,פרױ׳אומפארגעסלעבערזער
באבע

ע״ההודתוזעמ־ע
טרויער־צוםקומעןפארזפריינטאונזערעאלעדאנקעןמיר

טרוי^רנדע;די—נפטרת;דערכבודלעצטןדעםאפגעבןאוןא״קט
הודלערמשה-מאן:.

—איינילןלעד:אוןאײדיםטאכטער,

פאמ.אוןשאפיראשלוםאוןרבהה

—אײניקלעך:אוןאיידיםטאכטער,
פאמ.אוןפינהלערדודאוןיהרדית

זעלדעמחותנסטעאונזערפוןאנדענקדעםדערמאנעןטיר
משפחה.דערטרײםטאמצבה־אנטהילונג;דערצוע״ה,קודלער

פרױאהשאפידאיעפב

הע׳קודלערזעלדעפוןקבראויפןמצבה־אנטהילונגדערצו
פאגןיליע.אוןמאןדעםטרײםטא—

פאמ.אוןאיצהאוױטשחײם

״עמיטשיד
ןױיט

מצבה־אנטהילונג

קעלעיםימאןפוןקבראיבערןמצבודאנטהילונגדערצו
אנרענק.זייןכבודמיטמירדערטאנעןע״ה,

)טאמפיהא(פאמ.אוןהעלערשלמה-ברודער
הינדעראוןפאדגורםהישלמה-שוואגער

פאמ.mמײזנעראיהוד-פלימעניהעם
פאמ.אוןהירעלאלעכאנדרא

פאמ.אוןהלינהאוושטיץעזרי-קוזינם
דשדאל(;ומשפחתומײזנערמשה-מחותנים

פאמ.אהבערענשטײןבנימין
בראדערזאןיצחק

שטײדערמאניע
פאמ.אוןהויפעדנאטאן
פאמ.אוןעלטערמאןמאיןם

פאמ.אװהרופינסהימשה

פאמ.אוןודאנטוםשמואל
פאמ.אוןאייכנערברוך•

פאמ.אוןמארהוםמשה

פאמ.אוןמארהוסשמחהאינזש.

ץדיעזצר

Campeche,הימס־סױץ 294-202
TEL. 14-51-77

וי otihthi גזיו

J FWff

\\ha\a\־א1קע5ארעגזצ*װגגנורע
צזגרביגז.•פאלגצגוט

ר׳

צבי־ארי׳ר׳.נודעלמאן,ברוך
יאגאדא,עדנאפרויזילבערשטײן,

ר׳
פעסעל*עקבעפשטײן,ישעיהו

אשר
ענרילעלערמאן,רהלגייסטטאן,

מינעלגאנדז,איזידאראקארענשטיין,
מאנועלשטערן,לוא'ססילװערטאן,

זישעראםטענבערג,א'יזיקקראנגעל,

אנאניםשײנבערנ,ט.שײנבערנ,

אלא־אהתרפילער,חײהפרוידורך

זלמןשעפשאװיטש,רפאלקיעװיטש,
ױסףדובאװאי,ברידעדגאלדבערנ,

אלתר־נדחי־ישראל,קערהשידלער,
יעקכ

לעפאר,מרדכיעפלשטיין,
ברידער

ל־יזא־מענדלבראװערמאן,
ױםף־מאירר׳קובא,יצחקרע?,

מ'געלגרינשטיין,הערשלזיידעל,
אוןראזענבערגרייזלפרויפערשטיל,

נײפ־יצחקליכטמאן,עקיבאקינדער,

ליטמא־מ.קאגאן,ניאמעד״רטאן,

״גאםטאן״,רעפאקציאנעסנאװיטש,
שטעלמינםקי,אברהםאינזש.ם.א•

אברהם
אוןבעקערמאקםמרגולית,

םיעגאל,ױסףרוזשאנםקי,ױםױזין,

שמילע־שמואלמארקאװיטש,שכנא
גאלדש־מאקםשאפירא,י.װיטש,

עאוכע־גארענשטײן,ישעיהומידט,
לעאןמארקום,משהקעללער,ב.ניא

רײז־זיגמונדחייװעז״ט•שידלאײ,
צביםאלאװײטשיס,םאלאמאןבוים,

'1בור־משהדאװידזאן,לואיסאדלער,
זילבערשטײין,םאלװארארשטײן,

ניערמאן,קלאראבערנשטײן,ױםף
שװייד,כשהפערםאװסקי,ישראל

זאבגלײך,משהשירינא,שמריהו

שטערן,משוודזאיבאראבטארלא,
כוליאבלאט,יצחקפינטעל,יצחק

װיניצקי.

בית\ahאפרױהײמאי\גזגובימ
ךגךך״אשל",הכמזת

א\\לע\\י1פ»ץײ\\זפגג>\־,גבאיונוגז
אמיןל.•יאגז?^זלתדהרבפאתגאלממו

טרדכי
ישמח(אליעזרשטערן,ם.

יעקנפופקא,משהלעװין,משה
יעקבםלאנים,פייװלרוזשאנםקי,

מענדעלע־עלענאשבת,שלוםלופא,
חײםעקשטײן,שלמהד״רכעם,

װילק.

װילק,חײםגודעלשטעכער,ישראל
פרופאם,מתתיהויארװים,אליהו

משהגארבאטש,יצחקזאנגער,אברהם
אב־ר״ערױ״כ,קערהלעװינשט״ן,

ליטװאק,כשהר״רובינשטײן,רהם
זײדעל,ױםוי־טאירר׳כ״ץ,יהודה
נויהויז,אלפרעראפילער,מענרל

רבה,הושענהקערהשמורזש,אברהם
צביזימאן,חײםבארטפעלד,ױםף

משהמארגענשטערן,משהקובא,

װאל־אליהוקוריאן,טרדכיפופקא,
לע־משהדולצין,משהר״קאוױטש,

זאנגער,אברהםרוםאל,משהװין,
משהקאנער,אברהםקויפמאן,שלמה

ענגעלמײער,.שלמהאטזל,הרבלעװ,
mnujאאגיף1ז1ובימושיגזה

איבעךגצשי̂נו^גג\.פגעבלא,אי\
לאויןיגגזסי.•אילזאןה'ו\רך

װא־איםאקלאדיזינםקי,איםאק

כואןטשערנאװיטש,אברהםםערמאן,
א.דיבטער,סאמועלראנצענבעת,

לובעצקי,גרענאדיאלאםקי,נארטאן
פינ־עטיליאפאלטאלארעק,מאקס

שאמוטש.עמיליאקעלבערג,

■di

comienza el
de noviembre
porAÜtalia

i-

12 vuelos semanales a Tel Aviv con
5 nuevas salidas diarias de Nueva York
a las 6:00 p. m., con excepción de
martes y jueves. Llegada a Tel Aviv
al dia siguiente a las 12:55 p. m.
* De abril lo. hasta abril 30

Para especial comodidad
de la Colonia Israelita,

el nuevo programa de ALITALIA,
Israel 69 ofrece:

9 vuelos semanales a Tel Aviv con dos 14 vuelos semanales a Tel Aviv, 2nuevas salidas de Nueva York a las diarios, con 7 salidas de Nueva York;“O P- m del miércoles y llegada a diariamente a las 6:00 p. m. 6 7:00Tel Aviv el jueves a las 12:55 p. m.;los jueves a las 9:00 p. m. llegada el P• m•׳ llegada a Tel Aviv al día siguien-viernes a las 4:55 p. m. te a las 12:55 p. m.
* De noviembre lo. hasta marzo 31 * De mayo lo. hasta Octubre 31.

*Nueva York a Tel Aviv, una escala en Roma, en jets DC-8 Rolls Royce.
Excelentes conexiones desde México

En su próximo viaje a Israel
consulte a su Agente de Viajes

NIZA 12 • TEL: 33-12-40

|הוליאהאואויהדעפאדטאמענטאצ
$איןדעפארטאמענטגערוימערשיינעראזין־פארדינגטעם

ז^ל,שלאפצימערן,3—.95?וליאקאןגאםאויויקאלאגיע,^
באקװעטלעכקייטן.אלעאוןעסטודיאקאמעדאר,ן

21וס־09־טעל.זץ*:אינפארמירן

ioéoéóéo*o«oéó*oéoéo*uSSSSSggSSSSSÉS288SS8S8SSSS8SSSSS8SSSSS8SSSSSSS8SÍ5SSSSSSi;:

מאיארהאדרעאאויהלאהאלא
האנדלם־צענטערבעסטזאיןלאקאלאזין־פארדינגטעם

פונקט.גוטעראזײער;36מאיארקאררעאגאםאויףי

35־43־סוטעל.זיחאינפארמירן

wהילפס־פאױיז
באגריסיװגאגטער

פרויחשובעדיהארציהבאגריםןמיר

נערגIר

>éo*o«o«o•
<ס«ס*ס*ס»סי

הילפם־פארייןײדישער

אבדענהצום
אומפארגעםלעכןדעםםוןאנדענק

דעםדערמאנעןטיר
שרײבערדעםפרײנם,

►.י־ו׳—־ז^יי•י־־^־׳*״ז•-—״י-1-־׳*(
ע״הפטרקיםמאיר

זײןאיםזאלגרינג—קבר;זייזאויו«מצבה־אגטהילונגדערצו
די

ערד.

םאמיליעאודוױיםבארריצחה־מאיד

David Gorbatch V.
Librería "LA HIDAIGO"
Bep. Argentina 79, esq.

con Perú
Tel: 29-11-14, México 1, DJF.

פוןסארטרעטער

זשורנאל״״טאג־מארגען
אװ»מ

«חמדקקןיןד

אץזירנויטיקטישראל
דעראון-קימתרךן

אונז.איןקימתקרן

31־30־11טעל.רופט^|

:Iםירנí?ברים

חתונחדערצוװיניצקי,כוליאאוןבלאטיצחקפאמיליעםדי
װיניצקי.ליליאנאפרל.מיטבלא,ױםויקינרערזײערעפון

זייערפוןחחונהדערצוםרוי״אוןגײפטאןיצחהה׳דעם
אייניקל.

בר־מצוהדערצופר״דע,פרויאון?אגאןגיאמאדר.ה״דעם
עלעל.זונעלעזײערפון

זייערפוזגעבױחצוםפרוי,אוןגאלדשטידטמאקםה׳דעם
אײניקל.

בר־מצוהדערצוקוריאגםקי,אםתרפרויאוןשלוםה׳דעם
לאגי.זונעלעזײערםון

פוזבר־מצוהדערצוםרוי,אוןגאראדזינםקידודה׳דעם
אשר.זונעלעזײער

פוזבר־מצוהדערצולילי,פרויאוןלעװיןםאמועלה׳דעם
ארטורא.זונעלעזײער

גזןל־ב)\גזגמ\וי,twnaumאגיבװגזרגזאוגוצדי\ױה\ש\גזױ
פ\1זג\\ת.פיל1$ךאג\וװץזסגאברכות.װגב

הילפם־פארײןפוןפארװאלטונג
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|ארבעטזוכט-םטודענט-בחורא
$זוכטטאג,דעםפרײפרעפאראטאריע,םטודענט.איןױנגערא_
רעפערענצן.גוטעפארקוץז;איןקענטענישןהאטשטעלע;א£

3%ו־23־93טעל.רופן\
־/

קאלירן,מיטבארראדאס,טשעכאלו,פארהויחאיך
םרויצוזירװענדזבראמאנטע.ציכלעך,)קינג־םאיז(.טאםןאלע

56־26־46.טעל.;12דעפ.,182אגואםקאליענטעםפישמאן,

Dr. León Neimana
Dermatólogo

הויט-קואנההײטןאץספעציאליסם
participa la apertura de su CONSULTORIO

y lo pone a sus apreciables órdenes en

CAMPECHE 290 Desp. 501 [Col. Hipódromo]

גשבורטנזטאג.38־נזבוןאיוצג

הינדער.ליבעאירעמירבאגריםןגלײכצײטיה
מארײ־פלאשנער,ראזענבערג,פאמיליעסחשובעדי
אמשמחהגרויםערזײערצוגאלדשטײן,אוןנע

שװי־מוטער,ליבערזײערמיטבראשזײ,װינטשן
בעלת־דיעלטער־באבע,אוןבאבעגער־מוטער,

מרתהױבל
ראוענבט־רגריידל

מיטיארן,גליסלעכעאוןגעזונטעםךאסך׳אנאך
שנה.ועשריםמאהעדפריחו־אוןנחתפיל

פא־אויבנדערמאנטעדימירבאדאגקעזגעלעגגהײטרערביי
אוגזערלטובתםוטעשיינעראמיטזיךבאשטייערןפארמיליעם

םרוידורךגעװארןאיבערגעגעבןאונזאיזװעלכעאינםטיטוציע,
פלא.שנער.שרה

הילפס־פאריץ.פװפארװאלטונג

:^S28£8S828S528£8SS28S8S8S8S8SS282SS8SSS828S8SS88SS¿8S8S8S8S8SSS8S82S2888SS8S28282S8SSS2S2S¿Si8;U־'־־8

76־18־41אוז66־i8־4i-טעלעפאנעל:
Consulta Previa Cita

k ^\%%\VVVVV\V\V%*^י■M\j.VVV

j Magnífico Negocio Acreditado
*קרעדיטירטגעשעפט,ג״ענדערגלענצנדאאיבערזיךטטעס

פחפארפויוימיט—,42ארגעגטינעגאםאויףיאר30זינט
באנעטעריא;םארטןאלעאוןסװעטערם—מאיארעאאוןמענודעא

אפיםינא,אזאײנריכטונגעז,נויטיקעאלעהאטגעשעפט־לאקאלדער

—קלעצללעאןה׳צופלאץאויפןזיךװענדןא«"װ.;טעלעפאן
טעלעפאנען:דיאויף

78־25־54אװ01־93־24

y
v

מײדלעד2פארפאסטן
ארבעטןצוקאמפעטענטמײדלעד,ױנגע2נויטיקזענעןעם

קאנדידאטינס.פאםילעפארגעלעגנהײטגוטע״כאיעריא״;אאין
אין:װענדןזיך—

Joyería MIREL, S. A.
63־62־21טעל.-.12לעטראןדעכראןםאן

»;■iS28282?2S2S28282S28282S2S2828282SS828282S2828282828282?282S28282S2S2SWS2?!¿S2?282828282828ií.-i

Solicito Encargada[o] Joven
איןארבעטןצוװילןמיטגעשעפט־אױפזעער)ין(,אנויטיק

גומערלעטראןדעכואןםאזגאםאויריבעלינדא״,״כאיעריאדער
אדערפלאץ,אויפןאינפארמירןזיך—געלעננהייט.גוטע—.50

63־62־21טעלעפאן

?28282!
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אכםועןאכםוע!
םעקםיקעפוןױגנםײוישע

הגשש
החיװר
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לישואלסימתסרן
קייגחזק־ג־ןפגןגעבננראציעצװײט־מ

ישראלאױפארװײלערפארפרײזערשטערדער
)פראנהרײד(האןאיןפרײזערשטער

פוןדערפאלגגרויםןנאכן

פארפומט—אױפטריטו־טן

זונםיס־־אױפטריםאןנאך
אװנט9דמעםבעוו-םןדעם
אײנגעלאדן.זענעןאלע-קהלה־בנין.אין

דמרבײןזולמזר־דעפ&רטצנוצבט
אשבנוישנװ־

ל\זל\ז
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Gran Oportunidad
solicitamos personas jóvenes para puestos de

Encargados de Viso

preferencia para experimentados en ventas

Buen Sueldo y Mejor Futuro

ױנגע־אדערםחוריםפאדגעלעגנהײטגוטעאזײער

אאוןגעהאלטגוטערארבעטן;צוװילןמיטלײט,

אין:װענתזיד—פערזאנען;פײאיפעפארצופונפט

ASTORיי de MEXICO‘*

18-51-60.Tel

para hacer cita con el Sr. Samuel Kurian

^tássssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

Vendo Edificio, un año de construido, totalmente
rentado produce $ 4t,000.oo, precio $ 3,700.000.oo
Hipoteca por $ 2,000.OOO.oo, Terreno 1080 mts2
en esquina al sur de la ciudad, avenida principal,

Informes previa cita, Lie. Abraham
Te/s. 25-42-85 y 25-64-16, en horas hábiles.

"J t' 1•.I .׳ MI' I f M.*•*־••ײ-" "" V 1' % I r• ¥ rt***~V

iytrrהילפס-פאױין
טעלעפאונומער'נײערדעראזמיט,טײלןמיר

איז:-אינםטיטוציעאונזערפון

74-31-14

294האמפעטשע-איזאדרעפאונזער

שטאס.צוױיטער

הילםם־פאױמפוןפארװאלטונג
.V.Ó.f.flllllllfi*I־*־־,״*

נעלעננהײפגוםעsדער
-געשעפטאקרעדיטירטגוטאאיבערצוגעבן

מארקעם.אלערלײפון)פארניטוראם(זייגערםצוטיילז

זעלגן.צוםגעזוכטשותהאאדער

זיךגיט?¿טענדירןאלײןקענעןנישטאוןהראנקהײטצוליב
זײערארטיקל;גאנגבארןאפוןגעשעפסאיינגעםירסגוםאאיבער

נויטיק—געזיכערט.רװחיםאוןפרגםהברײטעאוןצייזונגניטע
געלעגנהייטזעלטענעאבאמתאיזעםאוןשאפיטאלגרויסערקייןניט

קלינגען:אינפארמאציעװעגן—ביזנעם;גוטעאבייזײןצו

iו44־50״און81־ס4־2ו

El Baile más Elegante del Año

אצוגעגרײטװערטעסאזישוב,ײדישןגאנצזדעםמיטטײלןמיר

פײערונגגרויסע

Gran Baile de Gala
del

Fin de Año

31 de Diciembre en el Salón de Banquetes de

Acapulco 70

לישראל.הימתהרןפאחבאשטימטאיזהכנםהדי

i¡פראגראם.פארשידנארטיפעאוןרײכעגרױסע.אצונעגרײטװערטעס

Cene y Baile

M7־n-
iיעוניידיפוצופוזענחננ

״עליתפו־איניציאטיװלױטןװעטעסװיהיות
דע־װערןפאראײביהט—מעסםיהעאיןהנוער״

*עםהזצױנ.היגןבאוװסטןפוןנאמען

דלרעזניהאװ¡!טוביה
עלית־הנוער,פװהינדערפארהויזאבויעןדורך

מירבעטו-רעזניהאװ(טוביה)ע׳שמכםיקובית

װעלכעםימפאטיפער,אהבאהאנטעפרײנט,אלע
|__דעם,איןהעלפןצופאחאינטערעםירמזענען

¡אהאפול־אדיהאפיסאונזעראיןװענדןזיךזאלןזײאז
__טעלעפאןדורכןאדערשטאפ(סל)פערטעדר,א

61"43"25.

הבגערי'״שליתפגןגןאנזיבןשט
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Con las 2 Muy Famosas Orquestas de David Hernández y Raúl Islas

Informaciones y Boletos en el Keren Kayemet

Acapulco 70 49 piso Tel. 11-03-13

y en la Oficina de Banquetes 29 piso Tel. 14*S8*30

םפריםאװבי־כערנײ־דערשינענעאנגעקומען

שפאנישאיזעליכםשלוםגאנץדרוקפוןאגויםװאםנאר

בענד.זיבןאין

ברכוה,אוןםנהדריזבתרא,בבא—שפאנישאיןגמרות

א־לוסטרירטזייטן,1400בענד,5איןגעשיכטעײרישענ״עא

אמאלפוןםײמאטעריאלז,װיכטיקעארייןנעמט—מאפעם.מיטאון
פאלק.יידישןװעגן—צייטהײנטיקערפוןסײאון

שענדעריי.משהמחבר,םוןארויםגעגעבן

וואידעסלאווסהיה׳פאר44־49־62טעל.װענדןזיך

Precio del Boleto: $U0.oo Etiqueta o Traje Oscuro

Reserve su mesa con Anticipación

^sss9aeaasxs3aaaa^ssáas%ssxx!is%sxssísssiüs%xxsxxxsssxxssssssvs%iasxsxsssxsxsssxxyA
Doctor Samuel Schneeweiss A•

PEDIATRA

Participa que después de haber terminado su especialización de
Pediatría en:

Scott andWhite Memorial Hosp. and Scott, Sherwood

and Brindley Foundation en TEMPLE, TEXAS

Se pone a sus muy apreciables órdenes en el

"Consultorio de Pediatras Asociados", Descartes No 6 1er. piso

colaborando con los Médicos:

Dr. Tomas F. Gonda, Dr Armando Limón, Dr. Guillermo Valencia,
Dr. Julio M. Torroella, Dr. Mario Calles, Dr. Gilberto Guiza.

Consulta Previa Cita

Domicilio: Séneca No. 433 -6 Tel. 20 - 58 - 84

Consultorio: Descartes No. 6-1 «Esq Melchor Ocampo»

11-37-69 y 28-76-05 «24 horas», 14-70-43 y 14-34-36 «de 10 a 19 horas»

Casa en Cuernavaca
אױהויזנײעפרעכטיפעאזירפארפויפטעס

רעזידענץ־נעגנט.בעסטערדעראיןפוערנאװאפא,

San Jerónimo 31 Col. Tlaltenango
פאר־לויטןװעדואפאנדיציאנירטאוואיצטגעבויט

אוןנײמארערן,מעטער.פװ.סססופליענט.פוולאנג
באפװעמלעכפײטן.אלעמיט

ביי:פוערנאוואפאאיןזידאיפארמיה

Sr. Ramón Olvera

.67.53.2און.12.05.2טעל.

§

ןןסן

טאלעדאנא...לאמבארדא

(4זייטםון)םוף
לאמבארדאאיזאידייען,זײנעםון

ו̂נ־דיפוןא״נערגעװעןטאלעדאנא

ליבעראל!,מעקםיהאנערגעזעענםטע

טאט,פוןאוןגייםטפוןמענטשא
בלאנדז־?¿פילואויבהאט,עראון

םא־צוםבײגעטראגןסךאשענדיק,
לאנד.פוןפראגרעםציאלן

״לעניןדער—צוגעבןלאמיראון
נישטעראיזלאטײךאמעריקע״פון

פאלקס־גרויםעראאבערגעװארן,

אװיאוןגעװען,עראיזטריבון
לאטיין־דעראיןפיגורגעשיכטצעכע
באװעגונג,־ארבעטעראמעריקאנעד

װערן.פארצײכנטערװעט

m*Q9Q90909Q•’S9888888888888888888888888888S

Se Renta Departamento de Lujo
3

בא־אלעמיטעםטאנםיא,גרויםעעםטודיא,שלאפצימערן,
װער̂-אװ.אויףשטאק,אאויו־דעפארטאמענט1קװעמלעכקײטן;

אינפארטירן:זיך.11נומערקרוז

53־58־54אױ39־45־54

^
ציכלעך-לײלעכער—טשעכאלו

ציכלעראויליילעכערב־אטאנטע:םי1בארדאדאםששעכאלז׳
כאסוםמ—שטיינערבעםט1אויםזאו1«לײזאויםנעארבעט—

—גאלדבערנ:םרויניישע1

28־ו9־4וטעל.-2דעפ.9סו׳לעאןנועווא
םאםן.*לע®יזפמז״נ*לז)סאלײטע(נעבלומםעפײנעאויך

\א
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ץ^כשר

70Comidasנ^י KOSHCR Acapulco
איןעםנדיפ-געניםןאוןצופרידןזײןװעטאיר

i)ההלה־געבײדע(70אפאפרלפא^

פרישעאוןעלעגאנטאיינריכטונג;ערשטקלאסיקע
עםנם.ײדישענעשמאסםולע

בזמביךסספעציעלנו—4װבבו־בךױבונזיבואג\י
מ״לער.אל.רעםטאראטארבאקאנטןפוןאויפזיכטפערזענלענ:ע

70־45־52טעל.
םריינסאייערעברענגטאוןמשפחהאײערםייטקוסטאלײן,סומט

םענױם,אונזערעםוןהאבןהנאהװעטאיראון—

מאכלים.געשמאקםולעײדישעפון

H. M1JNOWSKY
“1« Central” Salvador 94•

Tcls.: 13-12-73 v 13-33-10

ארנעםעלעסםרישזנ
דורכגעפיךםװערטארבעטעלעקטרישעאלערלײ
עלעפטרא־טעכניפערגוט־באקאגטןױעםױדך

יPסוו*נכימח.
נןזמעהש!איןאינםטאלאציעםעלעמטריעעפוןיײנריכטוננ

‘iקראםס.אוןאיכטפארפאברישן,אין

מאסןאלעפוןטאטארן
«חמאטאר־מאשינעופוןאײנריכמוננםאטארן,פון־ע«אראעיסס

עלעקטרא־אינסטאלאציע.טיספארבונדןאיזװאס«לץ

פימןגולמך!mשנמל—ארבמגוראיעלע;

PROTEJA Y EMBELLEZCA SO AUTO
Colocamos topes y barras en su Automóvil,

tenemos accesorios para todos los modelos.
®arañil» Indefinida — Precios Módicos

Mexicana de Accesorios para Autos

אויטאאײעו־זיכערעראוןשענערמאכט
מאדעלן.אלעפארטיילןשיינעאוןבא»וצונגעז

Niño Perdido No. 170 Tel. 114-01-יצ

ה״הדיםוזבאהאנדלומ■ערזענלעכע

דארענבױםברידער


