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פא*ט- ליבעראל אינדארם־רעז לאטאל־מענעחשערם
אין קאנדידאשע;

 די פת מענעדזשערם אלע םון םיםינג 8 בײ
 װאם נױ־יארק, איז אינםערנעשאנעלילאקאלעז

 בא־ איז חודש, פאריגעו פארגעקומעז איז
 רודאלף אינדארסירען צו געיוארען שלאסען

 ליבעראל דער סון קאנדידאט דעם העלי,
 קאונםיל סיטי םון פרעזידענט פאר פארםי,

 קאנדידאםען אנדערע די און יארק נױ אין
 פאר־ ליבעראל דער םון צעםעל אויפן

 אינםער־ די פון פארוואלטער די םי.
 ר-אבען יארק נױ אין ױגיאגם נעשאנעל

 קאמ־ א ארגאניזירען צו פארםליכסעם זיד
 דער־ דער פאר ארבעםען און פײז־קאםיטע

 ליבעראל, פראמינענטען דעם אט פץ וױילונג
 פארבינדוגג די צעבדעכען העלפען צו כדי
 אין פאליםישענם, און אונטערוועלם דער פיז

 ריזען־ גריויםער דער פץ פארוואלםונג דער
שטאם.
 גא־ םעז6 דעם וועם באקאנם איז עס װי

 םאר וואלען פארקומעז הײ־יאר״ ױעמבלד.
 א פאר און סיטי־קאונסיל פון פרעזיז־ענם

 םיטי־ פון אמט דער ריכםער־אמםען. רײ
 פרי־ דער ווען געװארען יגTלי איז קאונסיל

 אימ&עליםערי, װינםענם םרעזידעגם, ערז־יגער
 אלם יאד פאריגען געװארעז דערוױילט איז

נױ־יארק. שםאם דער פיז מעיאר
 געבזאכם באריםט זיך האם העלי, רודאלף

 סע- .קיפאװער דער םון אדוואקאט דער אלם
 רײ א געמאבם האט װעלכע .“קאפיםע נאם

 נא־ די װעגןן אדיםדעקוגגאן סענסאציאגעלע
מז אנםע מ מד *רג  און רדקעםידס אײישען -•

 פארםײ־פאלי־ די מים אונםערדועלס־מענשען
 די וחןן שםעם. גרױסע רײ א איז םישזגנס
 אוגםערזוכונגעז אירע געפאכם האס קאמיםע

 זײ:ע חרך העלי, תדאלף האם גיי־יארק, איז
 אלעמאל האבען װעלכע פראגעס׳ גרינםלעכע
 ברײ־ דעם געהאלפען פינםעל, איז געםדאפעז

 זיך האם וואם שםאם׳ דער אין עולם םעז
 דעם םיז פארזזאנדלונגעז זײ צד ציגעקוקם

 םעלעװי־ דעם דדדך אמםערזוכוגג־קאמיםע
 הינםער־קוליסעז די װעגען אויסגעםדנעז זשאז.

 פון אנדערע און קאסםעלא צזדישעז *דילס״
ײמן זײנס  מעיאר פריערדיגעז דעם מים גל

ח נױ־יארי^ אין םעפעגי־פירער אנדערע י
 געװארען אינדארטירם איז העלי רידאלזי

פארםי׳/ פידזשען .סיםי א׳ץ טענשען פיז

 ר,אמימע אײד דױעםמאכעך י
הייה־שאגד זאמעלם

 קאמיםע״ ״אײד דדעטפאכער די
 לעצםע די פון פארלויף איז האס װעלכע

 סופעס פארשײדענע אריםגעסײלם יאד 15
 יוניאז־ נריסבאדעדפםיגע י1 הילזי איז

 שאשעז צד קאמפײז א פירם םיסגלידער.
 ודיכםיג־עד איר פאר פאנדען גויםיגע ד׳י
 פאד־ ?אם׳־טע״ ״זיי׳־ד די נאס.דלף־איה

 א דאלאד א צו ראמעל־נזיקעםס שײפס
 *רײ־ מרשײדענע י׳יז ײעיעז עס שסיר^

 פרײע א *יז געודיגס גרזיםםע דאס זען.
אי־סאליע. אדער ישראל ט״ץ רײזע

שטאפ־װאלעז די
 עלע־ ליבעראלע זײ םון באשטייט װעלכע

 םאר־ דעם געשםיצם האבעז וואס מענםען,
 זיץ און לא׳גװארדיא מעיאר שטארבענעם

 הױפט־געגנער זייז שטאם־אדמיניסטראציע.
 םעטעגי־ דער איז װאלען איצטיגע די אין

 מאשין־פאליטישען. א שארקי׳ חשא לידער
 און טעמעני פיז געשטיצם װערם װעלכער

שותפים. באד-אלםענע ױיערע
 ארוים־ האם פארטײ דעפובליקאנער די

 פון קאנגרעםמאן רעאקציאנערען א געשטעלם
 צו דערוױילט ניט דערווארט וועלכער קװינם,
 םארבעםערען צו האםט ער אבער װערען,

 אלטער דער דאן־ איז דאס שאנםען. שארקים
 בײדע פון רעאקציע דער צװישען שותפות

 שטארק אזוי זיך זעט וואם הױפט־פארטייעז,
 דעם מחוץ און אין צײםען, הײנםיגע אן,

קאנגרעם.
 אױך איז קאנדידאט פיפערנאטער א

 קאמו־ דעד פון געווארעז ארויםגעשטעלם
 לײבאד־ -אמעריקען ניםםיש־קאנםראלירטער

 אויםקומען. עס װעם אופן אזא אױף פארםיי׳.
 הײ־ די אין װעם פארםײ ליבעראלע די אז

 פירען נאװעמבער, קומענדעז וואלען׳ יאריגע
 דע־ םון דרײ־אייניגקײם א געגען קאםפײז א

 אלא רעפובליקאניזם טעםעני, אלא ןאקראםיע
 ער־ אן סטאלין. אלא ״לײבאר״ את םעםם
 לינקער און רעכםער פון קאמבינאציע גערע

םארשטעלען. קוים זיך מעז קעז רעאקציע
%

 פאי רענולאציע נײע א
יארק נױ איז ארבעםער

 אין אדמיניססראציע רעפובליקאנער די
 דעם דורכגעםירם האם װעלכע יארק. ניו

 ארבעס* םאר געזעץ הױס־בריז אאצהעדיגען
 רע־ נייע א געמאכם האם לאזע־פארזיכערונג,

 ארבעם־ פאד שױערער מאכם װאס גרלאציע.
םשעקס. זײערע קרינען צו לאזע

 גע• האם ארבעטער אן ײעז איצם׳ ביז
 ארבעם־ דעם פװ םשעק א קריגזמ דארםס

 נים האם ער און אסיס לאזעז־אינשודענס
 רעגיסםראציע־םאג זית איז קונײװ נעקעגם

 וױיל םשעק. דעם פאר אונםערצושרײבען
 אין נעקענם האם םארנומען. געװען איז ער

 איז קומען ציים ודאכעז אכם פח םארלויף
 אויף באקױעם געװעז אים איז װאם םאג. א

 רעגולא־ נײע דער לוים אוגםערצושרײבעז.
פיר צו געדוארעז געקידצם צײם די איז ציע

 אונםעד־ דארף ארבעטער אן 4אאן אויב
 פאד־נו־ איז עד »מ סשעק א פאר שרײבען

 אז געדענקעז׳ ער דארף ארבעם. זײן בײ פעז
 קומען װאכען םיר r® פארלויף אין םדז ער
 איז גים אז אונםערשרייבען. און אפיפ אין

 נים קען ער אויב פאראירען. ם׳ןץעק דער
 זינם ודאכעז׳ סיר זײ פיז פארלויף איז קופען

 ארבעט. דער צד צודיקגעגאנגעז איז עד
 אינשיד^נס צדם גדױו א שרי׳ימז עד דןאץי
 אר־ ז׳־יז װיל עזי אז קל?דצו■רד; און אםיס

 הילפען אים דאס ודעם םשןק. בעםלאזען
אויפצדסאנעז. טשעק רעם שפעסער

געדעבטיגקײט <(--------------
 ?,ולטור־אונטערנע־ און בילדוננ־

אינטערנעשאנעל דער פון מונגען
 6 סעפטעמבער, טען11 דעם דינסטאג.

 דזשא• פראםעטאר װעט אװעגם, אין אזייגער
 אוניװער־ יארקער נױ דעם פון ברעם,' זעף

 טעמע דער אויף לעקציע א האלטען זיטעט,
 אונטערשיידען די באשטימען מיר ״קענעז

 די ז כאראקטער״ נאציאנאלען דעם אין
סטודיא דער אין פארקומען װעם לעקציע

 בראדיױי. 1710 אינטערנעשאנעל. דער פון
* ¥

 דער פון פערזעגלעכקייטען אנפירענדע
 (יו־ען), ארגאניזאציע פעלקער פאראײניגטער

 קאונסילם פארשײדענע פארםרעטען װעלכע
 אין באטײליגען זיך װעלען אגענטורען, און

 אינ־ נײשאגם ״ױנײמעד ספעציעלען דעם
 קולטור־ אינטערנעשאנעל די װאס םטיטוט׳/

 פאניא פון אנפילונג דער אונטער אפטײלונג,
 גע־ נייער דער אין אראנזשירט קאהעז• מ.

 אין װעלט־ארגאניזאציע, דער פון בײדע
יארק• נױ

 געמאכט באקאנט שפעטער װעט צײט די
 איז פלאץ באגרעניצםען דעם מחרת װערעז.
 אייער רעגיםטר^רען זאלט איר אז נויטיג
 ױאס קולטור־דעפארטמענט, דעם מיט נאמען

.7000־5 קאלאביבום םעלעפאנירט פריער.

 פדט רעפארטמענט ־ בילדונג
 אץ אינפטיטוט דו־ך

וױסקאנסץ
 דער םון בילדונג־דעפארםמענם דער

 סדן אגםירומ דער אוגםער איגםערנעשאנעל׳
 און םען23 דעם צוױשזמ האם םםאר, מארק

 ״אינ־ ערשםעז דעם דורבגעפירם ױני םען30
 טעריםאריע, מיםעל־װעםם דער פון סםיםוט״

 װיס־ מעדיםאז׳ אין אוניװערזיטעם דער אין
 םי־ איללינאי. סון סטודענםען 1וי קאנסין.
 אינדיאנא, קענםאקי. װיםקאנםין. שיגען.

 דער םת םאר^ויף אין האבען, אייאװא און
 דיסקוםירם און לעקציעס אויםגעהערט יואך,

 אקםיוױםעם, פאליםישער םון פראבלעמען
 פאר־ ײניאן־ארבעם. פראגען׳ עקאנאמישע

 ענינים אנדערע איז כללים לאמענםארישע
 אנפירינג דער םים שייכות א האבעז וואם
ארבעםער־ארגאניזאציעס. פון

 װייס־ םים ארבעטער־פירער. צאל א
 באקאנסע בראש. ביאלים מאריס פרעזידענם

 ווי אונױועחיטעם. דער פון פראםעסארען
 אונזערע און אנדערע און פערלמאן זעליג

 די־ םעילאר׳ גאם און סםאר מארק אייגעגע
 הא־ דעפארםמענם׳ פאליםישעז פון רעקםאר

איגסםיטום. דעם אין באםייליגם זיך בען
 ארויס־ האם בילדונג־דעפארםמענם דער

 םימאגראפירטע ־זייםיגע25 א געגעבעז
 דעם פמ הױם םדר דעם װעגעז בראשור

 מאמע־ װערםפולער א איז װאס אינםםיםום,
 גרײםען וואס ױניאגס, אנדערע פאר ריאל

קורםען. אזןןלכע דדרכצוםירען זיך

 פאי נעלעגענחייט לעצטע
 !ױניטי־הױז אין אפרו

 * אץ דך רעניסטרירט
mo .בראדוױי
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 גענער»ל־באארד
 וױיזען ב#ריכםען
 פוגדאמענפן שם#רקעו

יוניאן אונזער ®ון

 פונדאמענם שםארקער דןר
איגםערנע־ אוגזער וועלכען אויף

 האם געבוים, איז ײניאז שאנעל
ארױםגע־ קלאר אםאל וױדער זיד

 װאם באריכםזװ׳ די אין וױזען
 די און דזגינםקי סרעזידענם

מז סעזגײײס*<ר<דד< א  דעס פיז םיםינג בײם איגעגעבען ה
 ארױסגעבראכם. קלאר ווערם עם װ*ו באארד, *קמקוםיװ גענ«ד*ל

ר םראץ אז  לע*םע די לאגע איגדוםםריעלער אופגיגםםיגער דן
 יוגיאן אונזער איז םרייד. קלײדער פרײעז אין סעזאגעז עםל^כע

אלםען מוה ױ מגןוי מ  אונזערע סון לעןעגם־םםאגדארד חנם מנל
ל געװיגסעז. דערװארבענע זייעדע אלע *ץ םלאבווז מ

מז ןקאנאםישע ױנ  אין פארגרדסערונג א אדער אליין. געז
 באוױיז. א אלע.סאל נישט זייגעז ײניאז א פיז סױםגלידזר צ*ל י*ר

י אז  סון גייםעז אין זיייגגעסונדעװעם. גום *ח שםאר? איז ייגיאז י
 עס און םרײד אין ארבעם סך א פאראן איז עם ידעז סראססעריםי.

ל אין סאנגןנל א איז  גע־ ײניאן שװאכע א אויך קזנז םלאכות׳ מ
ױנןן  פאר קריגזװ אח ארבעםםגעבער *ין קאגצעסיעס װיכםיג* ו

ע םיםגלײשר די ר מ  פארמםערוגגעז. אנדערע און שכירות מ
ר •ראבע די  דער פאר יוגיאן. א פון קראפט אינערלעכער דער מ

 אוםגינס־ סון צייםעז אין קוםם אירזװ פוגדאםעגם פין םעםםקײם
אז איגדוםםוײעלץ םיגע ^ *יז מדיגגונג  נישםא איז עם װען םרי
מוג  פאראו זײנדז עם װעז ארבעםער• אלע פאר באשזפםיגוגג ג
לי די און חשאבס וױ העגם םןר  אויםצוגחנעז זוכען בתים מ

 ארבעםס־פםאנ־ די ארונםערצדרײסעז דושאכ פארז קאגקורדנץ די
 קראפם די ארויס זיך װיתם דעכואלם םלאכות. בעל די *ץ דארדס
ר פון קײמניאוש די אדזנר  ארמםעד די װעלכער *ו ייגיאז דן

n' ײ איז מלאגגזױ. rr ,איבערגעגעבזיז ארבעםער די זײגען םעםם 
ר מ  םיכ־ א ױגיאז דער «ץ אסאראס דער איז ארגאניז**יע, י

 די נ*מ אנגריף דער װערם װאד׳ דעד אויף שםײס »ץ םיגןר
מנמר  באלד *דריקגעשלאגעז באדינגמגעז יוגקמ די *ױף ארמנםס

 אויפגעהאלםזוז. װערען ארבעםס־םסאנדארדס ךי »ץ אנהױב »יז
 םיז אנגריף דער װערם שװאך. ײגיזן באםרעטענדע די אבער אית
ר די מ מנ ס ם מ ר  בעל די םת ארבעםס־באדיגגונגעז זײ שםארקער. *

 ארבע־ די ןױדישען װאקםם עס ערגער. װעדען םדײד *יז םלאכדת
 םאר־ «*רן םודא די איז דושאבם די סים זטטזיכעדקיים ךי םןר
 די און רייעז ארבעםער די איז פאראל די אס שדואכם דאס גןן.

מ א גענמר אין איז ױניאן דער פון עקזיסםעגץ ט
 פון יאר פוט^יב דיואיבער איז האם אינםערנעשאנעל *רבזעד

 שװערע קדתיםעז. רייע גאנגע א דדדכגעמאכם עקזיםםענץ *יר
מז.  מרשםעלם ה»בזװ װאם אױסעדלעכע אה זוינןרלץכע הריזי

מז את זי עקזיםסענץ. םאםע »יר געעאר »ין ײגעקו קרי־ ידרעז ב

גערעבמעדיט <---------------------------------
 און פעכםיגער שטארקער, זיי פון ארײסגעקדפעז איז אמ זיס

 אין לאגע אומגינסםיגע איצםיגע די פריער. װי אייגפלדםרײכער
 מיטן םארגלייך ױא קינדער־שפיל א װי איז אינדוסטריע אונזער
 אין כוחות. אין יארע׳ן. דרײסיגער די פון אנהויב אין קריזים
 אונזער איז היגזיכםעז אנדערע אלע אין איז אייגפלוס אין גרוים׳
 איז זי וואס דעם פים םארגלײך אין ריז א םאג *ו הייגס יוניאן

 אינםער־ אונזער איז מיםגלידער צאל דער אין געווען. דעמאלם
 אםעריקען דער אין ױניאן גרעסםע דריםע די איצט נעשאנעל

 קאנםראל רעזורםען. םיגאנציעלע אין און לײבאר אוו פעדעריישאן
 איינע — געזעלשאפם דער אין איינפלום און אינדוסםריע דער פון
 איבער־ וױ אויסזען דעריבער אפשר װעם עס מעכםיגסטע. די םיז

 פוגדא־ שםארקען דעם םאר באײייזעז װעגען רעדען צו םליסיג
 דא וױמעז םיר רוט• איגטערנעשאנעל אונזעד וועלכען אויף מענם

t םון בליק ריכטיגעז נים דעם קארעגירען צו בלויז דעם אויף אן 
שלעכ־ א פיץ עגממוםיגם שנעל װערען וואס אונז׳ צװישען אייגיגע

 םענ* די פאד אונטער. גײם וועלט די אז דענקען און םעזאן טען
 ױניאן אוגזעד אז באװייז, איבעריגער אז גו־יטיג אפשר איז שעז
 די פון לעבענס־סםאנדארד דעם באשיצען צו געגוג שםארק איז

עס. םום זי און צײםען שלעכםע איז װי גוםע איז ארבעםער
 פארקלענערטע די אז אן, ערשטענס וױמען באריכםען די

 און םעזאגעז קירצעדע די םריידם, אונזערע אין ארבעט םאם
 דער פון רעזולםאט א נישם זיינען סלעק־פעריאדן, לעגגערע

 שםאמען זײ גאר צוױיטען, געגעז מארקעם איין םון קאנקורענץ
 די און לאגד אין באדינגועען עקאגאםישע אלגעמיינע די םיז

 איגדוסםריע, קליידער םרויעז דער פון באדיגגועען ססעציפישע
 קאונםרײ די אז חשד דער גלייך. םארקעםס אלע אן רירט וואם

 ברענםש אײן אז אדעד צענםער םון ארבעם די אװעק נעםען שעפער
 ארבע־ די םון באשעםםיגונג די אוזעק נעמט אינײםםריע דער םון

פאלש. און אוםבאגרזגדעט דינעז ברענםש, צוױיטען א איז טער
 דרעם־ און קלאוק אונזערע האבען שעפער יארקער נױ רי vk ווען

 די האבען םעזאנעז- קורצע און ארבעם וױיניג געזזאם ראכער
 געלי־ שטעםלעך את שםעם אגדערע אין דרעםמאכער און קלאיק
 םרן םיילעז די אםילו םער, נאד איבעל. זעלביגען דעם םח ליםעז

 און סןזאן פון אפהענגיג אזוי נים דיגעז וואם אינדוםםריע אונזער
 גאגצדז דורכן כמעם ארבעם געוױינלעך האבען און מאדע דער פון

 ארבעםס־ און םלעק םון געליטעז יאר הייגםיגם האבען יאר.
אזיגקײם.1'

 אומגינםםיגער דער םראץ אז אן. אויך וױיזעז באריכםען די
 גאנצען א־בערן ױניאנם אוגזערע האבןלן לאגע אינדוםםריעלער

 םארבע־ אלע און ארבעםס־םםאנדארדם די אױפגעהאלםען לאנד
 בעגעפיםם, אנדערע און שכירות שםונדען. ארבעםס איז סערונגען

 אונ־ פון מערםםע די i פער נאד אויסגעקעמפם. האבען מיר ױאם
 לוין־ מאנכע באקומען צייט דער דורן האבען מיםגלידער זערע

 אויף פרייזזמ העכערע די םאר זיי םארגיםײעז צו העכערוגגען
 דער דורך האבען די םון צאל גרויםע א אי־ז לעבענם־מיטלעז

 אויפן בענעפיםם אנדערע און עלםעד־פענסיע גןיװאונען ציים
 גיט איצט ביז האבען די .וואם אינדוסםריע דער פון חשבון

געתאם.
 די אויפגעהאלטען האם ױגיאן אונזער אז זאגעז םיר ווען

 די םראץ געװיגסען אונזערע אלע *ון 'ארבעםס־םםאנדארדס
 אינדוםטריע, אונזער אין באדינגונ<עז עקאנאמישע אומגיגםטיגע

 מיםגלידער אוגזערע אז איינדרוק, דעם שאםען צו נים ביר מיינעז
 וױ פיל אזוי פונקם שכירות אין פארדינפ אלע היײיאר האבען

 סע־ צװיײדרײ לעצםע די אז װײםען, מיר מלחםה־יארען. די אין
 אין אפילו איז קורצע געוועז זיינען םריידם אונזערע איז זאנעז

 די אין ארבעם וױיניגער געייעז איז סעזאן םון ברען רעכםעז
 אפםדר זיך האבעז סעזאנען שװאכע אין מאל אלע װי שעפעו־ן
קלענערע. געודען זיינען באנדעלם די און סםאילם די געביםען

 געלם םוםע דער אין אפגעשפיגעלם נאםירלעד זיך האם דאס
 וואך םוף געקראגען האט ארבעםער דורכשניםלעכער דעד ודאס
 דער אז אבער באוױיזעז ציפערען די פעײעגװעלאפ. זימ אין

 גים איז מלאכות בעל די פיז שטוגדעז־לײז דורכשניםלעכער
 דער און געשסיגען עםװאם נאך נאר געװארען׳ פארקלענערם

געווארען. רעדוצירט נים איז ארבעםער שטיק פאר ארבעםס־פרית י
 געװארען אויפגעהאלםעז איז ױניאן דער םוץ לויךםטאנדארד דער /

 אינדוסם־ דער אין לאגע עקאגאמישער אוםגינסטיגער דער םראץ
 װידערשםיץ געקענם האם יוניאן אונזער םון כואכם די בלויז ריע.
 באדיגנונגען די אריפהאלטען און ארבעםטגעבער די פון דררק דעס
אופשטענדען. די אס אין

-----------------------------> ו95ו ׳אר,טאבער
 די און אינםערנעשאנעל אונזער אין מיםגלידער 1צא־ די אויך

 פיל נים ציים דער דורך זיינען אירע רןןזורםען פינאנציעלע
 פאכדען אינזערע א^ל פון געלט־רעזערװען די נעױארען. אנגערירט

 פון פארקלענערונג די פארגרעסערם. באדײטענדיג זיך האבען
 א איז פראצענס איינס איבער עטוואס מיט פיטגלידער־צאל דער

 די אין ארבעם וױ״ניג פין צײטען אין דערשײנונג נאםירלעכע
 ארבע־ די ווערען םאבריקען די אין ביזי גיט איז עס ווען שעפער.

 אורזאכען נאםירלעכע איבער מרײד פון ארויט פאיצן וואה טער
 פארקלענערוגג די מלאכות. בעל נייע מים גלײך פארביםען נים
 דעם דורך געקוםען נים איז מיטגלידער ױניאן צאל דער פון

 נאר קאנטראל, ױניאן פון ארױסגעדרײט זיך האבען וואס־׳&ירםעם
 עס און פארמאכס זיך האבען פאבריקען יגעװיסע וואס דעם דורך

 פאב־ יעדע ארבעם. ארגאגיזאציע אנצופירען שװערער געװען איז
 פעס־ ױניאן א געבליבען איז ארגאניזירם תאבען מיר װאס ריק

 אונזער האם אפשטימונגען באארד לײבאר אלע אין כמעט טונג;
 דער דורך האבען מיר ;מערהייםען גרויסע מיט געוואונען ױניאן

 אנםי־ פארביסענע געגען םםרײקס שװערע רײע א געהאם צײם
 פארלארען. נים זײ פון אייגעם קיין האבעז און פירמעס ױניאז
 אײנ־ ברײטער און פירערשאפם ענערגישע מאכם, גרויסע די בלויז
 באוױיזען. געקענם עס האם אינטערנעשאנעל אונזער פוז פלוס
 פונ־ אימעךםעםםען דעם אויף געבוים איז װאס ױניאן א בלױז

 איבערגעגעבענער און לאיאלער באוואוםטזיניגער, א .פון דאמענם
 איז מלאכות בעל טויזענםער הונדערטער םון מיםגלידערשאפם

 סםאגדארד הויכען דעם מיםגלידער אירע פאר געװינען צו בכוח
 פון צייטען אין געוױנסען די אױפהאלםען און צײסעז גוםען די אין

 אינ־ באדיגגונגעז• אינדוםםריעלע און עקאנאמישע אומגיגםםיגע
י ײײ־ ײי ײ ״ ״ ײ ״ ײי בא׳ױזען. ^כאל '.אך ײײ ײ״ײ ״

 די פרייד מים באגר״סען כיר
 ליײ אװ פעדעריישאן אמעריקען

 און וואוקס ריזיגען דעם םים באר
 אם װאס פארשרים, געוואלדיגען

יו־ םרייד פרייע מעכטיגםםע, די
 װעלם דער אין פעדעראציע ניאז

 האנד־ און באריכםןין די יאר. פאר לעצטע די אין גענלאכם האם
 די אז קלאר, וױמען קאױוענשאן היי־יאריגער דער פון לוגגען

 יו־ אנגעשלאםענע אירע און פעדעריישאן דער פון פירערשאפם
 צעך, א פון ראמען ענגע די פון ארויםגעריסען זיך האבען ניאנם

 פארבע־ עי^אגאםישע מאמענםאנע געװינען צד בלויז זוכם װאס
 האם פעדעראציע ארבעםער די מיםגלידער. די פאו־ סערומען

 דער פון טײל םירענדיגער א וױ שליאך ברייםען דעם באםראםעז
 צו פליכסען מיט באװעגונג, ױניאן םרייד אינטערגאציאנאלער

 זייער פארבעסערען צו לעגדער אלע איז ארבעמער די העלפען
 דעם געגען םרייהיים דיער באשיצען און לעבעגס־םסאנדארד

 און דים איץ פװ אויסבויטער פראפים־דורשטיגע פון אנגריף
 ארבעםער־פרײנד, וױ זיך פאסקירען וואס אגעגטען׳ קאמוניסטישע

דיס. צװײטער דער פון
 פעדעריישאן דער פון קאונםיל עקזעקומיװ פון באריכם דער

 פאר־ פעדעריישאן די פון באריכמעז די און קאגווענשאן דער צו
 קרוקשענק, נעלםאז און בראון אױרװינג אי^אפע. אין םרעםער

 באװעגונג ױניאן םרייד אםעריקאגער דער פון הילף די אזוי וױ
 קאמוניםטישע זײ פון הערשאפם די כרעכעז געהאלפען האם

ר אין קוױזלינגס  און באוועגוגג ארבעםער אײראפעאישער דן
 ארבע־ די פח פארבעםערונג עקאנאמישער דעד צו בײגעםראגן

 און םעםיגקײם דער װעגען באריכםען צנלעכע די טער־מאסען;
 אפעריקע םאום אין ארבעםער די צו ױניאנס אונזערע םיז הילף

 אזיע אין לענדער קאלאניא־יע און צוריקגעשםאנענע די אין אמ
 פאר־ און ױניאנס פרייע איז זיך ארגאניזירען צו אפריקע און

ר בעסערעז ת  פרא־ יעדעז פמ הארץ דאס אנפילען מת לאגע, ד
שםאלץ. םים ױניאניסט םדייד און טענשען גרעסיװען

 אז באװיזען. אויך תאם פעדעריישאן דער פין קאנװענשאז די
 אנגריף דעם איבער באוואוםםזיניג זייגען פירער ױניאן אונזערע

 אויפן לאנד אין אונז בײ שונאים ױניאן איז רעאקציאנערען די פון
 פארברע־ די ארבעטער. אמעריקאנער די פױ לעבענס־סםאנדארד

 דער* ניט אין מערהײם קאנגרעם דער פון האנדלונג כערישע
 יקרות, דעם צאמען צו פרימען פװ קאנםראל װירקזאמעז א לאזען

און ארבעטער די אויף שםייער־לאסם די ארויפװארפעז דאט

ר ע ע ט דגי ע ג עג טי  גוי
&מןז אין ען ר עג  נ

אן ם ױני אי  שונ
ך אין ע ם ד ײ ה

3 דיט '־£---------------------------------------
 את קאדפאריישאנה רייכע די םעקסעס גרעהערע פיז באפרייען
 אנ־ איז געזעץ םעפם־הארטלי דעם אױפהאלםען דאס יחידים:

 די פארניכםען און אפצושױאבען געזעצען רעפרעסײוע דערע
 אין א.ין קאגגרעם אין געווארען אנגענומעז זיינען וואס ױניאנם׳

 פון געייארען פארדאמט שארף דינען — לעגיסלאטורען םםײם די
 בא־ צו געװארען באשלאהעז פעסם איז עס און קאנווענשאן דער

 1952 אין וואלען קומענדיגע די אין שונאים אלע די אם קעמפען
 ארבע־ מים די פארבייםען צו מעגלעך אח עס ־ואס אלץ סאז איז

פארשםײער. פרײגדלעכע טער
הא־ ארבעטער ארגאניזירםע אמעריקאנער די פון פירער די

 איינהײט־ די גוט באגרייפען זײ אז ארויסגעװיזען ארום אזוי בען
 אויף אנםירען מוזען ױניאנם די װאס געראנגעל, דעם פון עכקײם1י

 וױ פונקם היים דער אין רעאקציע דער געגען — פראנםען
אזיע. אדער אײראפע אין אימפעריאליזם קאמוניםטישען דעם געגען

 אמעריקאנעד די צווישען נים זיך מערקם באדויערען צום
 אר־ הײמישע אונזערע געגען אגםריסםוגג שארפע אזא ארבעםער

 איינ־ און שארף איז עס וױ רעאקציאנערעז׳ און בעםער־שונאים
 אנדערע אין און דא אגענטען קאמוניםטישע די לגבי שטיםיג

 געפערלעד אזוי אויס נים זעען נאענם דער פון שוגאים די לענדער.
 איז דאס ווייםקײם. פון נעפעל דעם דורך זעען סיר װאם די װי
מעלו^ געפערלעכער א

 צו כוחות אונזערע פח קוואל דער ,אז געדענקען מוזען מיר
 הע־ פיל דעם אין ליגט פראפאגאנדע קאמוניסםישע די באקכפען

 װאוילשמאנד און פרייהײם דער אין לעבענם־הםאנדארד כערען
 דער אונטער דערווארבעז זיך האבען ארבעטער אונזערע וואס

 געבים דעם אויף צוריקםרים יעדער ארדעגונג. דעמאקראםישער
 פרא־ װי דינם אמ הײם דער אין כוחוו> ארבעפער די אפ שוואכם

 טעפם־הארםלי דער קאמוגיםםען. די פאר פאגאנדע־מאמעריאל
 אנגע־ זיינען וואס געזעצען׳ אנםי־ױניאן אנדערע די און גןיזעץ
 גןןדיגם בעםער אי־ז מער האבעז לאנד, אין דא געװארען נומעז

 ליגנערישע זייערע אלע װי קאפוניסמעז, די פון אינםערעםען די
 געוואוגענע די אויפצוהאלםען פראפאגאנדע. און באהויפמונגען

 קאמף אונזער דערפירען איז הײם דער אין ארבעטער־פאזיציעם
 פוזען שלום, זיגרייכען א צו דיקםאםור געגען און פרייהיים פאר
 רעאקציע געגעז קעמפעז ענערגיע און קראפם גלײכער מיט מיר
אומעפום. דיקםאםור יעדער געגען וױ לאגד אין אוגז בײ

ד נוזגם־ :ױ

ב ײ ל ר ע ד
נפאבעל)

 סא-די::ז, ר,עטט זײן לײכ כײם האט ױאפ הונם, א
 היננד, מערםנזע סון אמ שטײגער װי^דער פרעכמ,

 ;זאגען שטענדיג שכחיס גרעםטע די רײכ דעם
 שםײכעלזןד גײע אלץ האט אץ
 חניפה׳לעד נײע אץ

 :צרגעטדאגעז אים מאל גו מאד םץ
 וועלט גאנצזןר דער אוי,ר געםמען צד ניט גאר איזזם״ —

העלד מין אזא
 גרעסטען, דעפ אץ שםארקםמןןן דעם דיר, מים זאל װאס

 םארמעסםען! זיך גכורה אץ
ײם! דײן אץ קוקען צו דאף מדרא א גאר ם׳אה ז

? הןלײגיגקײט א
 כרומען ־ױ״יטען דיץ סון אםילר שוץ אז

ך ודערמ א  מהדכזה, ,א אײנלײ,? אן װאלד אין י
ד זיף ױארםען חײת און ח ץ.י ״ערד דער אײ,? א . . . ! 
 —פאדקלעדט, לײכ דער איב האמ כאמערקט—דאך, ״און—

לאכען, צום גאר אםשר פ׳איז
 — שױאפען, דעפ פץ שױאכפטער דער — מײ* א סליגעלע, א

.םאכעז פשרכע אמאל פיך ?עז .״ .

 ׳אײל אמז סאלם איצטעד, נאך איכשרדרישט און אסמ, גאנץ
 זײן, נים שרעכם אזױ אפשד װאלם װשלם דער אויף אז

 גרדיפקײם, אין״זײעד מעכםיגע, ױען
דרײפקײט, אץ מדם רדאלםען געםונען

 פארשטײן צד אל זען צו לײ^ אונזער װי אזױ
ארײ** זיד איז שױאכקײםעז די
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ן י י י א ן י ו n ל s ש ד ו ח

i p n p r• * ײ ם ס ײ ר שען רעכיררנגפ ®יז * ענ ע געגןןן מ ר ע אנ קגי עיז אן ר  אנםי-ירני
ד ס*ררד*ס — ן.7*1געז? ב אי * אי םדרא ד ײסן לאמעפ ם  סזןפכדה#ר«לי א

. ן ד ד ז ם — ג פ׳ פ ע ם פ אליז כעד פ כןדפס לי י p נ c מ א ץ. גו אי מ; די — ד ל  ‘א
ץ קללד ק«י״ךק*םף פ םדי די פ יו רי די *ך . י*:יא:פ. ד־י אין *לץ נ

ש. מאריס pc רעדעס י  ח
paxo■ סםײםם ײנײסעד 

 לײמזר. *ײ סעקרעםערי
px דזשאים, ד- װיליאם 
pc קא־ עקאנאמיל דעד

אדפיניסם־ אפעריישאז
קאנ־ דער בײ רײשאן, _____

pe w v y r אװ פעדעו־ײשאן אסעדיקען דער 
 פאר איבערדאשדגג אן געדדען זײנען לײבאד.

 םיש. פרעסע ארלם *־יסונגס־סענשזן די
ר  *txc זײנדז ײאס די או:ז. pc »ימיגע מ

ס בתדזװ אן םרײד דעי־ פי  באודעגונג, ײ:י
 :אימרדאשוסנ אנגעגעפע אן געװען *מ *יז

 לאנהער־ דער pc עטפאנדצנפע;לאוי פאר
jay ווא^יידעד p t שזך געדדען אפשר עפ *יז 

ר איז זי ־זידזגד. מ  געױעז אלעם?ן פאר א
מענס פעז דלאם דאס *ימד׳זדײאדם  פיער־ גז

מז  עט ודעלכער סיס םיכסייגלײש. יזװי P* י
מז שן ד ו מז זי עס־  בי*ײ- די באױעגעז ג

מז זײ ל־זז ®סי*סעו א  דעם דדייכגעקדקם ה
מן ״אס לעדעט די pc פעלםס ײ  אונז ז

י pc געדזאדזז *ומשסעייס ר־ י מ טע־ ש  ײ
מדערײ׳שאן. דעד pc םדעסער

י שג י ש א ײ׳ מ r גיס געײעז איז *י e 
מ ד מ ם נ  רע־ די אס רלאס פידדת אדעד ®ז

t■ גירוגגס t w h ויפגעדעקס האבעז* 
רעד  —באגו ד״זרע זדן אדױסגעבדאכפ י

 pc נאר לאנויצנשאן. דער בדי םועפ־רעדעס
 pc הריםיק פיסיגעד p* אסזי:ער זײ׳זר

ר ?אגגרצט  שפעלושג רעאהציאנעדער m מ
אן םד׳״ד דער צי  זײער P* באװעגונג ײ:י

מ י ש ם שסעגדע:י ר דער £אר מר ת ײ ר : 
ס די pc חד*ע שןנםסי״לםײיער אנ  pmc ":י

ר מ אנ ־*אנד. ג
• • •

 םאגאג* םאבי:׳ם באר”״ או־ מהרזגםערי
 אקס םעפם־הארםלי דעם פון ידערינג1דעדגי

*p ש*דעז• אופגעהריערעז דעם a jn אס 
ש די מגי רה  :עבראכם האס געזעץ א pc *ן

 עקאנאמיע דער גאר ארבעםער. די גאר נים
pe .ר געדדען יאיז לאנד מ ר א  ?יארעד. p* ש
 דעם אם pc ®זרדאמונג איז עס װעלכע ודי

 *דעד געהערס ודען ה*כ זזיך ודפם גץהח■
ך א אדער י־ניאן־סירער א pc געלײעגם  ס

מל•  זױז עם אז אנגעדדיזעז■ האם סאבין רי
 םעםם* דער װזמ שםערונגען די בלויז נים

 ארבעםער די ®ןראודזאבם געזעץ הארםלי
ן «ײ װ«ן מ י ס די זווימוזזמלסעז ז ע י ײז  מ
י װ«ם  m יארען ®ים דערװאדבעז האבעז י
 ןורגאניזירען I זדכעז די ײזװ זי־ער יײק

 אינדוםם־ די pc םײלען אומארגזןניזירטע זײ
ע ^י  pc גײסס האמע .דז״ר נאר אדבעםער. רי

xm ו איז געזעץ דעם שנורעװעז ג  «ץ מד
t« אר־ ידישעז1 באאיאוגגעז די *ײאנג־סמ 

 *ז ארבעםכגעבער p* ארבעםער גאגתירםע
ם ײד תילעז זי׳י ן ײ ע ג רירעז- מ

ר ע ס מ דעם אב pc ודירקונג דעד .ז

 םאבין םעקרעםערי האס — געזעץ (םעםס)
 אינ־ pc אםמאםפערע די איז — געזאגם

 פארײג־ אמעריקע אין לעבען דוססריעלעז
 אױסגעלעבסער אן pc געווארעז פםערם

.ױניאניזם כרייד ו1 געגנערשאםם .  עם .
 ניש ארבעפםגעבער ילאנכע דערםוםיגם האס

 ארנאני־ זיד אר־בעסער דיערע דערלאזעז צ־
 דיער pc ארױפצדדיײעז זיך px זירעז

 פים סארהאנדלעז צי פליבס געזעצלעכעד
 אנם־ די באאיינפלוםם האס עם ױניאז. דער

 םריבוטן־ pא ריכסלר פאנבע pc פײדדנגען
 זזעריפכ אז דערצד געפירה האס עם לען.

 pc אר:אנימערס ײניאז ארײפשיכען זאלען
 pc געשאר דעוי צ־ אריפזעצ״ז זײ pk ־פסאם

.רע״־אלד־םאסעז״.
 טרייז־ צ־ם טגאה די אז דעדקלערענדיג

 קא־ געגען "ידער־טשאנד דעד p* ײביאנתם
 גע־ געױיפע איז שארהאנד":ג<ז '*עקםיװע

 סאר שראגזןדיע א איז לאנד px געגםען
 אנ־ און ־טאנד נאציאנאלע א pn אסעריקע
 געזעץ דער •ײאה שסערונגען די אז י־ײזענזײג

o:ססרייקען צו אדבעסער םאר מאכס a r ביי 
 ארבעספ־ צדויעם 'יאפ כוזז. דעם אודעק זײ

י מי® פארהאנד-עז צר :עבעד  ײניאנכ י
 און קריױדעם סליכסען צד ארי»ײכםיג

דס p* פיכסוכים סז צ דערפים זז ד ײ ם מ ל  מ
 אז קלאר. פאבין דזירקלערם :מזרהאנדלונגען.

 וױלעז דאגכע וױ גזיזעץ, דעם אס אפעגדירען
 גאנ־ אין פוז עפ העייפען. נים ודעס םאן. עפ

 נייער :אנץ א px ודערען געשאפס6א צעז
 רעגירונגס־צדואגג אויף גיס באזירם נעזעץ.

p פארהאנד~י::ען אויף :אר t  px אפ־ 
 ארבעפפ־ אץ ארבעפער צירישעז סאכען

 צוריקקריגעז ריײעז ארבעסער די געבער.
ד לעכעז זיי אויב ססרייקעז צו רעכם דאפ  זי
 סוזען זיי באדיגגונגען. אײף זדיגיגעז :ים

 שאפ ױניאן pc ר״כם דאפ קוײגעז. צוריק
px קלאוזד wgv. דערװאר־ האבען זיי װאפ 
ז  X אין בלויז px *וריק יארען סים מ

 זיך רעגירוגג די דארף קריזיפ :**יאסילזװ
 *ראדיקציע. די אנצוהאייסעז ארי-גםיסזװ
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 קא־ עלאנאמי? דער pc דזשאיפ• וױליאם
 אייגענס־ האם אדמיניפסריי־פאז. א^עײישאז

 די pc ראלע דער װעגעז גערעדס לעד
ר ע מנ רי  אר־ די הע״ישעז אין ױגיאנפ אפע

 ארגאניזי־ זיך ענדער1־ אנדערע pc בעסער
לעבענפ* פענשלעכע אויםקעמסען px רעז

נוי־ איז :עזאגם. עי־ האם דאפ באדינגתגען.
 די גים אמעריקע װאס הילף. די בדי םיג

 זייעד פארסםאי־קעז צו לענדער אנדערע
 בא־ צו כוח האבזװ זאלצז זײ פדי עהאנאפיצ

ז מ י ד * ף אן געגען זי י ר ^ pc די ?X־ 
 אבער רעדע זיץ איז ןמגרײפער. מרניפסישע

 pc ראלע די ל־׳אר ארויפ:עבראכפ ער לאס
 באוזיעגוגג ײניאז ד—סו ירםעדrנxרנx דעד
אזלי £י:קם זיך אפם6 ױאס ױעלם, דעד איז

פארבער ש. פין 1׳

 װאם און ױניאנם- נערxעריקax די פאר גוט
 סאר־ ױניאדליימ אייגענע אונזערע pc סילע

אסם. געםעז
 סאב־ X איז אליץ ער אז דערקלערעגדיג

בם ױעלכער ריקאגם, אי  םרײד די יועז tx ג
 עקאנא־ דיער גענוצס נים װאלםן ייניאבפ

 גע־ אדן העכערען'שכירװז צו ראכם פישע
 און דעמאקראסיע אויםצוברייםערען זובס

 ודי־ די סורעמען איז באטייליגם אקםײו זיך
 pc פאליפיפ אינםערנאציאנאלע px פישע

 שמא־ פאראייניגםע די װאלםעז י׳אנד. אונזער
 איז זי װאם גרויס־מאבמ. די געווען נים םעז

:גזןזאגם האס דזשאים םאג. צו הי*:ם
ץ ד  קא־ עקאנאמיק דער פאר ארבעם ,י

 אי־ פיד האס אדמיניפםרײשאן אפעריישאז
 װעלם דער pc פעלקזןר פילע אז בערצייגס

 באקװעסען פער x דערװערבעז נים קענען
 װ׳עלען ױניאנפ םרײד זײערע פײדען י*עבעז

מז פזןר ױך ע פג  זײער סארשםארלעז פים א
 העכע־ לױ־ן קריגען דחדך ראכפ עלאנאמישע

פ בעלי די pc ר־־גגעז תי  זדןהע^ינקייפ ב
6 pc6 אי*יסיק pxשן סי  ־׳ימע; צו פירער אלי

פ האס איבלעז עקאנאפישע ר ^ צ  פיל< :
 ליכ־ די וױיס איך פאר:יכפונג. צו פעלקעד

ר סים םוס איר װאם ארבעם םיגע  הילף ה
pc קאנםעדערא־ אינםעדנאציאנאלער דעד 

 סארשסאר־ צו אריף י^יאנם פרײז pc ציע
 בא־ צ־ זען px זמשסרעגגעגען אײערע לעז

 דער איבער ירניאניםםעז םרײד די לעגען
 זייער באניצעז זאלזן זיי אז װעלס גאנצער

 די־ איז וױרקזאם פער פאכס עלאנאפישע
 ארבעטפ־ די פים פאדהאנדלועען רעקםע
 גע־ די pc הלק גרעפערען x pxc געבער

ארבעסער״ דעם pxc ןראד״לםען שאפענע
 וױכםיגער דער pc באגריף קלארזװ אזא

y p p דער אין ש*ילען ױניאנם די װאם XPS־ 
 x פפה x אז איז סאלל. יעדעז pc נאהיע

 עפ רעגירונגם־פענשזװ. צװישעז זעלםענהיים
 אר־ ביי זעלםענהײם נרעפערע א דxנ איז

 גים oxn פירער ײניאז קיץ בעפםגעבער.
 געדאנ^ דעם אס ארויםגעבראכם קלאר אזוי

 px o:x?naxc דער געםאן האם דאם ױי
 cxד דזשאיפ. וױליאם ר׳rרשםיxc״־x״עק
oxn .איבערראשם. אנגעגעם איבערראשם 

 ptx דאד איז דאפ וױיל פענשעז אונזערע
זזײיסעז...
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 שארפער סאביג׳ם פעקעםעדי ייײבאר
 גע־ םעפם־הארסלי דעם געמז איײיפםרים

 םים איפפאנירם oepnpya'x פיך האם זזחי.
pp .דאד זדז װאם אוסקאמיראמיפלזכפײס 
 געזעץ דער *אליםישענפ. בײ זעלםען אזײ
לו אז שלעכם אזײ איז  פארסאפעד דער מי

 עס אז אײסנעזען ®וין האס סעסס. זיעעד.
 פאדגעשלאגען תאס px Troyopx גים קעז

 אויפצו־ אים *פענדפמסם צװאגציג איבער
 קײנצ אז זיכער אבער איז םאביז בזנפערען.

 העלפעץ ניס געזעץ דעם ודעלעז אפענדפעגםם
px װערען. אפגעשאםם אינגאגמז מיז ער

ד הױכם אידעד  פאנכע px פעי־קען אז זי
 אנםשלא־ דער pc :roxmpcx אז קרײזעז

 םעסס־האדסלי דעס באקאהפען צו פעגקײם
ביז פיסלעז זף*ע px כוחות זדיזנ פים :עזעץ

———> ו95ו אר,טאבע־
 סםאטרפ־בי־ די pc אפװישען עפ •רעפ רען

 צום זיך מערקם אפשװאכונג די און כער.
 טרײד מאנכע םון רייען די אין שטארקפטען

 נאטירלעך עם זאגט קײנער פירער. ײניאן
 ארבעםען אן הויבט מען אבןר אפען. נים
 לױ־ אביםעל זאלען װאם אמענדמענמפ פאר
 יע־ אדער דער פאר פענטעם די מאכען זער
p אז מען הויבם אוך ױניאז• נער n r ’x אויף 

י דא איז פשרות  פאר קאפף דער אז געפאר, י
 אפגע* זאל געזעץ pc אפשאפונג פ־לער דער

 לוים װערען. א^עשםעלם אדער שװאכט
 א לאםעז אן מען הויבם אז כלל. אלטען דעם
ם גיד אזוי שייז מזיז .ױעם בגד. ײע ^נ  בגד קי
מאכען. נים

 גרוים אזוי סיר בײ בלויז £פ איז אפשר
 זיך האס םורא די אם לאםעם. פאר פורא די

 אינגעלשע די pc אפגעשםעלם נאך פיר בײ
 געדענל װינםער׳ מיםען איז נאד יארעז•

ך  *p־.ux השלום עליו טאסע ריץ פלעגם אי
 לאזען צו ציים שוין איז עם אז רעדען בען

 גארניםער. נײעם א יחיד בן פארן פאכען
 אלץ פםח. צו געקומען איז עפ נענםער װאפ

̂  px Ty:xcpyi עם ער פלעגם אססער
 X גאד אם־אם׳ אז געװעז ביז זיכערער

 דערלעבען ײד ײעל איד r* װאכעז פאר
r עפ יר־עז ?אפאסע. נײער א אײף x אכער 

 םײן איז סוב ױם pc נאענם גאר :עקדפען
 צעריםעז כײן באפרצען :ענחמעז האם טאהע

 סלעגם לאםעם פייפםערהאםםע מים רעקעל
 וזאדצען. אויטן םרויעריג דיעד ױערעז פיר
 קיל — םײנם דאפ tx זיכער׳ געװעז pa איך

 א נאך־ יאד. הילנסיגס גאואיםעד גײער
pxs דעי^ארתגען אזײ:ע axn אנגע־ איד 

מז ײ  און שי׳ז רױ aםעxל האבעז cr>c ה
 זי?. גים זאלעז זײ ארױסגעגײט ?ינםסי׳עריש

px באר נים ^ax ל טאר פורא איךxםעם 
פער tx: pwcx px אויך tx: בגד. x אויף
 :עזעלשאפם־ שלעכםער א אויף לאסעפ סאר

 צוגעפוילסעז x אויף אדעד אדדעגוע לעכער
. ץ.. ע עז ד זזי איך װען ; מ רי ע  px אז ד

זוכעז אן פעז הויפם שיייזעז יי:יאן געװיסע
 זדיפז לאםע שײנע x קרימװ ג־ ױשד כליצי

 X פיר אדיף דס טאכם גןיעץ טעסם־הארםלי
אישדר־^ שרדערעז
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 ביײ י1 גדויע ײגיאן םדײר ערשסע די

 קאפ*ראםיפדז ק״ז פיז שסעלינ: איר טען
 געזעץ אגםי־ױניאן שענדלעפעז דעם םים
px דכעז א::עזזויבען האס ^ סי ד צ רכ  דו

 ־,ax זאל װאם געזעץ דעם צו אפע:דםע:םפ
מז לומער םעל א  זײערע פאר פענםעס די פ

 יוניאנם. םר׳ײד ילדינג3 די זישען ױ:יאנס,
 אריע־ טענאם איץ px סארלא:: דײער אויף

:o a jo ar צום אםענדםמם אז געװאיעז 
מן זאל ודאס גןזעץ סעסס־הארםלי לוי ר ע  ד

r ױניאנם די px חים3 עלי3 די x ײ־3 דעד 
 אגרימענם אן אונםערצושרײבעז אינדיםםריע

 ־yapx אנגעשטעלס האבעז זײ :אך אײדער
 פלאכות בעל זײ pc אפשנז־םונג אן אן סער

אז ירזױ׳כער צו  3אוי מולאנגזװ- יײלעז זײ ױני
לי די  אר־ אז אן :אכדעם שסעלען בתים מי

 ימיאז• דעד צד גים יאלאגגם ו^אס בעסעד,
 px ייניאז דער TX אנשליפען TP ער דארף
ז pc םשןי מ oanp ער וױ נאכדעם שןיג ױ

ארבעםצן. אן
x r דאס נד, x קאנ־ אדײםעגדע3 גאנץ 

 אלע px ער3עםםגע3אר אזן ײ:יאנפ צעסיע.
 אםעז3םאר איז איבד-ססדיעט אנדערע אלע

די איידזיר אגריםענם אן *־:טערצושרייבעז

 יענצ און עטער3אר אגגעשטעים האט פיררע
 פ־ן א־יפזיכט דער אונםער געשטימט ען3טא

 עפ װילען זײ ױניאן װעלכע אארד3 לײבאר
 פארהא:דלונגען. אין פארטרעטען זײ זאל
 אזו:־3 ארטעטער די דארפען וױיניג, דאם

 א האבעז וױלען ,p צי שםימעז דערט
 :יט טאלא:גט װאס אײ:ער- און ױניאךשאפ

 (אנשסאט םע: דרײפיג האט ױ:יאן דער צו
 פאר טאר שלאגם מעז ױאפ םעג זיבעז די

 אן א:צישליסען זיר אינדופמריען טוי דער
 דער םיס אפמאך דעם האט װאם ױ:יאן דער

 טאר־ צר גרי:ג דעריטער איז עס פירםע.
 טילדינג די pc פירער די פארװאם שםיץ

פ ל ױ  אזא אז גערן אזוי זײ:ען ױניא:ם ם
 ד־רכגעפירם זאל געזעץ צום אםענדםענם

 ײ3 די אז :אםירלעך אויך איז עם ־וערען.
 פאראי:* רער pp זאלען יוניאנס ארפעטער

 זמדערע אין יו:יא:פ די pc םערעסירם
c t p c פינלם דעם אט זדזקא עגדערעז צו 

pc .אפס כײסען ארפעםער וי3 וױיל געזעץ 
 די װי :אכדעם ארטעםס־פלעצער זײערע

 ױערם ארכעםײן זיי װעלפער אויף געטיידע
 .לארםעז דארפעז זאלען ,p אויט pk פארםיג

 :ים םאל קימ ,p װעלען אפשםיםוגנען פאר
 אפילו אדער שאפ ױ:יאז א געװינעז קענעז

 אייע־ דעם סים ײ:יאן. דיער PC אנערקענונג
 די אז געדזװקען. רעז דארף אטער פען

ר pk אנערקעט־נג ױ:יאן צו שםערונגעז  י
 איבלען די pc אייבע לױז3 איז שא« :יאן
 אפילד pk געזעץ םעפם־הארםלי דעם אין
 שטערוגגעז די איפעל. גרעםםער דעד נים
 אי:דזשאנלשא:ס,דאט די טםרײל. א רושעז צו

 טיבטוכים ארטעטעד אין לעגאליױרם וײדךעז
px שםיײער אנדערע 5אל זײ pk רדאס װעג 
 צו ארפעםצר די פאר לײגם :עזעץ דער אס

pk אדנאניזירעז  t p אויפ־ פאר קעמפעז 
ױ:עז אדעד כםאנדארדם זײעדע האלםדן  :עו

 ארטעטער די מער שעדינס מרטעסעדונגעז,
px ױניאנס, די פאר געפאר :רעסערע א איז 
 נײםיג דאכם דאס װאם אפשםיפינגעז. די ווי
 ארטעסט־ די פים פארהאנדלען לענעז צו

 דעריטער איעגיץ אגרימעגם. אן פאר :עטעד
 אפ־ דעם דורל px אמעגדטענם אזא אויף

 pc אפשאפומ דעד פאר קאפף דעם שװאכעז
 פפורה די פארקויפען םיינם גןיזעץ דעם
לינזען. 9םא א פאר

גזצ־ דעם אין פארדריפלעל טאזונדערפ
 דער אלײן. םעפם װאס דאס איז פסחר צעז

 איז געזעץ׳ פעפם־הארםלי דעם pc םאםע
 פע:אם אין ארייגגעפראכם האם װאס דער
 םלו־ יייז אםענדפענם. פארץ פראיעקם דעם

מ די פ  קעןפלויז פריינדלעכקײס ארפעםער צי
 ענםװע־ זאפעז: צװײ די פון איעע פיעען

 אפשוואכען לאםע דער דורך האסם ער דער
 אר־ ארגאניזירסע די pc וױדערשםאנד דעם

 וײי־ 5T3PP שפאלםעז px גזמזח צום טעסעו־
 צואדוארפעז צום פארזיד א איז עס אדער עז,
 טאכען צו שודאכער פדי ב״ז x ארפעםער די

מז פאדטיםערי:: זײער ע  דער px אים ג
 קומעבדיגע די px אד:ױי8 רעפובלילאנער

 עפ איז פאלעז בײדע אין .px 1952 ױאלען
 ײניאד דערפארע:ע אזוינע װאפ פאסםקע. א

 קאנ־ px פילדי:: דעם pc די װי םוער
 דער pc דע£ארםרע:ם םרײד פםראקשאז

מז פעדערײשאז א  לא־ געטארם :ישם ױל ה
כאפעז• לעז

• • •

װע־ פירער ײניאן פאר א םים רעדענדי:
םעפט־הארם* צום אסענדסע:ם עגין דעם :עז
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ר די לאבען געזעץ ־־י  אז פארגעייארפען די

 איז לא:ע די װי פראלטיש. :יט בין איך
 :ישמא איז גע:םע:ה׳ם, זײ האבען איצם,

 זאל :עזעץ דער אז אױסזיכם, פינדטיטע די
 אפגעשאפם צרק־:פט :אענפער דער אין

 קען מען װאם פארלײכפ<ר־:ג יעדע ־וערען.
 גע־ דעם א־נםער ארכעטער די פאר ליייגעז

 פראק־ װאס געױינס, א דעריטער איז זע־ן
 אװעקפאכען נים טארען פירער ױניאן טישע

הא:ט. דער מיט
ם מים pa איך כאטש איז י : י אײ:שםי• ד

 דער איז עס פארשםימ• די איך קען מיג,
 איז האנם אין פויגעל א אז כלל אלםער
 שװע• סך א ײפ.3 אויפן צוױי ווי בעטער

 האנד־ די פאגרייפען צד םיר איז אטער רער
 װעלפע א״ אי. סי. pc פירער די pc לוגג

 פים אומצדפרידען pp צו דורקא ■טײ:ען
 כעזעץ פעפפ־הארםלי צום אייענדפע:ט דעפ
 pc פארהער פיים ארויטגעסראפעז דשען אין

איס. :עגען טע:אם־לאפיטע דעד
 צו װידזגרדױלען פיץ את עט :ר־יט ודי

 אפגעטרא־ px צעפדילםען א אויף ־אעעט
 ״אפ זײ־. פאר פדרא מייז pk פגד :<:עם

 לע־ PK ריכעז פײנס טער :אך אפעד איך
דזש. דײװיד pc אי־גומענסעז די px טער.

 pc סעלרעטאר־םרעזשודער רעלדאנאלד.
 -X אי• סי• pc י־־-יאז ארטעסער שסאל דער
םע דער פאר פארהער ט־ים  אי־ כעאפ־קאהי
 px גערהה נים איז אפע:דפע:ם דעם בער
 רהנלכע צו :ע::<ר־טאפט פד, ריפפ:שג דער

 םעפפ־הארם־ njn צד לאבפראפיטען איז עס
 גע־ :אד ט)3לאנה :עגען הײטם <דאפ אקם לי

 איצסיגער דזיר px אכע:דטע:ט דעם געז
 גמססען צד אײטנאם אן כאכט .ידאס פארם,

ע די די ל  :װערםער אנדערע px פרײדפ. פי
ס אן אויף איעשטיפען אי־־דער ^ פ ד ע:  אכ

 *ya זאל ױ:יאן. אגדער אן :־צעז לען ױאט
ד איז. עפ װי לײבעז3 טער  דיר — :ים פי
מ און כםי:עPקורצ אזא ניס• ױכסי  אײגענ

 נים כלל זיך פאסט פיר. דיכט שםעילדנג.
 זוכם װאס ארנאנ־זאצ־ע יר:יאז פרייד א פאר

 איז װאס אישער pc ראילע א שפילען צו
 דעד pc ראדיקאלער px פראגרעטײוער

אר.3לײ אדו פעדעריישאז אםעריקעז
 דעם געגעז ארגופע:םען םעקדאנאלד׳פ

 םענאס דער פאר פארהער יים3 אפע:דמע:ם
 טאפ־קא־ רעליישאנם םע:עדזשמע:ם לייפאר

 דעס נעגעז איז עד אז געװען, איז םיטע
־ װעם דאס װאס דערפאר. אכע:דמע:ם  מ

 םזד דער pc ױניאנס T־no פילדינג די בען
־ ארױפצושיקעז רעפם דאם דעריישאן מ ר  א

 עס רופם ער װי אדער דדטאפס אדיף םער
 בע־ האם ױניאן pp װאס האלס״ ״הײערינג

 שיף P* כאםראזעז די פאר קרינעז צו זופס
 ארמר pp צו אלא^עז3 װאס אנגעשםעלםע

אצין מ : px ודק פאלוםעז. גים עס האם 
 עיעץ־ג X גערדארעז ארייגנעפראכם איז <ט

־ צד — :עזאגט על האם — פראיעלס עי  ד
 טאטראזען פאר האלט״ ״זדיערינג לױפעל

px פעדערײשאן די האס אנגעשסעלםע. שיף 
 זאל פרײױלעניע זעלכי:ע די אז :עפאדערט

 ארבע־ פדי די פאר דדערעז געגעפעז אויך
 די אז דעם געגען דעריבער איז ער טער.

a’ ארפעםעד טדי a r r דאס לריגען זא־׳עז 
p די לתז רעכפ. ix a ד ע ט מ ר  עס האבזנז א

:ים.
 פעלדאנאלד װאס ארגרפע:ם צרױיפען א
 ארפעםער מ־י די אז איז ארײטגעבראכט לאפ

יוניאן פאר רעכם דאט ג״צען װעלען ױ:יא:ס
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ס דער ע אנגו םדייץ ענגלישע פװ ק
דיײזי אוז לסזזז וײלדטד

 אין איז סעאסעהבער
 םארגעקופען בל־עקױל

 יערלעכער םער83 דער
 -yc דער םון קאגגרעס
ענגלי־ די פון דעראציע

זועל־ ױגיאנס, םרייד שע
 םראדיציאנעייעז אונםערן באהאנם איז כע

r פארקירצוגג (א םי־ײ־סי :נאפעז c די 
׳).,קאנגרעם ײגיאז .םרײד ״ערםער
ר ער דן ^ ק חן א ײסי דער םון פ ײ *י

cy מר■ צל :עסערלעד אלעםאל איז 
 זיד און צדוײםען. א מים לאנד *ײן :לײכעז

 ריכםיג אין גום איז װאס אז פארצושסצלצז•
 פארן גום זייז אויד םוז לאנד איין פאר

 אריינפיר דאזעען דעם מאך איד צלוײנזעז.
 קאנגרצס ייעצםען פיז באשרייגונג מיין צו

 אםצרײ כדי םי־ױ־סי. עגגלישער דזגר פון
 זאלען די אז וזארצנצז, י1 לייצנצי כאנצר

 פעדע־ צגגלישע די פארשםצלצז גישם זיד
 אםעריקעז דער פון קאפיע סץ * װי ראציע

כי־אי־א. אדצר לײבאר אװ פעדעריישאז
 פיל האבצז ײניאנס םרײד צנג״יישע די

 זײ אבצר אםעריקאנער. די מים צגלצמס
 וױכ־ זייער און גצוויסצ. איץ אײך ױיגען
זיי. פון פארשײדצן זײזנר פרםים םיגע.

 יאר 84 שוין איז םי־ױ־םי די כאםש
 זyקומyםארג נישם איז 1941 איז (נאר אלם
 װאט דעם. צוליב קאנגרצט יצרלצכצר איר
ז  אינ- דער אויף ריכםyג דאן זיך האם מ

״yi האם רyד.יםל ולצלכן *לאזיצ׳ «c גצגצן 
 גצװען זיינצן דצלצגאםצן די את צנגלאנד׳

 פארםײדי־ מים פארגוסצז נאכם און םאג
m נישם אבער זי איז גינגפארבעם). rro w 

 םרייד אײנצעיינע די רyאיב ״באם״ דצר
ױניאנם.

 םצדצראציצ פרײצ א איז םי־ױ־םי די
*r אוטאפהצנגיגצ T n o .אויף ילניאנם 

 א דורך ללצרם קאגגרצםצז yכyרלyי אירצ
 פרא־ אלגצמיינע װעגעז באשלאסען רעדהײם

מ געז• ל ע  און ױגיאנם םדײד yאל אז גייעז װ
 אינצר־ אין אבער מיםגלידצר. זײצרצ אלצ

מז ןyכyל צ  םול־ יוניאנם םרייד די זײנען ל
 קאונ־ .דזשצנעדאל דצר און פרײ גדיגyשם

 די נישם האם טײײ־סי דער םון םיל״
מז צו זיך רזכם קלצנםםע ל  אר־ זײצר אין פי

בעס.

 װצדען ארמםער די אײז־צר אגריםעגם שא■
 מעגלעכקײם די געבזח זײ װעם אנגצשםעלם

 באלאנ־ ױאס םרײדס׳ אזױנע פארכאיצז צז
 װי ארגאניזאציעס׳ דיעוש צז נים איצס גזמ

 זעשמעלצעדיי שםאל די אין ארבעםעז ודאם די
 אלםצ די אײתנםלעד איז דאס ענלצמ. איז

 װאם קןמקודענץ יוריםדימיע פזץ־שאלמגע
 די ימסםyג םײעד זײןר האם

^מז. Tyn איץ :יזמם” פארגאגג
דערקלעד^ גמרובירם האמז פאגכע

 ־yר א װי א אי. םי. פון שסזגלוסנ זײ אס
 דאם ל. אוו ם. 4K די װאם דעם r® זדייסאס

 לײבאר יונייםעד חנר «ץ «ורײ»נמויגןז ײד
סי  נים אויב »ז הײסס דאס קאםיימי. מלי

 זיך לאםיר םא אײגיגקײם, פתקשיןמעי^ קײז
פאקם דעד אנועיס א׳ץ ג*ר ודי רײסזמסרדא

(לאנדאן) בליט ל. פון

ו וואס ;yi o:yp איר  איר יזען םיין, אי
 מים־ דער וועגען באריכם דעם אדורך קוקם

 ױניאנס. םרײד iso די פון גלידערשאפם
 םי־ױ־ דער אין אנגעשלאםען זיינען װעלכע

 yooyn: די זײ אװישען געפינם איר סי.
 ״םראנ־ די דעלם. דער אויף ירגיאן םרײד

 ױגיאן״- ווארקערס דזשענעראל און סשארם
 ר.yפיטגליד סותנעס 300 פיליאן. 1 פים

 װארקערס פוניהיפעל פיז ײניאן׳ פיוייםע די
■ איז שמלמ  פים־ מײזענם 8סס שייייס אנגע

^ ד י ל ^ אבער ג  די איר געפינם די ל
אין טערyארב בעקער אידישע פון ײגיאז

^־ רyלאנדאנ רyד מ־ ס  םים־ ioo םים אי
. ר ה י י מ : ל ע ly נישם װיל וו ty 'i קייז 
 ױ• רyקyב מײנערyאלג רyד פון בוענםש

מ ל ^ (וו אן  ר).yםיםגליד מײזענם 29 צײלם ני
 םי־ױ־סי דער םון קאגגרעם שום ?יץ איז

oyv די דיםקוםיר^ צו װאגען נישם אפילו 
 ױניאן א האם איר אדער פראגע. דאזיכע

 ױגיאז די שרויפען. מאכען 'יעלכע די• פין
 נישם. װיל זי אבער ר.yפיםגליד 30 ציילם

 װערען םיבות, וחנלכצ צוליב נישם ווייס איך
 שםאל־ארבצ־ רyםצכםיג דצר פון מייל א

 נישם 30 די קען קײנער אין ױניאן. טער
 צו אויםגעזען װאלט װאם טאן. צו צװינגצז

ץ צו זײםיגצז א זאך. ריכםיגצ אי־נציגצ די ד
 רוזגן גצדצנקצן• איר םוזט זאר א נאך און

 די םון קאגגרעס א פארשםיין ױילם איר
שע  קיעםאל זאלם איר ױניאנס. םרײד עעלי

 װצן אײנשםימיגקײם קייז דצרװארםען נישם
 ױיכ־ װייניגער און װיכםיגע, צו קוםם עס

 געוואקםען איז באװצגונג די פראגצן. טיגע.
 אייגגצ־ האם זי יאר. 150 םון םארלױף אין

 גײען װצלכצ םראדײצצם, די זיך אין זאסם
 צצ* (די יארהונדצרם טצן15 דצם צו צוריק

 אירע בײשפיל), צום כעךארגאניזאציעם.
 סארשיידענע צו גצהערט האבען גרינדצר

 אין גצגלויבם האבעז קירכצס, קריםסלצכצ
 האם איר אײצצן. און םצאריןם פארשיידענצ

מז װצלכצ םצנשען. זײ צװישצן לוי  אין ג
 און םאציאליםםצז. האט איר סינדיקאליזם.

 הײנםיגצ די צוױשצז םצרהײס די דינצן זײ
םאציאליזם דיצר אבצר ױגיאניםםצן. םרייד

 ױניאן, מאשיגיםםצז די אויך אז איז אגצר
 םעדעריישאן. דער צו װידצר באלאגגם װאם

 ױריסדיקציצ איבצר איז ד װי גאכדצם
 פאר רײצן אירצ אויםעד גדייצז םיכסוכים

 בײ ארויסגצםראםצז איז צײם, לאנגצר א
 אםצנדפצגם דצם גצגצז פצגאם־קאפיטע דצר
 די — םצנווז זצלביגצ די אנגצגצבצן און

ע די אז םורא לדי  זאלןין ױגיאנס םרייד בי
 ױריםדיק* דיצר פון צמוואס פארכאפצז נים

 םון סירער אדנזצרע אז סישם. דאס ציע.
 אנהאלםצן ב־לסצר וױלצז ױניאנס ראנכצ

 איידער לעכער די פים בגד צעפוילםען דעם
 וזצלםען. נים זײ וועם װאס לאםצ א לייגעז

 האפצנונג ?יץ ניםא איז באציאומ אזא םים
 אין שראגרעס שנעלען אדער אייניגקײם שאר
ג ױניאז םרײד דזיר צגונ װ אפצריקצ• אין מ

 קלײ־ א האט איר פארבצן. פארשײדענע האם
 עס װעלכע פים מארקסיסמען, שון גרופע נע

 דעריבער ■ארםיי. קאפוניסםישצ די אן שירם
 אויף װען װאונדערען, נישט זיר איר דארפט

 האמ־ פאר־טײדענע צו קומם קאנגרעם אזא
 און םינדער־ײםען זיך שאפען עט װען פעז•

 צעםײלצן דיטקוסיעס הײדע ווען רערהײםען.
גרופען. פארשיידענע אויף דעלעגאםעז די

 קאג־ ה־אסיןדער דערשאר. ידװקא אבער
 גים איינהיזעלצך. נישם קײנפאל איז גרצס

 זען. צו געלעגצנהײם בעסערע א זיכער ער
 סרײד ענגלישצ די צװישען זיך םום cy ױאס

 ײאלס קאנגרעס זײער ױען װי ײניאניסטען.
 פארברענגען צו :ע־עגענהײט א נאר גציוצן

 ים־ שײנעם א א*ן ״אך פי־נע א געפיינזאם
קורארם.
געדענ־ גום אבער איר םוזם זאך אײן

 אײנער ענג^אנד אין איז םי־ױ־סי די קצן.
 זי כוחווז. געזעלשאפםלעכע גרצםםע די פון

 קאנסצרווא־ א מיט אפילו גקױוצן cy "אלם
 לאנד. מאדערנעס שים קייז רעגירוגג. םייוער

 איר פון פראצענט 80 ייצבם װצלכצם
 24 פאר אנגײן נישם קעז אינדוסטריע.

 פון ארבעםער. אירע פון הילף דצר אן שצ־
 אין אגגעשםעלטע. אירע פון בעאמםע. אירצ

Y, אר־ די זיינען אינדוסםריעס וױכסיגםםצ 
 אין (װי פראצענם ioo ארגאניזירם בעםצר

 שםאל־ דער אין קוילצז־אינדוסטריצ. דצר
 םעקם־ אין טראנספארם. אין אינדוסםריצ,

 דאזיגע די אין ײניאנם םרייד די און םיל).
 םי־ דער פון זיילען די דינען אינדוסםריצס

פארםי). לײבאר דער פון אויך (און ױ־םי
געװא־ איז פארםי לייבאר די זינם אבער

 כוח פאליםישער צרשםקלאסיגצר אז רצן
 לעצםע די אין באזונדערס און צנגלאנד, אין

ע די געװארען איז זי װצן יאר, 6 רו  רעגי
 איינפלוס דער אנזען, דער האט לאנד. פון
 ענג־ דער פון םאראנםװארסלצכקײט די און

 אוםגצ־ זיך באווצגונג ױניאן םרייד לישצר
 דערקלערונגען װיכםיגע גצהויבען. דדיצר

 די בעת געמאכם ווצרען רצגירוננ דער פון
 בא־ די און םי־ױ־הי. דער םון קאגגרצסצן

 גרויסען א האבען טי־ױ־סי דער םון שלוסצן
 רצ־ דצר פיז פאליסיק דצר אויף איינפלום

גירוגס
 דצר איז םי־ױ־סי דצר פון קאמרצס א

 ארבצםצר־באפעלקצ־ דצר פון פארלאפצנם
 ױניא־ םרייד מיליאן 8 די לאנד. סון רוגג

 פאםיליעס, זייערע םים צתאכיצז גיםטען.
 גאנ• דער םון הצלפט א פונקם סארםרצםצז

 פצג־ זייצרצ באסצלקצרונג. צעלישצר צצר
 שלעבם אדער גוט האנדלען צו לצכקייםצז

 די וױ אפילו גרעסער דינען לאנד פארן
 םסתמא דצריבער צייגען. ציפצרצן דאזינצ
 פארהאנדלוגגען די פון באריבמצן די ווערצן

 װאד׳ דער םון פארלויף אין קאנגרצס פון
 ער־ די אויף גצדרוקט פאר. קוםס צר ווזמ

 ־צייםונגען. ענגלישע אלע אין צרטער שםצ
 צענדליגער םיל אזוי איר זעם דצריבצר און

 דעם בײ קארצספאגצנדצטען אויסלצנדישצ
קאנגרעם. םון פרעסצ־םיש

םי־ז פארױאס אלי *
 פון קאנגרעם דער זיך הים גצלי׳ײנלעד

פאליטישע פים פארנעמצן צו םי־יױסי דצר

-------------4 ו95ו אלטאבע־,
 געשריבענע גישם א פאראן א״ז עם פראגצן.

 ארבעםער צנגלישער דצר פון קאנסםיםוציצ
 אויפ־ די פאנאנדער םיילם ווצלנצ באווצגונג׳

טײלען. פארשיידענע אירע םיז גאבען
 51 םים איז װעלכע פארםי, לייבאר די

 הײפטזעכ־ גציוארצן גצגרינדעט צוריק יאר
 װעיכע און ױניאנם, םרייד די דוויך יצך

 תויפסזעכלעי םא: הישםיגצן ביזן באשםיים
^ פון ר  םאראן נישם איז (עס ירניאניסםען ם

^ג טםאםיסםיק גצגויצ קיין  & אלצ ןyו
 פארםי לייבאר דער נודן םיםגלידצר םיליאן

 פרא־ 90 איבער אז זיכער, איז עם אבצר
 ירגיאנס), םרייד םון טימגלידער זיינצז צצנם
 מאנאם א קאנגרעסעז יעדלעכע אירע האלם

 קאג־ דער שארגצקומצן איז cy וױ נאכדצם
ר פץ גרצס ז  קאנגרעט אויפן םי־ױ־סי. ז

 װיכםיגע אדע איר םרעפם פארםײ דצר פון
 דארט ױגיאנם. Tםרי צנגלישצ די פון פירצר
 באשיא־ אץ דיסקוםירם גצוױינ־־יעך ־יציצז

 לאנד. פון פראבלערצן פאליטישצ די סצן
 װיל קײגער אז נאםירלעך. דצריבצד איז עס

 מים םארנעמען זיך מאנאם נאך ניאנאם גישם
 איפן אזא אויף און םראגען, זצלביגצ די

צנערגיע. *ון צײם פארלירן
 די זיך הים זײט אנדערער דער פון
 םראגען, מים פארנערען צו פארםי לייבאר
 א אויף ױניאגס. טרײד צו גצהערען וחנלכצ

 װצרט פארםי לײבאר דצר םון קאנגרצס
 װעגען לוינען. װצגען גערעדם נישם קײגמאל

 ארבצםס־פאר־ װצגצן ארבצםס־צײם, דצר
 מיט םראגצן, זיינען דאס וױיל האנדלונגען,

זיך• פארנעמעז ױגיןנס די ױצלכצ
 געשריבענעי נישש א אויך איז עס
 געשריבענער נישם דאזיגער דער אין פונקט

 דער פון טייל איין װאס אז קאגםטיטוציצ,
 װעלכע פראגען׳ די אין באשטימס באווצגוע
 טעטיגקײט, פון פעלד איר צו געהצרצן

 שוױיגצנדיג טײל ציױיטען דצם דורך װצרם
 גא:־ דער פון םאליסי די אלש אקצצפםירם

באווצגוגג• ארבצםער צנגלישצר צצר
 פיז קאנגרצס היײיאריגען אויםן אנער

 גערעדט פיל יא דװקא איז ױניאנפ םרייד די
 םראגעז. םאליםישצ רײן ווזנבען גצױארצן

 רא־ אלף קאנגרעס, םון פרצזידצנם דער
 םעקס־ דצר ם-ן פירצר דצר איז (צר בצרטפ

 פין דצלצגאם אלם קומט צר ירניאן). טיל
 קא:־ הײ־יאריגצר דצר צי םי ױ. םי. דער

 פעדערײשאן אמעריקצז דצר םון ו׳צנשאן
 סאן אין פארקוםען דארף װאם לײבאר אװ

 מענש• קלוגצר א ױיצר איז צר פראנציםקא.
 דא זיך רצכצנם םצז מייגוגג װצלכצנס םים

 איינ־ זית פמ העלפם א האם שםארק) ײיזנר
 ״,םא' צי םאקצ געװידניעש יײםיגג־רצדצ

םראגצן• טישצ
 דעם אםאקירם שארף זײ*ר האם צר

 לצצםע די ארגאניזירצז פארן לאמאיגפארם
 װצגען כצילין. אין ײגצנם־דעמאנםטראציצ

 םאר האט זי אז גצזאגט, האט צר ױצלכער
 דער שרן ױגענט די קארימפירצז צו ציל א

̂ם. ױצי
 פאלי־ דשצ פין הויפם־םייל דצר אבער

 געוױד־ געוחנן זײנצן בארערקוגגעז םישע
oyc און באװאפצגונגצן םון פראגצ דצר 
 קידם װעלכער קאניף. אינערלצכען דעם

Jפארט■ לײבאר דער אין פאר דעם צ־ליב
 םון פצרץ אין אז מםתמא, וױיסם איר

 מיטגלײ די פון אײנער האט יאר הײגםיגען
 אר־ דער לײבאר־רצגירוגג, דצר פץ דצר

ױרזט בצםס־מיניםםצר דצםיסיא־ בזױואן, ןנ

 האם cy װע־־יכען שרים, ױץ האם ער נירט.
 האנדעלס־מיגיםםער דער אויך גאכגעםא־־יגט

 ד״־יפםזעכלעך באגרינדעם װילסאן. העראלד
 די אז געהאלטען, ־אם ער וואס דערםים׳

 אינםערגענומען זיך האט לײבאר־רעגיר־נג
iv ^ 'c^c 'w באױאפענ־גג־ :ר־יסען צ־ א 

 די אז ארן יאר. 3 נאענטכטצ די אין פייאל
אן ססד ביליאן, 4  װצט cy ״ע־יכע פלנם. םייי

 באלדאפענלנג־פיאן. דאזיגער דער קאסטען
 גישס א.ץ ש־יאכער עגגיאנד ראכען "צלען

שטארקער.
 אנגעהליבען זיך האם פרא־ע דעד אר־ם

 פארם'. לײבאר דער אין קאמף גרליבער א
 ללצגעז נאר נישם געהאנדעלם זיך האט עט

 דצר אין אנםייל ענגלאנד׳ם פין גרליס דער
 לצנדעי־ דעראקראםישצ די פין בא־יאפענ״ננ

 פאלי־ אליסלענדישצר דער ל-ענען ל^בכ ;אר
 צילס .ײצלכצ לײבאר־רעגירלנג. דער פלן םיק

 םארבאנד פאליםישען דעם פארשטארקען צו
 קאםצנ־ בריטישער דער ענגלאנד, צ'לישען

̂ט,  ארע־ םלן שםאםען פאראײניגםע די *־עי
 אין לצנדצר דעראקראםישע די אין ריקע

 ולצם קאמף דאזיגער דער רצרב־אײראפע.
 קאנ־ לײבאר דער אײף ללערעז געשלאטען

 ער־ דער אין פאר קלםש װע־־יכע פערענץ.
אקטאבעי־. סלז ױאך שםער

 םרייד די ־אבען סאל דעם אין אבער
 ודעגעז זיך האנדעלם עס אז געפײ־ים, ניאנס”

 מײנלנגט־פארשיידענ־ א א-ן װי מער עפעס
 פין םירער פאליטישע די צ־לישען ב־יליז הייט
 אײן םלן האבעז זײ באלועגלנג. ארבעםער דער
 געפצר־ א בלנם בעללאג׳ם אין געזען זײט

 אין קצן, װצלבצר שרים- פאליטישען לעכעז
 צע־ אפאזיציע׳ דער פץ דערפאלג פץ פאל

 פארםיידיגלנגס־םראגט גאנצען דעם ברעכען
 סא־ געגען פעלקער דעראקראםישע די פ־ן

״עם־רלסיאנד.
 פאר־ זיי האבעז זײט אנדערער דער םלן

 זיג פאליטישען א פ־ן פאל אין אז שטאנען,
 צנדערען געמוזט זיך ללאלט בעללאנ׳ען- פין
 לײבאר דער פלן אנפירונג סאליטישע די

 די באשםײט טאג הײנטיגען בײם פארטי.
 זײנען װצלכע מענשען, פלן פירערשאפט

 טרײד דער אין אליסגעלואקסען אלײן אדער
 כל קלדם זיך האלםעז א־ן באװעגלנג ילניאן

 געילען איז דאם װי ילניאניסטען, םרײד פאר
 דאס אז־צר בע'לין, ערנעסט מיט פאל דער

 די האלטצו װעלכע עםלי, לוי נלעגשען זײגעז
 םייל װיכםיגםםצז דעם פאר ילגיאנם טרײד

 קיינםאל ײעלצז אין פארטי׳ לײבאר דער פץ
m די פון װילצן געגען גיץ נישט e ױגיאנם 

לױן־פאליםיק. פלן פראנען אין
 גע* םרײנד, זײנע באױנז־צרס אלן בעל־אן.

 דער גרופע. אגדערער :אנץ א צל דזערען
 םאראכםלנג א םילצן זײ פון טייל גרעסםער

 ױ־ םרייד דער פלן ,לאגגזאםקיים״ דער צ•
 װאס איז׳ ולעלכצ פירצרשאפם, :יאגיסםישער

 אג־ קלמט עם רדען פארזיכטיג, זײער אמת, אן
 איז cy ולצלכצר א אין שרים נײצ צ־נעםצן
 בעלואן אז םלד, אפענצר אן איז cy ריכטלנג.
 ״פרײנדלצכצר״ א צו דערפירען צל םרוימם

 פארםי לײבאר דער צלוישען כעפאראציע
 די אז וױיסם, ער ױניאנס. טרייד די אץ

 אלן נישט, אים םרליען ױ:יאנס טרײד
 פארםיי, קלצנצרצ א בעסער האבען וליל ער
 .זאגם, צר װי באהערשם, װצרצן זאל זי *ײ

ױניאנם. מרײד די פלן פירער די דלרך
 בצײאנ׳ם אין האבצז ילגיאנס םרײד די

דעם פאר גצפאר * דצרזש אפאזיציע

7 דים '־£-------------------—-
 אויף געבראכם תאבצז די ל־ע^כען .קיגד״.

 און צ־ריק׳ יאר 51 מימ ולזדם דער
 קא• אין אלינ אן וױ היםען זײ ױעלכעס

 פארםי. לײבאר די — םאג הײנטיגען ביזן
 צמלאנד איז אליד אז דערזען, האבען זיי

 גצ־ איז ודאס זצלביגצ, דאס פארקיסצז ־עז
 וחוו איטאליצ, אדער פראנקרײך איז שצן

 װעג איץ םים אײצק זי־נצז ילניאנס Tמרי די
 צוױי־ א םים פארםיי סאציאליםםישע די און
 יײ«ד :?צנדיגם זיך האס '־אס — םצז

 באשלדםצז פאייםישע די ביידע. פאר ש־יעכס
 אגגצגיםצז זיינעז קאנגרצס הישטיגען פ־ן

מז צו כװנה דער מים םאקע :עײארעז צ  ג
 רעגירוגג דער צו אונםצרשמיצלנג פללע די

 עגגלאגד באולאפצנצן פ.ץ פראגצ דער אין
 נארם־אםלאנםישצז צים סריישאפם איר א־ן

מן ציים זצלביגצר דצר אין פארבאנד.  ה*
 צד צלםרױ פללצן זיתר אױםגצדריקם די

 ליי־ דצר פלן פירצרש־*פם היינםיגצר דער
 *י־ די איינצייםינ איז ײצלמ פארטי. באר

רצגירלגג. דער םון י־ערשאפם
 *ז באםצרקצן. צל איגטצרצםאנם איז עט

 יאר יעדעז פלעגען ולצלכצ קאמוניםטצן׳ די
 ימלי־ דיערע קאנגרעס אויפן ארייגםראגען

 םיחנן קצנצז צו כדי םארשלאגען- טישצ
 וױ א־יםצלפרובירעז אלן פראפאגאנדע זייער
 האבדז גרייבצן, קען אייגפלוס זײצד לױים
 אונסערצו־ באשלאםעז יאר היינםיגען דעם

 אוײיטצ־ איז ודצלכצ רצזאליציצ, א שםיצען
 ױניאן, ?ליינצר א דורך געלוארען םראגען
 בצװאג׳צז• צו נאצנם איז אנםירלנג װעםענם

 דאזײ דער פון באגרינדצר דצר כאטש אלן
 זיך האם קאנגרעס אױפן רעזאליציע גער
 אפגצגרעגיצט ולצרטצר שארפע זייער מים
 םאװעם־רוםלאנד און קאמלניםטצז די פלן

 געזאגם. ער האם קאמלגיסטצן די (לדעגען
 װצ* אמ קאללמס״״ .פינפםצ די זײנען זיי אז

 איז זי אז פאליםיק, סאלועםישצר דער גען
 פאר געשםיםם אלע די האבען קרימינעל)

 דער גצגצן גצללצגדצם איז זי ווייל איר,
 די עגגלאנד. םון באללאפצגונג״ גרויסער ״צו

 דים־ אױסםירלצכצר אן נאך איז רצזאללציצ
 #ױ םער דלרך- געװארען אםגעױארפען קלסיע

דעלצגאםצז• די םץ פראצצנט 90
 קיעפאל אבער מצרהייםצז. קלצנעיצ רים

 דריםעל צלױי וױ קלענערער א מיט :ישם
 גצ־ אפגצל,יארפעז זיינצן דעלעגאםצן. די פין

 געװעגדעם םארשלאגען אנדערע אלע ־יארען
 דער םון אויסערעךפאליםיק דצר גצגצן

 oy װען פאל. איץ איז כאטש און רצגידונ^
 קאםוגיםםי־ א װעגעז נעהאנדעלט זיך האם
 וױדער־מװא־ דצר גצגצן רעזאללציצ שצר

 האבעז זײיםשלאנד, און יאפאן פון פענלגג
 זיך אנםי־קאםוגיםנמז שארפצ די re פיל

 אבער האם גליקלצך׳ זייצר גישם גצפילם
 פון גצפאר די אז נעהאלםען, קאגגרעס דער

 רוםלאנד שםארקצן א דלרך באפאלען ללצרצז
 א אפװארפצז זאל פצן אז גרוים, צו איז

 ר*לע גרויםע א שפילצז קצן װצלכצ הילף,'
 װצר און זיגצז זאל cy װצר דצצידירצן אין
 •m אבצר ווערען. צעשמעםצרם זאל עס

 אײנשםיםיג. גצלוצן איז קאגגרעס גאגצער
 די פצד פארברעכעז א געװען װאלם oy אז

 אז דערלאזעז׳ צו רעגירדנגען דעמאקראטישע
 זײ צוליב זאלצן דײםשלאנד אלן יאפאן אין

 דער צו צ־כאפען װידצר זיך באולאפצנלגגצן
 פאראגם־ דינצן װצלכצ יצגיגצ, די מאבם

 ױצלם־מלחםד• לעצםצר דער פאר לוארםלעך
אננגזצרשועסךיי* םײגגנג דןזיגע די כדי



ט ײ ג 8 ז *-----------------------------------
 קאנ־ דער האם קראפס םער ױאס םים מז

 פראסעסם א אנגענומען •״:שנױפיג גרעם
 אייג־ פזירן רעגירונג אײגענער דער געגעז
 ידין שפאגיע re אכבאהאדאל אן לאדען

עטנלאנד.
םע» םןןנגעגע סזןקמען ו

 איך װען אמת׳ נישם געדוען ודאלם ןים
 גע־ זיך ד.אם ?אנגרעס דער *ז זאמן, ז*ל

ענםחיאזם. סון שסיםונג א אין סירס
גישם עבגלענדער די זײנןנז ןדשםעגם׳

FT ם ח*ס מילק־  שםי־ זךא px *רײז מל
 קײן איז נישם *־יד דערפאר («מד םזגג

 היססעדיזס• אדער םוחו סאניק• pc שסיםונג
r* ,גום איז .עס זאגען. זײ װי אז. װײסען 

ס זי׳יב  צווײ־ .px שלעכם״. צו נישם *יז ן
 פאר אז אויסגעצײכעגם, זײ וױ״םען םעגס׳

 פען װעז איז מלעז• םעז םח באודאסעס־גג
ז לעבם p י i ם  נישם איז היינם. װי די
ױז דער סאר איכם  צד באװעגוגג ײניאן ם

 הוי- פח װעג אויפן שרים וזײםעדע פאכעז
 זײערע pc לעמגס־סםאנדארד דעם מז

םיםגלידזמ־.
 אזױ וױ מאלען נישם אײד דארף איך

 מלזזפד- דער בעת געלעבם דא האבען םיר
 באזיגם א געודען ®אקםיש איז עגגלאגד װען

 נאך גלײך אז אויך וױיסם איר זזיגזעל.
 אין געפחס ענגלאנד האם םלזזםה דעד

 אירע זזילע אנשסרענגעז י?ר 4 פון סארלדיף
 פון צושםאנד םון *רוימוגײן כדי סזזות׳

 געקופען איז װאם באגקראס׳ פיגאגציעלען
פלחפד- דער םרן רעזולםאם *לס

 לײבאר־רעגירונג זײ אז אםת. איז ןיס
 דורך px שסייערעז־פאליםיק איר דזדץ ה$ס
n& האם זי װאם px אױפגע־ ענגלאנד 

 באדײםענדיג םםיים, װעלפעיר דזנם בוים
מז ױ ה  די «ן לעבען פון גיגנא דעם מ

*רבעםער.
a איז יערפים אסילו אבער n מן ע  ל

 האם ײיז און שװער. גאנץ געװען 1950 ביז
 ארויף ענדלעז־ זײנעז םיר אז גצדדכם, זיך

 ענ־ ױאוילשנמנד. אםת׳ען pc ודעג אױפן
ד «  נמרקױםעז. צו םעד *נגעהױבען האם ל
 דארם האם n ודי *םעריקע. איז איילו

 פח ן»געז«גם זיך ה*ס זי אײעעקוימכג
 איגםעדנאציזסן־ איר נבןרשאל־הילף. דער
o האגדעל לעד p פאנאנדערגע־ ודידער זיך 

 געהױבען זיד הןזם *־אדוקציע »יד בליגס
 די ייז נישס קיעם*ל װי יאר צז י«ר «ז

 אז געהןזש̂ג האבעז אלע יאר. 40 לזצםע
סאראיבער. איז דאגגת *ון צײס די

 מםוגים־ דער געקוםען איז דאן זבעד
 זיד האם עם מרעע. א־ץ אנםאל םישעד

 מרםײ־ די בגיען ®יז צײם די אנגעהויבעז
 די פיז זיז לאנד אײגעגעם •ון דיגונג

 האשעגוגג, די פארבינדעםע. דעמיןהןםישע
 ענג־ «ץ שדועריגקײםעז עקאנאםישע די אז

 וױדעד איז ®ןרעגזײנם׳ זיך האכען לןגוי
*ײםען. בעםערע אױף געזוןא״ען

 דער גערעדם גענוי האס דןס וזעגען
 םשענםעלאר ק^נגרעס גום •ײנגעלזןדעגעד

 דער אין איז (יזןזס עקסםשעקןןר דהי ןזד
 פיטןנס־םינים־ דעד אי רעגירדנג ענגלישער

 TP5 גאגצעד דער פון פיחנר דןר »י םער
̂גד)> ס־ן ■זליםיק נ^נוישער  יונגער דער ל

•“געיססקזנ ו^ד
 נל־ הןןם סיועלכע רעזיע לאגגעד א *יץ
w 40 דדיעדם o «ת  אוםגעהויער אז אח ו
M k אױך די״ס g צגגלאנד) אין ןזנגדעם

 לאהםען, די געשילדערם גענוי ער הןזס
ח עגגראנד װזלכע  כדי געפעז׳ זיך אויף פ

 םיםגליד אלט פליכםען אירע דערםילזנן צו
pc פארפי^גרנגם־בלאק. דעפאקראםישען 
 םאפענם איצםיגען אין אז געזאגם, האם ער

 צו כדי םיםלען׳ קיק nrn» גישם זײגעז
 פון לעבענס־םםאנדארד דעם פארבעםערעז

 הןןם ער ענגלאנד. אין איז גישם וועפען
 נעםעז צו *ושפעגלעך איז עס אז גערױזען,

 שוין נעפם םען װי רײכע, די r« סער פיל
 םאכען פאלען םייל (אין עגגלאנד אין איצם

 שילינג הארבען א און 19 אויס שםייערעז די
 די אז דערקלערם, האם ער יעדע אין

 נישס זאל קימער אז היפען, װעס רעגירונג
 צוליב באװאםענוגנעז. די צוליב רײך ודערעז

 נאענם־ די אין פארלאפענם דער װעס דעם
מז ססע א ו  רעגירונגס־ א זיך פאר האבען ו

 םון וואוקם דעם אפ שסעלם ודעלער געזעץ.
יאר. 3 נאענםסםע די אויף דיװידענדם

 די געזאגם אםעז אויך האס ער אבער
 ױגיא־ םרייד םיליאן 8 די פון דעלעגאםזין

 איינ־ גאר וועג איין האבען די אז גיסםען,
 פון סםאנדארד איצםיגען דעם צוהאלםען

 דורכן :לעכע^־באדינסיטגען און לוינען
 ביז יאר יעדען פראצעגם 7 אויף ד^יבען

שע די 1954  געגענ־ אין פראדוקציע. עעלי
 וועלען געשעז׳ נישם װעם דאס אויב פאל•

 אראפ. בארג גיין װעידזשעס םאקםישע די
 שנעלער װאקסען װעלען פרייזען ךי ח׳ייל

m ארבעםער. די פון פארדיגםםעז די
 די אז געזאגם,• אםעז האם געיםסקעיל

 נאר אז האםען. גישם קענןין ױגיאגם םרייד
 די םאר צאלען וועלען םארםעגלעכען םער די

 צאלען מזזען וועלען אלע באוואפעטנגען.
 דעלעגאםען אלע איז געזאגם. ער האם —

 סיינם דאם װאס םארשםאנעז, גוט האבען
ד םאפיליעכ^ זײערע *ון זײ מ

 אױפ־ דעלעגאםען 920 די האבעז אזױ װי
 פאקסעןז אוםאנגענעםע דאזיגע די גענופען

 זיײ פאלעז אזעלכע אין אז זאגעז, םוז איך
 וױ ױגיאניסםזין, םרייד ענגלישע די גען

 אג־ פון אנדערש עגגלענדער, אלע בכלל
קעז• איד װעלכע םעלקער דערע

 םוי־ אין געהערם געיםסקעיל׳ן האם םעז
 אדורך גישט איז שארך קײן שםילקײם. םער

 ער צװישענרוף. קלענסםער קײז זאל• דוך־מ
 םייסםע־ א אויף געהאלםען רעדע זײז האם

 די געווען איז דאם נישם אבער אופן. האפםען
 נישט אםילו נישם, קײנער םארװאס םיבד-

 ודעלכע קאםוגיסםעז 50 ארום םח אײנער קי׳־ן
 איבער־ אים האבען זאל. אין געװעז זײגען

j»־(rn א םים גזיריםעז
 אנ־ װאו זוכען צו איז דערםיז סיבה די
 םאראנםווארם־ א ווען םאל״ יעדעס דערש.
 פאר־ ענגלישער אן צו קוםם סענש לעבעד

 שלעכםע ברעסנעז צו איר כדי זאםלתג.
 װעלען זײ אז ױכער זײז ער קדן נייעס,

 גרעסםעד דער םים װעדען אויםגעמנרם
 אז םילעז, צוהערער די אױב רואיגקימ^

 םעג־ דערװאקסענע וױ זײ באהאנדזילם םען
 געיםם־ באדאנקם האם קאנגרעם דער שען.

 פים רעדע ■עסיםיםםישער זײן פאר קעיל׳ז
 קײנער אסלאדיסםענםלז. פון שםודעם א

 קײן באקוםעז נישם קאגגרעם אויפן האט
 את דערפון אורזאך די אודאציע. עגלעכע

 זײנען דעלעגאטעז די — אײנע נאר געווען
 ער װאס םיניסםעד, צום דאנקבאר געיועז

״ סאם o ז m שװעריג־ די װעגע^ מןזאגם

נערעבפדבתײמ --------------
 פאר־י־-ף אין די דערויארםען װעלכע קײפען

יאר. 3 נאענםםטע די פרן
 צו באשי׳אסעז קאנגרעפ דער האם ודאה

עז אזא אין מאן אג ל
עען װעלכע באשלוסזין, די פון  אנ־ ד

 װעלכע דיםקוכיעס׳ גאך געװאחנז געטפען
 איז ציים׳ לענגערע א געדויערם האבען
 באםיען זיך װעלעז יוגיאגס די אז קלאר,

 זאכען דדײ םאן צו צייס שװערער דער אין
 זיך זיי וועלען זיים *ית םמ פאל. »ײז םים

 שםערועעז, אלע באזייםיגעז צד באםיעז
 געװארעז אויפגעשםעלם אפאל זיינען װעלכע

 ציײ די (אין אליק ײגיאנם םרײד די דורך
r םעז e ,(פער װאס כדי ארבעםסלאזיגקײם 

 פרא־ ענגלישער דער םון װאוקפ דעם הויבעז
 זײ װעלזין זײס אנדערער דעד פון דוקציע.

 די פארבעםערעז צו עםװאס באםיעז זיך
 פארדינענדיגע. אםווײניגםםען די פון לאגע
 פארדינענדיגע בעםער די שייך ם׳איז ודאם

 דערלאזען צו נישס באםיןין זיך זײ װעלען
לאגע. זייער פארערגערען צי

עןז דאס וועם צי ע לי ע  דיעל איז עס ג
 .אזוי םראגע אזא אויף ענםפערען צו שזוער

 וועם עם װאם דערפון׳ אפהענגיג איז פיל
 פאלי־ אינםערנאציאנאלער דעד אין געשעז

 דער־ צו געליגגען װעם עם װײם װי םיק,
 צװישען צתאמענארבעם גאענםער א צו םירעז

 קאנםראלי־ אין לענדער דעםאקראםישע די
 אז רוי־שםאםען׳ אויף װעלם־פרייזען די רעז
 אפילו געבען צו אוםםעגלעך כםעם איז עס

דערפאר. השערה א
לעצ־ זיץ אין כםעם האם קאנגרעם דער

 פראםעסם שארפען א אנגעטםעז שעד. םער
 דעם, צוליב לײבאר־רעגירונג דער געגען

 איינצוםירען אפ איצם זיך זאגם זי וואם
 רײע א אין םרויען םאר לױנען גא־יכע

 דערפים האם קאנגרעס דער מלוכה־אםםעז.
 יע• םון אימאפהעגגיג את ער אז געװיזעז,

אייגענער. זיץ פח אפילו רעגירונג, דער
 אז געםילם׳ האם דעלעגאם יעדער אבזיר

 םרייד אח ארבעםער עגגלישע די אויב
 הא־ בעםערע א האבען זאלען ױניאניםםעז

 צדליב פארלירעז צו םיל צו נישם פעגוגג
 נאװאפענונגעז/ די פץ לאסם שװערען דעם
 כדי םעגלעך. וואס אלץ םאן זײ פחען דאז
 םאר־ צו װידער ײאלזנז נאעגםסםע די את

ען ד מ ע א זי פארםי. לײבאר דער םאר ז

 אימאליע אץ באקלײד־ארבעמער
אינטערנעשאנעל באנריםען

 באקלייד־ םרן קאגגרעם צװײטער דעד
 אפגע־ איז וואם איםאליע, איז ארבעםער

 װע־ אין חודש פאריגעז געווארעז האלטעז
 פרןיזי־ צו םעלעגראמע א אין האם ראט^
 ברידערלעכע א געשיקם דובינםקי דוד דענם

 אינ* דער םת םיםגלידער די צו באגריםומ
 םון גענעראל־םעקרעםאר דער טערנעשאנעל.

 יו־ ארבעםער קליידער איטאליענישער דער
 באזונדערם האם אסקארי, סילוױא גיאז׳

 הילף דער םאר אנערקעטגג אויםגעדריקם
 איגםערגעשאנעל די ודאם קאאםעראציע. איז
 דער אין ארבעםער קלײדעד די צד גיס

 אוים־ באםיאונגען זייעדע r* ררעלם גארער
 ארבעםם־באדינגונגעז בלםערע צוקעמסעז

ן ן *ז נ ח מ לןמגם־ססאגדארד. מ

- ו95ו אקמאבער, 9 דים ^---------------------------------------------------------------------->

s ״ ענםוז־אםט פאפיםאליםםישמר מ מ ו ע ו פ
r תי האנדעלס־ די האם י

פאראײ־ די pc קאפעד
צונויפ־ שםאםעז ניגםע

 א שיקאגא r* געדוםען
װעל־ אויף קאנפערענץ,

אינ־ פארשײדענע כעד
האנדעלפ־ pא דדסםריע־

 װע־ גערעדם האבען (.עקזעקוטיװס״) פירעד
 זײערע PK לאגע אלגןפײגער דעד גען

ר pe צחײגזין  דער אױף וױרםשאפנ^ דן
 גערעדם אױך האם קאנפזארענץ דאזיגער

 םםיל .איגלענד דעד pe פרעזיז־זינם דער
 רע־ זײז P* רגמדאל׳ קלעתנגם קאמפאגײ-

 צדױ־ זיײנדרוק שםארקעז א געפאכם האם דע
 T* ״צקזעקוםיװס״ קאאיםאליססישע די שעז
 רענדאל ■רעסע. קאפיםאליססישעד דעד א־ץ
 װל־ ראםגעבער האפפאג׳ס ■אדל מדדען איז
ן  עד־ די אין שסאל־אנגעלעגענהייםען מ

 פאד ס־דלף זד. םי אי. דעד pc חדשים שםע
 רעקאנ־ וױרסשאפםלעכעד איידאיעאישעד

 םעםיגקײס די אי גדזעז תאם עו־ םסרוקציןי^
pc דןר־ די »י טעלעןארק אײדאפעאישע די 

 rm טאציאליזם בריםישען pc גרײכדנמן
 נײ א זאנעז׳ צו אזדי געבראנם, האם עד

r די צו װארם *  i r n .מ די ע ם  אבעד א
 קריםיש רעדע רדנדאל׳ס זאלצן פיר אז

j די אויך לאכלן אנאליזירען, u ’-qjtjw .ד 
 אם r® אפלערמװ פיל ארבעםער. די ד-

טעל דעד מ ש ײעדי ,  ױע־קאפ״סאליםםי־ נ
אםענםײחג שעד

a ד װ^דםם נײנער 8 *װ׳י  *ויף י
ציכ״ דער

 ז*ין אנגעהױבען האם רעגדאל ^.*ןלדעגם
 װיזיע. פעלאנכאלישזןד דיעד א מים רעדע

 די װי — געזאגם עד האס — זעס ער
 שםײס אונםערנעםונג־םיםםעם אפעריקאגעד

 גאגצעד דעד אק פ-אדואונג א פאר אוצם
 אםעריקאנעד דער אז זיק, קאז עס װעלנ^

 װי םער נים שוין איצם פירט קאפיםאליזם
 באשיצם עד זןז p* ריערגארד־אקציע א

 ער װעלכער pc פאזיציע. לעצםע די איצם
ױמז נאד קאן  קאנםער־אםאקע. זײז אנדי
 גלוי־ םיםעד א איז רעט־אל װי ?זױ *ז

עד  אלגזך pא װערטפולקיים דעד איץ גיג
 ,גרױסער דעד pc נוצלעכקײס מיעער

 אפעריקא־ חמ־ אין שטעקם ודאס ידושה״,
 אן ןיר נעםס אונםעדגעםוגנ־סיסםעם, נער
 פאר־ לדצםען דעם אם pc ארױסרוף דעם

מע ררפם ער r* מעסם  קלאסעד אייגענע ד
 קאמף אמ װארפעז צו פוםיג זיך ברידער

ר דער אם אין ע ג די ^ שי ש שלאכם. אנ
גלויבי־ א אלית בלויז גים איז רענדאל

 קא־ אמעריקאנער דער pc אגהענגער נער
 אי־ אייד איז ער םיםםענ^ פיםאליםטישער

ק אז בערצײגם,  דער־ גוט גאר זאל מען װ
 סיםםעם, דער אם pc אידעע די קלערען
 זיד דעם פאר pk אננעמעז אלע עם וועלען

 רענ־ םארשטיים אלפ אונטער אייגשםעלען.
 זיך געפינען װאם מענשען, םתם די דאל

שק  דער pc גרופעס pא קלאסען אלע צװי
 דענעקענדיגע, ניכםער יעגע באפעלקערוגג.

 און אמת דעם זוכען װאפ בירגער, גזםע
 האנד־ אייגענע דיערע צוצופאסען שטרעבען

צד אויפפירונג אייגענע זייער px לונגעז

pc .באמנאװ י

 פענ־ םתם אלע די אס כלל. pc רעכס דעם
 קאפיםאליםסישער דער גלויבם — שעז

 זעלביגע די אקוראם דיגען — װארםזאגער
 אקציא־ צזזישעז װי שכירות־ליים צוױשען

 אנגע־ צודישעז ^םסאקהאלדערס״^ נערען
 צװישןין כתינ^ בעלי צוױשען װי שםעלםע

 רעלי־ צװישען װי ?ולםור־םרער וועלםלעכע
 דער אויך איז דאס px קודש, כל גיעזע

 זי׳י גאסי. דער pc .פעגש פיםאלאגישער
 צדוי־ פראפארציע זעלביגע די אסילו בילדען

T דער pc גרופעס סארשײדענע די שןין P 
 זיך וחנלעז םעגשען אלע די אם פעלקערונס

מ חיר אן אגבאפעז י י  אםערי־ דער pc א
 ימי־ זײ px אונםערגעפוגג־םיםםעם קאנער

 ודעם פען נאר אויב האלםען, םייער זי לען
 אבעד דעי־קלערע^ געהעדיג װי זײ׳ עם

 דעדקלע־ ריכםיג עס ?אגעז צד כדי
 גלוי־ אלײן דזמ־ת אסריער פען דארף רע^
ז  סנלערעק ער״ הארצען. פולען םיםן מ

 הארצעז פילעז פיםו םאקע גלױבם רענדאל.
px ־ םיף איז עד םיםםעם. דער אם ד מ  אי

 סיסםעם דעד אם pc אםת׳ן די px צײגם
ס ־זן>נם יעדענפאל^ (אןױ,  אבער האם ער ע

 גלויבען זײגע פרײנד אנדערע די צי ספקוו^
:דעריבער זי׳י פזסר׳ם עד px ן״ר, מ־י אזדי

אײנרײ־ דארף אײך pc עםיצעד װעז —
 פעלס (.קאסםאםער״א קונד בעסטעז זיץ דען
^ קי׳ץ אדים ניט קײנפאל אים ש  װארטם עד ל
 וואדסם םיגעד א ודי אים, אדיף ארויף זיך
ך  גארנים אים קאן מלן ציג. א אויף ד

 זױבעד־ םיף אזדי איז ער ה׳ײל אפשםעלען,
 בעססעד דעד איז פראדדקם pn אז צײגם,

px זין־ שיםען װערםדר די אז װעלם, דער 
 איד פילס צי .p^ זיך pc אדױ־ס אים

 האנ־ עם ײעז ברדז• זעלביגען דעם אבער
 אםעריקאנער גאנצער דער װעגען זיד דעלם

 אזוי אלץ איר וױיםם ? וױרםשאפם־םיסםעם
ױ ^  אײער װעגדז װי סיסםעם דער װעגן ג

 ײײסם, איד אדיב px פראדוקסי אײנענעם
אירל שודילגם פארװאם םא

 האם װאס .אם-^אנםײד, זשורנאל דעד
 קלערענם אפגעז־רוקם אנזען גרױס נױס

 רענדאל אז דערציילם, רעדע, רענדאל׳ם
 עד נאםיצען. צמעגרייםע אן גערעדם האם
 ספאנםאן. גערעדס האבעז עס, הײסם .1זא־

 pc ארויםגעפלויגען איז דערפאר אפשר
 דער שםייג, א pc פויגעל א װי אזוי אים,

 פירמע־פרעזידענם דעם צ־ױשעז פארגלייך
px יגד דעם? — r 'x  pc •זײם px דעם 

 אנדערער דער pc — ציל דער מים םיגדר
 א פים םיגער א אײב — װארים זײם.
 אידעע םאר פלאץ דא גלייבם וואד איז ציג.
px וױכדז px דער אױב איבערצײגונגז 
p n פארצוקען צום טריב חיה׳שער px בלויז 
 pc באװעג־קראפם די את באפרידיגען זיך

 װאו מא קויפער, צום פארקויפער דעם
 דענקענדי־ ״ניכםער פארן פלאץ דא בלײבם

 -יאמת דעם זוכם וואט בירגער. גוםעז געז
 אייגענע זײנע צרצופאסען שטרעבם און

אומ־ ל אלעמזח״ פון רעכט צ־ם האגדלונגען

 זיד pc ארדיםגעבראכס רענדאל האם געדי
 געזעץ דער :pw דעם גאר pc ונוך דעם
pc האנדלדבגגען די באדינגס חשאנגעל pe 

 ודיל px דארף זיד בעת פארקויפער, דעם
px ח  דייז־ען שי׳ז pn אדיך פארקויפעז. פ

ד זשלביגעז p־rn באדינגם זױז דערבײ » 
 זײז אז דע■ײנ.איבערצ דיז דודד נים זעץ׳

 װעלם׳". דעד px בעםטעד דער איז פראדדקם
 א פאכם וואס זאגעז׳ לאפיר פאבריקאבם׳ א

 פארםיגע װעדםלאזע ביליגע. pc פארפעגעז
^ אײז רעדם px אנאוגען י  ןעטעסגר פ

 אנצלגעז זײנע אז זײנע, קונדען די פײעד
 זײער ח׳־יס װעלם. דער px בעסםע די זיינען

ד בײ נוס  ודאם אלץ. אז הארצען. אין י
פן א ושקר. כיזזב איז רעדם, עד  עד — פי

 טםען pc אנצוג אן זיך באשםעלם אלייז
 דושאנ־ הערשס עס װאו שטאף. ענגלישען

 פאר פלאץ ק״ץ ניםא איז דארם געל־חיכם,
איבעדצײסשגען. px בלױבדן

 באהױסםעם אזדי — אליין רענדאל אבעד
 איבערצײ־ px גלױבעז א יא האפ — ?יד

 שטזיקם דאס װאס איץ זען, לאפיר גונגע^
px אפלערנעז. דעדסץ קאנען פיר װאם
ס .ב ײ ה ריי ט ד גג סו ע כ קד ם דג p א x טזד־ 

םאדאגםודארםלזןכקײם פױןןלזן
 פאנאנדעד־ רעדע זײז px האס רענדאל
 סאציא־ px פאליםישע פולע א געזדיקעלם

?f קאנםעד־אםאקזנ דער פאר פראגראם pc 
 וועלכער צו קאפיםאליזם• אפעריקאנעד דעם
 קלאםעז־ זײנע גערופעז הײס אזוי האט ןיד

 װיל. ער px — פארשםיים p-^x ער פרײגד.
ט זיך עס זאלען םרײנד דינע זדיך אז  ט

't ארײנעפעז x זינען nx־p — ביזנעס אז 
x׳r פו־יער pc אפהענניג אלץ pc דער 

 װאשתגסז^ער די װאס ^יםערעז־פאליסיק,
 פא־ ודאם דאס, אז ;פירם אדפיניסםראציע

in אדעד rבערל קארעע, אין סירם 'X׳ 
 pc גאנג דעם צו שײס־ת דירעקםע א האם
r האנדעל דעם pc px אינדוסםריע דעד x 

 דעד pc אנהעמער די אויב אז px ;לאנד
 PV נים האבעז סיסםעם קאפיםאליסכישער

 הײפם־פראבלעמעז די n’ix ענםפער קלארעז
pc אויסעדעז־פאליםיק. אםעריקאנער דער 

 ארם pc רירעז נים זיך ליבערשם די זאלען
px מז נים ^ רו  פאד־ צו אנהײבעז נאר פ

 מים בלויז שטאנדפונקם. דיער םײדיגען
 װעם אדמיניסםראציע דער געגען קריםיק

 צײסעז. היעםיגע א,װעקפארעז נים ודייס מעז
 די אס אין קאליר א ורמען קאנען םח םעז
 דער װארענם — ווארים פראבלעמען. אלע

 די — װעגודיזער קאפיטאליסמישער ניידר
 אנגעשםעלטע px ארבעטער די pc ״באיעם״

 װעלט־ די באפארבען צו אייף גענונ זארגען
 1רענדא־ געפעלם. די װי אזוי, געשעענישעז

 צו־ ױיל ער קאליד ומסער קלאר, זאגס.נים
 אמע־ דער אין װעלם־געשעענישען די געבען

 פיר אבער אויסערעז־פאליםיק, ריקאנער
 הלדואי גום. זייער שוין r^■ עס פארשםייעז

 װירקלעך .באיעס״ אונזערע גאר וואלטען
 הלװאי זײ. כיאלט רענדאל װי אזוי, געווען

 ױניאן־פירער טרייד אונזערע אלע וואלטען
 וױ געוואוםם אײך אדן — פארשםאנען טאקע

 ענג .ױי — ארבעטער די דערקלערעז צד עם
ארבעםער די pc לאגע עקאנאפישע ריץ די
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ז *ץ ממנישם «ש י י נ בי רעגי־ דער םים מ

אוי־ איו־ םים און סנלל

ם *ױ«ו *׳יד בי ד ד*ד •יז מ מ ד ל ר נז  אי
ר «ץ ■*למזיק רונג װאשינגםאגער דז  רזגי

a p i ת רץגדאל ט  ער סריינד. זײזגע צו «
 .עקזעקוםיװס״ ימטיםאליםםישצ די V יייל׳

ק ׳ ו * מ *  גןגינו •לאן זייגענעם זײער ז
rptnarm* ודעגען םײנוגג אײגזגנע ז־־ער 

 װעגעז שםײערען, יחנגעז «דייז־קיגםר*ל.
חנז א מונ ז שי  רע־ דער פון אויסגאבצז *

J j m ץר o m » n דאס אז שרײנד. זײנע 
מז קו ו *■*זיציע אין זײן םיםן בלױז אי  ג

tm ז רעגירונג דעד פון םאםםיםלאז  זיך מ
ל מז עז; שלצכס ו ר ע ז מד  ימר־ נים םאר מ

ן ן ס ר זאגם — מ  *ו־געםער ד *ז - ן
מן א ם ה פ םי ש  ןד■ איצםיגער דער שאר מ

מ מ ח ס ט מי ז ם  פארלאנגצן װעלעז זײ *ז »
 ■רײז־ געגעז זײן װעם װאם יעדןרעז׳ ייח

ען אדעד ימנסראל ג  שםײערעז העכערע גן
 אגױייזעז זאל ער •רןמיסעז. גרױםע אױף
ױ. ג*נץ  בײקוםעז קאז םעז אזוי וױ מג

 םען אזױ װי אץ קאנםר*ל *ז איגשלאציצ
WP אזויגע אן קיײגם־מװאםעגשג פירעז 

 אן געשינען קאן םען *זױ וױ שםי׳זװ־זנז.
ל צוױשעז אױסגלײד מ י י מ  אין ארבעם און י

 שםיי־ אמ •רייז־קאנםראל פון שראגע ד«ר
 די רענדאל. נים ודייזם — ןװ־זח־םיסםעס

 נאאױו. אביםעל קלינגם געשיכמע גאגצע
 םײגדנג, ױק אוים זעס גאאיװער גאך ארן

 תוך דעם דערקלערען צו קוםם עס יחװ
בכלל. סיסםעם דער *רן

 דער אין גלױבען קא«יםאליסםצן די אז
 בלויז אוגםערנעמוגגם־םרייהײם שון םיםםעם

 זיי קאנען םיםטעם דער איז ױײל זתדשאר,
מז א  — דאס — באגערען, זיי וױיל געלם, ם

 קאםוניםםעז די האבען — רזנגדאל זאגם
 באדזי■־ — אםת׳ען דער איז אױםגעםראכם.

 קאאיםאל־פםען די זיך האלםען — ער סןט
 װייל דערשאר, סיםםעם יאױגער דער פאר

ם זי מ חג  וואױלזיין גרעםםע ״דאס זיד םים ב
 געוױם מענשצן״. צאל גרעסםער דער «ןר
 םים שעםעז או זיד װאס גיםא איז

מזן  געלם מאכעז *ר װילען דער ■ראסי
 קו&ם עם װעז אבער זאד• װערםפולע א איז
ת אום לזי חיי  איז באםעלקערונג, דער פון ו
 גאר עיקר. דער געלם די סאכעז דאם גים

מז דאם ע ר ס  ■רא־ דער אז ד- ד. דערגו. ש
װ ם־מסי  און ס־יען שאסען. או םרייבם שי
אז ס מז ײ  ער ברעגגם דעם דורך און א

 די אלגעםיץ. אין באפעלקערוגג דער גוסס
 — אוגםערנעמונגם־פרייהײט פיז םיסםעם

 גע־ קײז נים איז — ח׳־יםער רענדאל זאגם
ש אג־דערלײמני  אויך זיך סים םראגס ױ ;י

 אלעםען קאן סיסםעם די מרפליכםונגעז.
מז א  זיק דארף דעריבער עגאאיםםיש. פ
מ אח םרײע ע ל ר  שי־ זאל ודאס קאגקוחננץ. ע

ז  די פון אפעםיםעז די סיז עולם דעם מ
ע מלנ ײנ  דארף דעם אויםער עגאאיםםען. א

ז י  םען פאראגםודארםלעכקײם. סאאיאלע י
 רענדאל װארענם — פארגןסעז גיס טאר

 זימעז םענשען אז — פרײגד זײגע װידעד
ר :ים  גע־ אםאל זימעז זײ װאם דאס, מ
 די «ז געגיםזװ יעדערעד וױל וזײננז ײעז

 װירס־ אםעריתאנער די זדאם זאבזװ■ גוסע
 הײנםצײסיגעד דעד שאםס. ?מפכױסיהםעם

שעז. האם םענש ארבעםס  ער מדערפעני
ע גיבזח וויל yg געשםאק. א ה*ם ז  קינ־. ד
זײ וײל ער דעראיאוגג, גרטע א דעד

 גוםע ד,אם וואס שםאם׳ א איז אויםהאדעװען
פארקען, םײנע גיבליאםעקען, רייכע שולעז׳

מ .יי מנ ד ד ע ם ג םדדטד אי  גזױעל־ ־זן את אוך מןן
 העלםם אח מז»יערעז ׳םע1< האם ויאס שאסם. ’

 אלץ דאם ניווןס עםישען םײנעם * שאםעז
 װיל םען אײב פארגעסעז׳ נים םעז םאר

 אונםערנעםונגם־ םון ירושה די אויםהאלםען
נים, װיל םען אויב אםעריקע. אין פרײחיים

םען זײ אז מ װעדזי  ארונםערםא־ זאלעז אוני
מן זאגםעדן לעז ק ע ר  פרן.דער קאנטראל די

 בילדונג• איר אונםער םםילא אח רעגירונג
 אג־ די דארפען חנדאיאונגם־קאגםראל, און

 םיםטעם קאפיטאליסםישער דער פון העגנןר
 אוניױעחיםעםען, די אויסהאלםען שינאנאיעל

י די זיין זײ לעז7ײ דעםאלם ל  אי־ בחים מ
 קוםען ודאס אידעעז׳ את געדאנקזװ די בער
 בילדונג־אנ־ העכערע די דורך פאלק צום

שםאלםען.
ע, דאם ם ס װע־ זאגעז קאנזנז םיר װאס מ

 פון אויסםייסשוגג דאזיגער דער װעגעז נעז
 אז — איז סיסםעם. קאפינמליםטישער דןיר

 ער־ קינדיש אפילו נאאױו׳ גװאלדיג איז זי
 קאנ־ פרייע עס איז װאו את װעז םערװײז.

 געארבעם האם און ערלעד גאװעז קורענץ
 באשעלקע־ דער שון װאיילזיין דעם שאר

 קאפיםאליסםען עם האבעז װאו און רונגז
 אונםערנעמונגען גרױםע פאבריקען, געבױם

ט געשעפסען רייכע איז  פי־אשים. צוליכ :י
 האבען זיי ווײל גאר געלם־םאכען, צוליב נים
 לע־ דעם הויבען צו געשםרעבט ארום אזוי

 י באפעלקערוגג דער פיז בענם־סטאנדארד
 בײ גע׳פועל׳ם וואלם רענדאל אױב אדרבא.

ח אלייז זיד בײ (איז פריינד זײנע  צו איי
 און עקאגאמישע איצטיגע די שארוואנדלעז

 ארדע־ אז איז םיסםעם סאציאל־פאליםישע
 םאציאלע איר טאקע געדענקט װאם נונג.

 דער פון םאםעז ברײםע די לגבי פליכםן
 אונ־ םון סיםםעם די אױב באםעלקערוגגו

 באזארגעז טאקע וועם םערנעמונגם־פרייהײם
 שםאט־ביבליאםע־ מים בלויז נים אלעםעז

 ארבעם. מים אויך נאר בולוואו־ען, איז קעז
 על־ מים איז געזונם־פארזיכערומ םים

וואלט סיסםעם די אויב :םער־םענסיע
 מענשען װי מענשען באהאנדןןלם יײיקלעד

 ארבעםער די וואלםען — הינם. װי גיט און
 םיסםעם. דער געגען געהאט גארגיט אוודאי

 ער אדער — שארגעםם רענדאל קלערענם
 דער וואם דאס אז — םארגעסען זיד םאכם

 געגיסען װיל ארבעםס־מענש הײגטצייםיגער
 גוםע די םון — אויך שיין געניסם ן1א —

 שאפט, ארדענונג הײנםיגע די װאם זאכען,
 און וױלען גוםעז םון גיט רעזולםאם א איז
 די סון פארשםאנד םענשלעכען פה גים

 לאנג־ א םון נאר סיסטעם, דער פיז פירער
 !ייםענוױיז ביםערעז׳ און הארםען יאריגען.

 און ארבעטער די םון קאמף בלוםיגעז אשילו
 פאגנא־ הערן די אט געגעז ײגיאנם זײערע

 דעריבער ״עקזעקוםיװם״. דיערע ־און םעז
 נעםרויען נים קייגפאל ארבעםער די יועלען
 פאל אלע ורעלעז איז רענדאלם אזוינע

 ביסלעכוױיז זיד סיסםעם דער פון שםרעבעז
באםרייעז. צ.־

J ײ נ*מ ע־ כרי ײנ ם ץ ש *יענ א
 ״גרדיםער״ זײז םיז םײל לעצסעז א־נם

 אפערי־ פיז :ביא פרישער דער האם רעדע
 פינ־ די םיט געטייםעלם קאפיםאליזם קאנער

 אײפן ליגעו ױאס שםײנעד. די אדיף. ;ער
״אםענסי־ קאפישאליססישער דער פמ וועג

גערעכטינהןײט ׳•*---------------
שםאל*פרעזיד«נט דער האם דא *יז װע״

 — נאאױױםעם בלויי־ ציט ארויםגעװיזען
 א אויד נאר — געקיגצעלםע אדעד עכםע

אינלר־ די שארשםימ נים פון פאם גרויםע
 איצםיגער דער םוץ םרייב־קרעפטען לעכע

אםעריקע• אין וױרםשאפם־עפאכע
 קא־ »ץ װעג אוישן שםערונג ערשםע זײ

 רעגדאל זעם פאראויספארש שיםאליםםישען
 ריכםיגער דעד פעלט עם וואם דעם, אין

 סרענ־ קאנעז זאל םעז װעלכען דורך קאגאל.
 די צו סיםםעם דער םח אידעע די גען

 צום שםייען װאם אייגציגע, די ארבעםער.
 װאלטען װאם און ארבעםער צום גאענםסטעז

 אוים־ עםלעכע די זיינען םאן, געקאנם עם
 בלויז זיינעז זיי אבעד פארלייס, די און זעעד

 קיין גים און םיסםעם דער םון םעכניקער
 פראפא־ געניםע קיק גיט און ציגעפאסטע
 אזנםערגעםער׳ס דעם איר. סאר גאנדיסםעז

 ארבעםער די װעלען פראפאגאנדע יירעקםע
אוישנעםזן. גים םפילא אח געטרויען נים

 װאם דעריז׳ שםעקט שםעדוע צוױיםע די
 די שון (.סםאקהאלדערס״) אקציאנערען די

 איבפרן צעווארםען דינען אוגםערנעםונגען,
 די־ די אויםער האבען׳ און לאנד :אנצען

 געשעםםס־יאר, םונם םוף צום ײידענדעז
 אונםערנע־ דער צו גיט באציאוגג שום קית

 אקציע־באזי־ צאל באדייטענדיגע א םוגג.
 א דורך דױױדעגדעז די אםילו קריגם צער

 האם און באנק׳ א דורך האנמ. דריםער
 םים פארבינדוע איעציגע די אםילו נים

 נים אויב זאל׳ װער און אוגםערנעםוגג. דער
 םום עס װאם געגוי, וױםעז אקציאנער׳ דער
 בא־ װאסערע אח פאברי? דער אױף זיך

 עם ארגעם און קאפיטאל צװישען ציאונגען
 אונםער־ אינדוםםריעלער דער אין הערשען
עו םו ע  זײגען אקציאגערעז די צװישען נ

ר םאראו גאר ע  אלםנוו^ פרייצז. פיל יי
 װערם־פאםירען די גע׳ירשנ׳ם האבען װאס

 הא־ יענע םעגער. םארשטארבענע זייערע פון
 איג־ עס געלם, געפאכם געהארעװעם, בען

 דאן װערם־פאפירעז׳ לױניגע אין וועםםירם
 װעלם דער שון אוועק פלוצליע זײ זײנען

 און הארץ־םראפבאזים פריצייםיגעז א מים
 וױיבער. זייערע פאפירען די איבערגעלאזען

r גים ווייםעז אלפגות די c אין אלף קיץ 
 עפ זײ גיבען ווערם־פאפירען, םון תורה דער

 באנק־ דיער פת פארוואלםער דעם איבער
 די זײ םאר קריגם יענער און אפםיילוגג

עז די אם או־ן דייױדענדען. ײי  ודאלטעז פ
 קלןידענט אין זעלנער זי? באדארפם גאר

 אנצו־ איז ציל איר װאם ארםיי- רענדאל׳ם
 געגעז קאנםער־אםאקע גרויסע די הויבעז

 דדאט װעלכע םאציאליזם׳ םץ ט־ואליע דער
 קאפיםא־ לעצטעז דעם אויך פארפלייצעז צד

אםעריקע. — באסםיאז ׳־יםםישעז
 שםע־ די אם װאס אבער. םעשה די איז
r נים לגםרי זייבעז רונגעז p צוםעליגע 

 אנ־ אביםעל םיט קאן םען וועלכע שםיעער.
 זיינען דאס אפראםעז• וועג פץ שםרעגגוגג

 םארבונדען עגנ זיעעז וואם דערשײנינגען,
 עפאכע אינדוםםריעלער איצםיגער דעד םים
ד איז דאס אםעריקע. אין  שון תוך דער חי

r סיםםעם דער c .װאס םאסעױפראדרקציע 
 ארבעםער דעם ציבונדעגדיג זײם. אית פמ

 פראדדק־ פונם טײל קלײנינקעז א צי נאר
 אפ םאקםיש אים זי רייםם ציע־פראצעם.

 דעד פון r* גאגצזח א רײ פראד־קם פ־נם
 אינ־ דעם אויסשפרייםענדינ זיים• צדוייטער

)14 דים אױף גשלוס

נ ער רער פזן פיאנער דער קאהאן, א ש װעגונג ארבעטער איד בא
 אין איז אוגוםט. ־טען31 ילם

גע־ יאר 91 סץ עלטער
רעדאק־ דער שטארבען

.“,םארווערםם פון טאר
פיא־ און װעםעראן דער
 אידישער דער פון גער

 אץ באװעגונג ארבעטער
 אפ־ קאהאן אב. האם טויט זיין םיט אמעריקע.
 אנט־ דער אין עפאכע גרויםע א געשלאםען

 אמע־ אין ישוב אידישען דעט פון װיקלונג
 די אין אנגעהויבען זיך תאם װעלכע ריקע,

 יארהונדערט- פאריגען פון יארען אכציגעד
 פון מאסען־איפיגראציע ערשטער דער מיט

 איז קאהאן אב. וועלט. גייער דער אין אידען
 איפי־ דאזיגער דער םרן םירער דער געװען

 אםעריקאנער נייער דער אין גראנטעךםאםע
 קעמ־ איר דערציער, גײםשיגער איר הײם,

 פיאנער־בויער דער און פער־ארגאניזאטאר
 קול־ און עקאנאםישע פאליםישע, אידע פון

אינסטיםוציעם. טורעלע
 גרוגם־ דעם געלײגם ךאם קאהאן אב.

 װירקענדיגער- איצם נאך דער. פון שםײן
 םאג־צײ־ םאציאליםטישער און אידישער

װען איז ער טונג.  פון םיםגרינדער דער גן
 יוניאן. ארבעםער אידישער ערשטער דער
 סאציאלים־ ערשטע די פון םיט־בויער דער

 װירקזאפםמער דער ארגאניזאציעם. טישע
 װעלט נײער א פאר אימיגראנט־אגיםאטאר

 לאנד נײעם דעם אין ױשר םאציאלען פון
אםעריקע•

 אפע־ קיץ געקופעז איז קאוןאן אב. װען
 םוי־ װי פונקם ער האט ,1882 ױני אין ריקע,

 וועל־ אימיגראנםען. אידישע אנדערע זענםער
 די פון געלאפען צײט יענער אין זײנען כע

 צארישען אין פאגראםעז און פארפאלגונגען
 ברענענ־ א זיך םיט םיםגעכראכם רוסלאגד,

 םענשען■ פארפאלגטען דעם צו ליבע דיגע
 בילדונג נאד דורשם אורדערזעםלעכען אן

 אז גלויבען, אומדערשיטעדלעכען אן אץ
 קא־ און ארגאניזאציע דורך קענען. מענשען

 מער אויםקעםפען אנששרענגונג• לעקטיװער
 און לעבענס־באדיגגונגען בעסערע פרייהײם,

 זון• דער אונםער לעבען גליקלעבערעז א
 אידישע גרויע גרויםע די װי אנדערש אבער

 םיט־ קאהאן אב. ־אט אימיגדאנטעךפאשע
 דערווארבענע ביסעל א זיך פים געבראכט

 פע־ אײגגעבוירענע די בילדונג, װעלטלעכע
 אדן פירער־פערזענלעכקײט א פון איגקײסען

 פיאנער• א פח אויםדויער און עקשנות דעם
 איבער ארויםגעהויבען אים האם דאס װאס

 די באשםימט אים פאר האס און אנדערע
 אין גײםט פירענדיגער דער ודערען צו ראל
ישוב. אדעי־ילאנער ױיעם דעם

 אפעריקע קיץ ג־לקררצו איז קאהאן אב.
 גע־ אדער טעאריעם פארטיגע וױיניגער ם־ט

 אנדערע םך א װי פלענער זעלשאפסלעבע
 ער ציים. יענער אין איפיגראןטען אידישע

 דעם באטדאםען איז ער װי באלד אפילו האם
 דעם םון אפגעזאגם זיך באדעז• אפעריקאנער

 םים העולם׳׳־גרוםע. ״עם דער פון פראגראם
 זיין אויף באקענם זיך האט ער וועלכער
 גע־ האם וואס אפעריקצ■ קיץ רייז< יאנגער
 אריף קאלאניעס דארפישע בויעז צו פיאנם

־‘העי צו כדי ערד אמעריקאנער גײער דער

קאייאן *ב■

 לופט־פענשען אידישע די פארוואנדלען פען
 גע־ זיץ םיט ערד־ארבעםער. געזונטע אין

 די םון לאגע רעאלער דער פאר חוש זונסען
 גלײך קאהאן אב. האם איםיגראנטען, אידישע
 ניט םען דארף אמעריקע אין דא אז דעחען.

 פרא־ צו אויף פראגראמען אגנעםען ערשט
 לופם־מענש. אידישען דעם דוקםױױזירען

 םוי־ זײנען אםעריקע קיץ אגקופענדיג וױיל
 הענדלער, ישיבה־בחורימ, געוועזעגע זענםער
 ארײן אינםעליגענםען און קרעםער אידישע

 קײן איז עס פאבריקען. און שעפער די אין
 האט פען און געװען. ניט ברירה אנדערע

צו באשליסען עדשם געדארפם נים  גײז .
 ״נא־ פון פראגראם דעם לוים פאלק׳־. צום

 קאהאן אב. װעלכער צו וואליא״. ראדגאיא
 יוגענם. פריעסטע זיץ איז נאר געהערט האט
 איז פאבריקען און שעפער די אין וױיל
פאלק. מיט׳ן אײנס געיוארען װי סײ מען

ציים, יענער פון גוים שרײענדיגע די
 •-*בעםער אידישע. וואקםענדער דער ײן

 פארלײכטערען העלפען צו געװען איז מאםע.
 אי־ די באפאלען איז װאם דאליע פינצטערע די

 עקא־ דעמאלםדיגען דעם אין ארבעטער דישע
 ״קאלאמבוםעם אין .דזשאנגעל״ נאמישען
 העגם ביינערדיגע אויסגעדארםע. םדינ־".

 דרויםענדיגע נאך אײסגעשטרעקם זיך האבען
 נאד אםעם דעם אפכאפען קענען צו אויף הילף

 םװעם־ פינצםערע אין ארבעםס־םעג לאנגע די
 לויפענ־ איבער רוקענס אײנגעבױגענע שעפער.

 פאר מדרא און שרעק אין נײ־מאשינען. דע
 געלעכצס האבען הוגגער, פון בײטש דעד
 אופפענשלע־ דער גענען שוץ אביסעלע נאך
 םי.בי. מים קראנקע׳ עקטפלואסאציצ• כער

 אח שםויב דעם פון לונגען. דורכגעפרעםענע
 זיד האבעז שאפקעט■ ע:גע די אין גאז־ריחות
 לדפט. פרייע םער ביטעל א פאר געצאפעלם

 האבען געדארפם האבען ארבעםער דאזיגע די
 א םים שכל. פראקטישעו םים מענשען א

פע־ זןרגאניזאםארישע כדם װייען- שטארקעז

 אייםהאמערעז העלפען זאל וואם איגקײטען,
 קאלעקםיװעז א מאסצ גרויסער דער אם פון

 אומ־ דצר אנטקעגענצושםעלען זיך װילען
 איינער אדן עקספלואטאציע. ברחמנות׳דיגער

 א פץ ערשטעד דער םענשען, דאזיגע כ<ן.די
 גצ־ איז פירער. אח פיאגערען דור גאנצען

קאהאו• אב. ווען
 גע־ ער האט טאלאגם רעדגער זיין םים

 איםיגראנםען־ארכעםצר אידישצ די װעקם
 געשםצלט האם ער ױגיאנס. ארגאניזירען צו

צם און םאלאנט שרייבערישען זײן  ״פאר־ י
 גרינ־ גצהאלפצן האם צר וועלכעז ,“װצרםם

 אר־ אידישע ערשטצ די פון דינסם אין דען,
צ האט צר בצםצר־ארגאניזאציצם. צי  נײצ י

 באשיצצן גצהאלפצן ארגאגיזאציצ־שפראצונג
 םיײ עפצנםלצכצר פײנטלצכצר א גצגען זיך

 קא־ גצגעו פאליצײ. ברוטאלצר א גצגצז נינג.
 פאליםישצגס ,ארבצטצד־פײגטלצכצ. רופטע

ײ. דעמאגאגישצ געגצן אויך אץ רצ פי  וואס .
 דצמאראליזאציצ אינערלצכע געזײם האבצן

 א:־ דצם געגצן ארבצםצר איץ פרן שנאה און
דצרצז•

 װען יארצן. צװאנציגער די אין שפצםצר,
 גענומעז זיד ד.אט פארטיי קאפוניסמישצ די
 מי פיל אזוי מיט די ״באארבצטצן״ צו

 'יצלכצ יוױאגש םרײד אידישצ אויפגצבויםצ
 אלט אריםגצקליבען האבצז קאמוניסטען די
 צו וועלכע אויף ארגאניזאציצם צרשםצ די

 צקםפעריסענ־ קאםוגיםטישצ ױיערע מאכען
 קאהאן אב. אז נאםירלער, געװען איז םען.
 מים ״פארווערסט״, סון רצדאקםאר אלס זאל
 זיך םעםפעראםצנט כאראקםעריססישצן זיין

 דצר געגצז שוץ־מויער א וױ אײעקשםעלען
דצםאראליזאציצ■ קאםוניםםישצר

ארבצ־ אידישע די באטראכם רעכם םיט
 פאםצר. דצם ־וי קאהאן. אב. באוועגונ: טצר
 אידישצר דער פון בויצר און פיאנער דעם

 אזוי אםעריקע, איז באריצגונג ארבעםער
 אידישע עקזיםםירצן וועלען צם װי לאנג

 לאנד אונזער אין ארבצסצר־ארגאגיזאציצט
 דעם נאד מאנומענםצז װי שסיין זײ װעלען
קאהאז אב. פון שאפצןיאון יצבען

אד:־ "צלכער צו קאהאן. אב. פ־ן לװיה די
 אירצ גצרדפצן האס איגטצרנצשאנצל זצר

 כדי ארבצם די אפצושסעלען מ־םגלידער
 דצם פאר פארצרוגג ױיער אויסצודריקען

 גדעפ־ די פרן איינע געװען איז נפטר, גרויסצז
 איםט נױ־יארקצר דער אין םאלקם־לװױת םע

 בעיזיצז איז האל -פארװצרםם״ דצר 'טייד.
 ודעלכע צװישען עולם אז םים איבצרגצפאקם

 פארשט־יצר פראמינצנטצ גצװען זיינצז צס
 ארבצ־ אידישצר דצר פון צווייג יצדצז פמ

 דדײהעז■ איז אסעריקצ. אין םצר־בא־־עגוגג
 גצ־ איז גצביידע. ״פאר־דצרטס״ דער ארום•

 ודאפ עדלפ. קצפיקער פיל־םרתעגס א שסאנצו
 די צד צוגעהצרט זיך הכבוד יראת פים האט

 כא־ ארן ארבצפער אנגעזעצנצ פמ הכפדים
פארשםייצר. ציאליםםישע

 האט םרוטאן פרעזידצכם םחי נאפצז אין
 גצ־ טאביז■ פאריס לײבאר־פצקרעמאר. דצר

 ודעלכער אין םרדיעד־רעדע קורצע א האלםען
אז ז־צרקלצרפ. אנדערס צוױשען האפ ער
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ברומבערג יוסה «ן

 ליםצראםור רײכער דער צו בײםראג שולער
 ארבצ־ דער שון ■רזבלעפעז די ;עװידםעם

אמצריקע• איז באײצגונג טצר
ל גדדיםער דער ון  בי־ מ

 ארבעם־און װעגעז כער
 סראבלעפען- ארבעםער

 לצצםענם זײנעז ם8ײ
 די זײגען דערשינעז.
ביכער צדױי דעדמאנםע

 געזד«רעז אױםגעקליבעז
 בײדע :ציפאל •י על נים *יבעחיכם n «<ד

מסען 8 אױסבילדען געקענם 7װאלםע צז
ג זיד גאנצקײם. םי ײ ענז  ״דהי דעדגעגצען. מג

ר״ T* מ*ח מ ײ  גע־ צ־ נים ירזנםעגדירם ל
ז r איהאנדלוגג םעארעםישע 8 « c *אר 

ר, ע ס ר «דער — מ * ױ  ד»כ בלעםען.8ײניז
 םעםא־ די ז8 בפירוש. זאגם קעיעל *ננזעד

 אי־ דעם געװידסעם איז בוך דעם r® םיק
ז מ ע ל ד  אפעריהאנצר דעד פון לעבען מ

 וואם בוך׳ 8 איז עם באװעגונג. 78ײני סףײד
 װעגען בילד אויםםירלצד ז8 זיז פול 8 גיס

r םםרדקםור קאכאליצירםער ד*ר c דעס 
 שילזײםיגצ די שון אפאראם. םדײזי־ײגיאז

עז ם מ םי  ברײט ג8ם *ו הײנם דער פיז *
 דא יוניאנם די םון םעםיגקײם •)רצזױינםע

 נד.8אויםל אין אויד םײלדוײז V* נד.8ל »יו
 ציל, דער איז זען. ?אעםער װעלזנז נױר *י

םאגומצגםאלצו דעם םון רזװ־אקציע זײ יזןים
ך ד האם ם שםעלם׳ זי  גע־ דערגרײכם מ

 אויס־ ז8 אייף איז ס8מ פולער 8 איז ודארזװ
ווערם־ 8 באםת איז ץם אופןו גימ״כענםעז

 זיך האם םאננענבאום שרעגק *־אסעסאי־
 איז ציל זימ — ציל אנדער 78 געשםעלם

 דער פון גשסה דער צו דערגײן צו געװעז
 צו ארן אנאליזירען «י ;באודעגיגג ארבצםער

 דער פון דעפיניציצ ריכםיגע די געפיגען
 אנדזירע אין וועגונג־םש«חד-8ארבעםםצד־ב

 איר קדיםםאליזירעז *ו ■רדבױיעז װערםער.
 דעדגדײכם ציל זײן וראלם ־וצלם־אגשויאוגג.

 בי־ צוזײ די דורד םיר ײאלםעז געודארעז■
 דער םון בילז־ פולעז 8 האבעז געקעגם כער

 אוג־ לױם ארבעסער־באדועגונג. מנר8אםעריק
 ציל זײן םאננענבאום ש. האם םימוגג זער
 שװערע 8 םאקע איז עס דערגרײכם. :ים

 רם;ן■8דערװ געקענם םען האם אוישגאבע.
ת׳ לכל ד׳אס■ בוך דאס אז  ־8רײנגעםר8 מוזו

 קלאר־ םעד עםװאס פראבלעם דער אין געז
 בלײבם װאם אייגדרוק דער — לײדער קײם.
עז :אכ׳ן ^ רלי בע  םון שילאסאסיע 8» די אי

נםוישוגג.8 — נאר איז םט־*8רבעםערש8
 רדזולםאם 8 את “לייבאר אװ האח .דהי

 אינםער־ דעם פון שאדשונג ערנסםער ן8 שיז
 עםלעכע םיט געגריגדעם אינםםיםוס. ײניאז
 איג־ דעד גים באװאוםם. װי צדריק. יארעז

 .לײ־ — זשורנאל ערגםםדן ז8 ארוים שםיםום
 רןדאקציע דער אונםער — “ניישאן ענד באר
 אר־ נםדו8ק8ב גום דעם דירעקםאר. איר שיז

 םאלוצקי־ ב• דזש. שרייבער איז םוער בעםער
78 זיד סאר םיר האבען איצם ן.8רדמ8ה

 שא־ קאלעקמיװע 8 װעדק׳ סאנוסעגםאל אכת
 בא־ גום פענשען לץ8 םחברים׳ >9 פיז פונג

 שה ריכםונגעז אמ שאזעז לע8 םים נםע8?
 שה םערםםע באוועגונג. םרײד־ימיאן אונזער

 ז־אס באודעגונג. דעי־ שון םוער קסיװע8 זײ
 םיילען. באז־כדערע אכם פמ באשםײם בוך
 בילד אלזייםיג 78 גים םײל ערשםער דער
 :גאנצעס 8 ײי װעגוגג8ז־ב8יוני דער פון

 ױיעד ױניאז־ארגאניזאציעם. גרײסע בײדע
 דיערע ארבעם׳ םמ פאדום איז ססרוקםוד

 .זייערע םס8םיםגלידערש און .םוער שירער
 גע־ זייערע 'ע-זצ8דםיניסםר8 איז פראגרזאזעז
ס באציאונגעז נענזײםיגע  פעגעדזש־ דער פי

 אין װירקונג זײער אה *רם זייער םעגם׳
 דער װ• .8 א• געזעלשאסם אמעריקאנער דער

 םים און ז׳ייסלעד קלאר׳ אגגעשריבען םייל׳
 אוג־ שםרײכם נג8צוג ערלעכען דירעקםען, א

 בכבוד׳• די געזאגט, כ׳װאלם וױכםיגע. ד׳י םער
 םעכםיגע ?אזעריקאנער די װאס ראל יקע

 אויף נאר נים שפילם ארבעםער־באוועגינג
 אינםערגאציא־ *ויד נאר גאציאנאלער, דעד

 איז בוך דאם .ועם, *ון *רענע. גאלצר
 גע־ 8 ויי כם8רםו־8ש געודען נים לחלוםק
 םרייד־ימיאז נער8פעריק8 דעי־ פון שיכםע

 דער אויך אז ליי׳ענער דער פילם באװעגונג,
 ץ8ל9 געהעריגען דעם באקוםעז האם םןןםעגם

 םפעציעל נדלוגג.8א«ה ןױיגעםימער דעד אין
 רד-8ה דורך געשריבען קאפיםאל דעם אק

 דער װאו פואװםענט׳), אװ (״םםיים פאנעז
 ארבעפער־באווע־ דעד םון כוח דינאמישער

 װערם־ און ריכםיגע זײן געסונעז האם גוגנ
JLTX8P98 שי־לע

םרא־ םײלדז זעהם וױיםדדדיגע די *ײד
 כאראק־ םױוען8רם8איגש אן גרתם איז גען

ײבלן זײ םעד. שר םעםיג־ יאליםישע די מ

 זאגען. געםעגם רעבם םים האם 78קאד אב•
 לע8םזמי די אין חלק גרױסען 8 האס ®ר זא

חיכערונג־געזעמז, מ ®ן ל ע  אנגענו־ זיינעז וו
 וועלכע שאר און אםעריקע אין געדוארזנז םעז
 לע־ 8 געיקעםשם האם פארשםארבענער דךר
ו לאנג• מ

 ר־8פ םמ ארון ביים דםפד רירענדעז 8
 שר־עזי־ דער געהאלםעז האם שםארבענעם

 דובינ־ דוד אינטערגעשאנעל דער םון דעגם
 שיאנערעז נ׳ם8»8ה אב• שילדערענדיג םקי.

 האט באױעגוע ױניאן םרײד דער אין אדבעם
גזױאגםן ןיר

 װעלכע רבעםער8קלײדער* םויזענםער ״די
n געניםען r  לעבעגם־םצב רעסערען א םון 8

 גרױםער 8 איו עם׳ האבעז לאנד אונזער אין
 היל־ םארים נן-8ה8ק ב•8 נקעז8רד8פ צו םאם

י8ל סאיר קװים.  ליס-8סא*י נדערע8 איז ז8נ
 פא־ אװ לעז8צי8ם דעם װעגען פירער. םישע

 ם8ד> 78ה8ק ב•8 וואם בײשםײער׳ ליםישען
סע די לםובת געפאכם תי  איםיגראנטען־ ג

 גע־ סך־ א פען האם אפעריקע■ איז םאםע
 סען װעם נאכפער איז גערעדם אמ שריבעז

 רעז־עך. און שדײכען פך 8 ציקינשם דעד אין
 גע־ פרעזידענם זױנםזירגלשאבעל דער האם

 אנערקעגס װערם הײגם שײז .אבער זאגם•
 וואס שכל. שראקטישער און אידעאליזם. זײז

 שין דורכשירונג דער אין געהאלסעז האם
זיינעז װעלכע רם*פלענער.8רעש סאציאלע

אםזרי־ דזים אק איעגעװארצעלם םיף איצם
.“לעבען קאנער

 םןזונדערם זיך האס דובינסקי פרעזידענם
J אויף אפגעשםעלם  אין כײםראג קאהאנ׳ם 8

י געגעז אינםערנעשאנעל די באשיצען  ־8ם8 י
 .עם פארםײ. קאםוניםםישער דער םח קעם

ל קלימע 8 בלויז םאראז זײנעז  םעגשעז״ מ
 געדענ־ *ורעלכע באמערקט רעדנער דער האם
 נאך .1926 דעמםבער, עלםםען אין אז קען.

 פאר־ דעם זיגםאן, םארים םים באראםוגג א
 אינםערנע־ דער פון שרעזידענם שטארבענעם

 םארעםענםלעכם קאהאז אב. האט שאגעל,
 ״שאדװערטס׳ פון זײם ערשםעד דער אײף
 םיםגלידעד די צו אױםרוף באריםםעז דעם
 סוף 8 םאכעז זאלען זיי אז ױניאן. דער שון
 די םמ םעםיגקייט דעםטרוקםױוער דעד צו
 דער ציע.8ניז8ארג דיער אין םוניםםען8?

 גןיהאלםען באדײםענד האם אויםרדף דאזיגער
 צעשםעד־ קאםוניםםישע די רענדיגען8ם צו

 אנדערע ײיפיל .78ױני אוגזער אין ארבעט
 די סיץ געדוארעז פארכאפט װאלטען ײניאןם

מםעד וױפיל אץ קאנװניםםעז  ארבעטער טויז
 קאםו־ דער אמטער אריינגעםאלען װאלםעז

 שעס־ די אם נים װען דאםיגאציע ניסםישער
פ דעם און קאהאן אב. םיז שפעלונג םע  ר־8.

װערםם״.
 אב. האט שםעלוגג דאזיגער דער »פיט

שון עקזיפםענץ די געשםעלמ פפש ־אן8ל

 דין אים ר8ם געיוען את װאס *פ^רװערםס״.
ygxw ,איז שםעלוגג זיץ ר.8געש אין לעכעץ 

 בײם פאפולער זייער געװען גים דעפאלט
 פארלוירען האם צייםוגג די און עולם ברײםען

 האט דעם םראץ אבער לײענער. םומענםער
 דיגםם אין געשםעלם רװערםם״8,ם דער זיד
 צו קאםף איר אין אינםערנעשאגעל דער פמ

מגשה׳. קאפוניסםישער דער םרן זיך םרייעז8ב
 םויזעגםער הונדערםער געניםען .הײנם

 םעו.8ר רשיידעגע8ם םח ארבעםעד. קליח־שר
ם מג לוי  די אפשםאםונג, ציאגאלער8ג און ג

 ארויםםרים. םוטיגען דעם אם פיז בענעפיםעז
 הונדערםער די אם םון גאפעז אין רעדעגדיג

 אז דא׳ איך דערקלער רכעםער,8 םותעגםער
 נאר קליידער־ארבעטער, םרויען די נאר נים
 אין םרויען און פענער רבעםענדע8 אלע

 דעם םייער לםען8ה אייביג ײעלעז אםעריקע
.“7הא8ק אב• םיז אנדענק

 געהאלמען אויד האבען םרויער־רעדעם
 ״םארװערטסי' דער םת נאפעז אין ראגאף- הלל

 דער פון נאפעז אין איבן. אבא :רעדאקציע
 אין סקיז■8ב ײסף ישראל; אץ רעגירומ

 ר. אמ ארבעםער־ריגג דעם םמ נאמעז
 אלעקם גוסקין. ר. כאנין, אבראםאװיםש׳

 װינםעגם רק.8ניו*י פון פעיאר דער און ראח
 םארזאמ־ םרויער דער םים איםפעליםערי.

 קאהאן. לזמסאנדער8 אנגעםירט ם8ה לונג
.פארװערטש״. םון םארװאלםער

-------------^ ו95ו *ןם#בער,
 איז אח לאני אין יוציאנפ די פיז קייםען

 די ארן פרעסע םרײד־ױגיאז די אױטלאנד.
 :פארשונג־ארבעם זײער s פוכליםיםי־ארבע®

 פון נעבים אײפן םעםיגקײסען וױכםיגע די
 אדםיניסםראציע די ;שארזיכעדונג סאציאלער

 אפע־ דעי־ אין ראל זייער אנשירעדשאשםי; אמ
 קול־ זײער אויך װי גןןזעלשאשם. ריקאנער
 אכםער דעד אײפקלשרונגס־ארבעם. םוד־און

. דער — םי״ל ר מ מ  זין גע־ויםען אין איז ל
 דער געװידפעם איז אינםעויעסאגטסםעד, דער

מ ױניאן־סםעף׳ דעם פון שראגע  םונק־ זיי
 אלי? צעםעל דעם פון צילדז■ זימע און ציעס

 איז קאםפליצירס װי און גרױפ װי פען זעם
 עס און רדדאקציע. דער *ז ציל דער געװען

 פען קעז צי — פראגע די םאקע T7 שםעלס
מז׳ םעז םעג םון. ביד אית 7אי א  הבל םך ז

 אזא — ציל דעם דערגד׳י^ען דיםן, 555
לז  בוך דאם שארעגדיגם םעז װעז אגער, צי

 דעדט־ייכם איז דער״ציל «ז םןן, זעם לייענעז
 הארדםאן רעדאקםארעז. בײד« די געײארען.

 שווע־ 8 זיר סאר געהאם האבען גויפעלד׳ און
 זיי־ ביידע אז זאגען. םח םעד אויםגאבע. רע
 פאך־םע־ וױ כבוד. םיס דעס *יז ארדים נעז
 דאס זנקםפערםעז: זנרשםרזאגיגע איז גער
 זיך לײענם oy ׳pu צוגיישגדשםצלם איז ביד

 אר־ באגליים די לייכם׳ שארהעלםניםמםיג
 קלאר זײגדז רעדאקםארעז די פיז םיקלעז

 דעם. אויף קוקענדיג ניט איז פרעציז איז
ם דער אין װאס מ ר  דער־ וױ זיך. האבעז א

 האם — םזזברים 49 םיםבאםייליגם םאנם.
 זאו• גאנצע איין פרן םעלה גרױםע די בוך דאם

 די דערפאנם שארבײנייעגדיג, האבעץ, םיר
 ערשםעז דעם פרן םאםעגםעז וױכםיגססע

 נים אבסאלום זיך, שארשסיים איז, עפ טייל•
ע 8 איז םעגלזנד ױ ענ מ  אפצושםעלען זיד ר

א פי  פון םאםענםען וױכםיגע «מר די אויף א
 ענציקלא־ ן8 נים שיר םר*גס ס8ײ בוד׳ דעם

 דערםאנצז װעלען פיר כאראקטעו־. פעזײשען
 װיכםיגםםע. די פון •אר 8 ־־HP דעריבער

 דעד אז הארדםאז■ שרײבם הקדםה זײן אין
 בײ געװארצז געס־פען את בוך פמ נאפען

ר גריגען. וײליאם מ על ם װ מ  אפם. עם נ
 םון אימיגקיים די אונםערצושםרייכען כדי

 הגם, באװעגוגג׳ םרייך־ױגיאן נאגצער דער
 איט הויז׳ יייץ איז זי i גןךטפאלםעז איז זי

 איז דעם םים צחאפענהאגג אין גאנצקײם.
 אויםערגעוױי:־ די דערםאנען צו װזירם טאקע
 םםרוקםור דןיר צװישען עגלעכקײם לעכע

 ST'2 די פח ארכעם פיז םעםאדען און
 ל. אוו ש. א. פת — ארגאניזאציןס גרויסע

 בוך דאם װעלכע ענלעכקײם אן םי־אי־ן^ איז
 פוגק־ די קלאר. אוםצוױיפעלד׳אםט פאבט

 אדםי־ גרויסע ביידע פון םעםיגקײס ציאנאלע
 צו־ םאקםישער דער אפאראסען, גיםםראםיװע

 לאנד אין פראבלעםעז ■אליםישע צו גאנג
 די אםת, צװיליגג. 8 בײ וױ עגלעך זייגעז

פ דעם נים האם סי־אײא  לעז"8רכ8טרי8.
 זי ז םוםער־ארגאניזאציצ איר םון כאראקםער

 אויף ברױזענדיג־ענערגיש םער טאקע איז
 אקטי־ םרייד־ױניאז פמ געגיםעז געװיםע

 דערקלערט םײלװייז קען דאם אבער װיםעםען.
 עלםער אח אוגםערשײד דעם םיט ־וערעז

 א ארנאניזאציעס■ בײדע די אין טוער די פון
 געבים אויפן ארגעם אינסערעםאנםע זײער

 די פון בילדונג און אפשטאסוגג עלםער. שון
 איז ארגאניזאציעם r’78’ ביידע אין מוער

 קא־ םח פראשעםאר דעם דורך פרעזעגםירם
 אי:* אן זדז עס ם׳יללם. רײס םי. יאםביא

םון פירצרשאפט די אז פאקט, םערעםאנטער

 שרא־ 20 :ײ:גער באדייטענד איז פי־אי־א
 (אין יאר 25 7םי ױגגער זײנען זי' פין צענס

 םון פראצענס 53 ;פראצעבפ) 4 ל. אװ x. א
 35 צח־ישעז שון עלטער דעם אין זיינען זײ
 אין ל.). אװ ^ *. אין 31 (לגבי יאר 44 און

 אין װזװ צײם דער אין — װערטער אנדערע
 איגגערען דעם צד געהערם ל. ארו פ. א. דער
 פירער• אירע פח פראצענס 35 נאר דרר

 פרא־ זיבעציג 7אי דרײ טי־אי־א די פארםאגם
 ארבעט די דאפעלם. װי פער אדער צענם.

 לע־ אנדער 78 צעשםויבם םיללט פראפ. פון
 ארבע־ דער rx שונאים די ודעלכע נעגדע.

 די אז :אפם אזױ באמצען באװעגונג טער
 בייזװיליגע 8 כלופר׳שם איז ױגיאךבאװעגונג
 או — .שארײנערט״ די פון אויסםראכטעגיש

 אפ־ איר לױם אמעריקאניש ניט איז זי
 פרא־ 62*61 אז אוים, אבער זיך לאזם שםאם.

 ױניאךםוער די םוץ עלםערע די פון צע:ט
 געבױרענע זײנעז ציעס8ניז8ארג ביידע אין

ם<ריקאגער.8
 בא־ װעלכע .7ארטיקלצ עםלעכע די צי

 דער פון 7םעםיגקייםע פאליטישע די האנד־לען
 איגטערצסאגטע אן װי איז יוניאדבאװעגוגג.

 דער פון אונטערשייד דעם םון אילוםםראציע
 גע־ בריװ, א צוגעבען ,1950—1890 תקופה

 *8«ל דעם דדרך צוריק יאר 60 םים שריבעז
 באפאנט ראלף ארבעםער די פאר בביאיםט״

 םאסםער דזשנעראל דעם פאודערלי, ם. צו
לײבאר׳. ארו ״נײםס די פון װארקםאן

 גאםבערג. װיליאם פת ארםיקעל דער
שינירינג פרן דירעקטאר דעם  דעפארם־ אינז

 געשריבען איז אינםערנעשאנעל, פון םענם
 די װעגען ערלעכקײם אויפריכםיגער םים

 ױניאנם די אין איעשםעלונגען םארשיידעגצ
 ארבעם־ און לוינעל פמ פראבלעפען די לגבי

 קאאפע־ דער ױעגען אויך װי אפשאצ־גגען,
 םעגעחשםעגם. א,ץ יוניאנס 7צװישע ראציע

 דער פון װערם דער ארבעט, אויפקלערונג די
 די באדייםונג, ריא אין ארבעםעד־פרעסע

 סםעף ױגגערזװ א צוגרײסען פון פראבלעםען
 אין יוניאגם די פון ראל די פאכפענער, פמ

 (אפט אנגעװייםאגסע די געזעלשאפט, דער
 ־דיסקרי■7ראםע פון פראבלצם שםצרצלצכע)

 גצ־ האבען ױניאנם, גצװיסע אץ םינאציצ
 אינטערע־ דצם אין ארט חשוב׳ן א פוגצז

 צו געהערען די פון בעסםע די בוך. םאנםזה
 גלצזצר, רות םטאר. מארק פון םעדער די

ריוסער. װיקםאר און םודאװטשיק צפנואל
 פונק־ די געװידמעס סייל, לצצטצר דצר

 םםצף 78ױני דצם פון 7צילע די און ציצם
 8 ארויס רופם פצרםאנאל), 7הצכציצ (יצם

 8 צם איז פאקטיש אינטצרצס. ספצציצלצ!
 דורך אבגצפיךם דיסקוסיע, .ראונד־םייבל״

מן די אנםיילנעםעד. חשוב׳צ :יץ ײגונ  ווע• ם
 פאראנםװארם־ דצם ם.ץ אויפגאבצם די געז

ד ארן פצרסאנאל לצכצן ת  דעד אין צאל ד
אן י נ ױ ־ ^  פונאנדער. זיך גייען באװעגונג ם

 זײ 7א זאגם, קצרי דזשציםס לגושל. אזײ,
r אדװאקאםען שטאדקע זיץ ״דארפצן c ר ע  ד

 אײף אנגאזשירט ניט דינצן זיי שטאנדפיגקט.
 ארויסגע־ געדאנק. 7עדי< צי «יא" 7זאגע צי

 דאר־ די :ארבעטער״לידער• דעם דורך זאנט
 7באמיצ און םארטײדיגען קצדי, מימט שצן.
 םײנונג זייער 7לעבע אין 7אדורכצופירע זיך
 לימער־ ם. װיליאם שםאנדפונקם. זייצר ארן
 פײ- זיץ לוים מסכים. נים דצם מים איז סאן
 7םראגצ -ארויפרופען נאר זײ דארפצן :ונג
.7ױניא דצד מים אנפירצן נים אמ  מארק '

לימצדסא־ מיש מסכים תוך, א-ן איז. סםאר

ו3 זײם <-----------------------
מז א אין אויך. אזדי איץ <7ג« זי עז  זײ־ זין, ג

 פ־ און סיםשפעל j םסכים אים פים :ען
 פצרסאגאל דצם 7אי 7זעע רדעלכצ בארקין•
 ונזל־ *־ן כאאפערידצז דארפצז ־־אס -7פענשע

 עצה־גצבצר־טמ־ rx 7ראפ< די איז זיד פעז־
ציאליסםצז•

לאנ־ גאנ? *־נזער פאדצ:ד״צז םחעז פיר
 T• דארף ודאס בוך, דעס שרן איבערזיכם ג«ן
 בי־ די 7אי ארצ השוב׳ן א פארנצםצן שח

 8 האם ײאס אײנצם. יעדעז rx 7בליאם«קע
 ארסדירעקםיװ. אן אפילי אדצר דירצקםעז-
 שראבלעמז• ארבצסער די אין אינסצרצם

 כא־ אמ מ־ך־ דעם פון צרלצכקײם דצר פאר
 «־. איז 7גצשריבע הגם אז ראקםצריסםיש,

 גס8פארם ־טוער,78ױני די דורך ציקר. דצי־
 יד־ די rx אדרצפ אויפן קריפיק אויך צר

 םעםימןיים ױניאנס די װאו .7דארםצ ניאבס
 לנמיל. װי. קריםיק, אזא 7אי זיד נייםיגם

 טדאווםעמר די אײ ״ססײם הארדהאנ׳ם rא
 *8דעמ rx פראקטיק *ון ראל דער ריצגעז

 קריםיק׳ ענלעכע 78 פרינציפעז• קראםישע
מ בולם׳צ. םצר א איז אשצנצ מצר א םי צ  7ג

 דעד געוױדפעס ,17 קאפיטעל דעם אין מיד
דעםצ.9־78ײנ' דער פח א&שאצעג

 זזיח־ גצשריבען איז קאפיטצל דצר אויך
ע סאלוצקי־־ארדפא!. ע מ 7ארםיקלע ד ײ  7ז

 77ײ •TX דצם 7פי בלדם אװ נשפה די סאקצ
ר אלסצןיו דערלויבם׳ ארט דעד  באדארטם פי

 װלל* םים די, 7®־ גצדאנק 7אײ גיס 7ציםירע
דהי באוײיכצדם האם צר כצ װ האדז .  ז

.לײבאר״ . .
 7« 78 אנצרקצגצז• 7פצ פח הכל םך אין

 דער 7ה ־אינסםיפום,78אינםצד־יוני דער
 רעדזאק־ צװײ די 7אי פרצנםים־האל פארלאג

 שראפעסאר r* 78רדס8לוצקי־ד,8ס ■7םארצ
 אנצר־ און לױב 7פארדינצ נױפילד, פ. מאריס
 דער־ את .ודאס בוך װערםפיל א םאר קעגומ

 דעד אין 7פי דעם םון ערשםער דער װײל
 דארף, װאס און ארבצםצד־ליםעראסור רײכעד

ך זיד דערפאנס׳ 7שוי צם 7האבצ םיר װי  ג
r 7ביבליאםעקע די 7אי 7פינל c אײנעם, 7יעדע 
 שאר־ אופדירײקם אדער דירעקס איז װאם

 דעד rx 7פראבלצפצ די אין אינםערצסירם
לאנד. אונזער 7אי ארבעסצר־באױעגוגג

ר װאלם שורות די פון שרייבצד דצר  ח
 גע־ װאלם צר ודען ,7ציפרידצ וױ מצר 75װ?

 אנצרקע־ זימ rx מייל א השחוה. לכל הא»
 םרצנק פדאשצםאר פון בוך דעט פאר אויר נונג

 אזוי. נים איז צס — ליידער טאנגענבאום.
 םאר־ צו באפים נים זיך האבצן מיר װיפיל
 ודז ארבעטער. די rx פילאזאפיצ די סםימ

 אומקלאר אזוי םונקמ 7גצבליבע אונז םאר זי
 דאס גופא• פחבר דעם פון פילאזאפיצ די וױ

 א r® .םישפאש״ װירקלעכצר א איז בוך
 ראדי־ ביסצל r?^־ 8 ®צרלפאניז^ ביסצל

 ביםעל, א r* םארקפיזם) גים שיר ( קאליזם
r דארפצז׳ אין דא c סינדי* 7פארצלםערפצ 

 *יז ירניאניזם םרייד דער ױי אזוי קאליזם.
ר איז סאציאליםטיש, נים אפעריקצ 7אי  ן

 טאג־ פראפצסאר פון באצייכעגונג דצר לויט
 האנטעררצװןד א־ז נצבאיס'.קאנםערװאטיװ

י “נער8לוצ*  8 װי 7?לינגע אבער דארף ש8(
 םרײד־ די םוםר). א װי חלילד״ נים, rלויב*א

מ גים איבצרהוי»ס האם באװעגונג 78ױני ײ  ק
 — װידצר r(« פחבר■ דער זאגט ,7אידעאלצ

 םרייד־ױניאנײם־. .דצר לויב). א איז צס
 שארלייקצגיגג א ״איז וױיםער, םיר 7לייענע

r c ,פהסת מארקםיזם r ’f םעד איז צנד־ציל 
די 7א םעזע, די .“עקאנאמ־ש װי מאראליש

I



----------------------•4 ו4 זײט
 אין באװעגונג םרײד־ײניאז דעד שיז צילעז

 וױײ איז פאראלישע גיכער זײנעז אםעריקע
 םחבר דער איבער חזר׳ם עקאנאפישע, גיגער

 אבער װעם אוםזיםם כסדר. נים אויב — אםם
 דער־ א בוך דעם אין זוכןין לײענער דער

 די אויב אז עס. איז פארוואם קלערוגג.
 פאראינטערע־ הויפסזעכלעך דיגען ױניאנס

 עקאגאפי־ אין װיינינ און םאראל איז סירם
jnr ,יעדען פון פרײ4זי זיינען דערגרײכונגען 

 םרייד די װאם גענוג גים — םער גאד ! אידעאל
 אידעאלא־ שום קיץ נים םארמאגען ױניאגם

 געפילען שום «קייז ניש אויך זײ האבעז גיע,
 םאקע זיינען ױניאנם די ריכםונג׳. א פאר

r סיבה אמת׳ע די אבער שעפעריש, e זייעד 
 .קאנ־ זײער אין דװקא ליגם שעפערישקײם

.םתירות׳דיגקיים׳ דיער אץ םערוואםחם . .
 אויםגע־ אז איז םאמעגבאום •ראסעםאר

 םלא־ מין יעדעז פון געגנער שפראכענער
 םארשםײם איז, דאם וױרםשאפס. נירםער

 די גװישען וױיגיג ז׳ייזיר הגם רעכם׳ זיין זיד׳
 װע־ עקאגאסיםםעז םעארעםיקער םאדערגע

 אב־ דיז םים זײז פסכים םאג צו הייגם לעז
 צי־ אינדוססריעלע .אוגזער םעזע. םאלוםע

 שום ?יץ איבערלעבעז נים װעט װיליזאאיע
 מחבר. דער םעסם שטעלט ־.,*לאן־װידםשאםט

 אלע םאפ אייז אין צונײף ער פישם דאן און
 נים עקאנאםיק, םלאנירםער פיז םעאריעם
 !װישעז אונםערשײד שום קייז םאכעגדיג

 אין — םאשיזם איז קאקוניזם טאאיאליזם׳
 אדן איץ *י אלע זיי געהעחװ אפשאצונג זי׳־ו

 דעד צו שנאה זײז אין עניז• זעלבעז דעם
 אינםעלעקםואלען די פון װירקוגג אזן ראל
 דער גײס באוועגונ^ םרײד־ױניאז דער אין

 וױסקאנ־ ג א. דער םון װײטער סך א סחבר
 עקאנאםיםםעו אלע זיינעז איס לוים טיךשול.

 שונ־ אפענע געדוען שול קלאסישער דער פין
 סאדערנע די אבער ארבעסער. דעס םין אים

 דעם פון אנדערע אלע איז םאאיאליםםישע
 :געסערלעד םער פיל זיינען םעארעםיקער םין
 דעד םון שונאים פארבאהאלסענע זייגען זײ

 נאך םאלגען און באװעגינג םרײד־ױני*ו
 דעגיעל קאוםסקי׳זין, קארל מארקס׳ען. קארל

 פארלײ־ און װ. א. א. ליזננינ׳עז יע־ליאנעז׳
 יוניאן דער פאר פאסםקעס נײע כטדר גען

באײעגוטס
 ארבעסס־פעבש דער גים זוכם ארדם אזדי

אז זײז איז עי  קײן נים ארגאניזא*יע סדײד־י
 עקאנאפישע קײז ניס אײד איז אידעאייאגיע

ז עד זוכס — אזײ אדיב — װאם ודעדםען. א  י
ד ער אי ם כ  א פאר ודאס טאראיי. די — זײ זו

י עם דארף םאראל םארם ײן  עגסםער דער ז
 סרײד־יוניאנס זײ קלאסיש־פשום; פםש איז

 (פרן שסרעבעג טעבשלעכע די .באפרידיגען
ר) די ע ט מ ר י א  פאזיגיע פאדאלישער א ג

 גרו־ די געזעלשאשם־. אנעדקזצםער אז איז
ר א דדדך אדנויםגעבדנדזװ פעגשען. •עם  מ

 געםײנזאסע און ארבעם פין גחרל מײגדאפעז
 געפײנדאפעז א געזוכם האבזין דערפאדמגען,

 .זאפפזאד פארען *ו ידעלכעז *ייף װאגעז׳
אמסעד םאנבעבבאו* *- זאגם ייץ.  אועלכע .

 װאגען (געפי^זאטעד) דער אוכושםעגדעז•
ז געקן^ס תאם י  אר־ םדײזד־ײניאן ײ נאר י

 ז״ןדקלע־ די קוטס ודײסעד אח־ נאניזאאיע*.
ג מ ײ: העד י ענ ציגע די ג  ארגאניזזמדע זיינ
ם האס ײאס ענ ק  בעגקשאסם די באפריז־יגען מ
 געזעל־ זדיגענעד אן גאד ארבעםעד די *רן

ל שאםם• א מי  — געזעלשאסם. אנערהענםע מ
ס האס ױאס אײזגזיגע די ענ ק מ

 זיין סח געםיל דעם ארבעםער דעם געבען
 איז געדיערען־ערגעץ. פון אפגעריםען, גים
 די גםילא ארגאניזאגיע• סרייד־יוניאן די נאר

 פאס־ עקאגאםישע און םאםיװען עקאנאםישע
 א םרייד־ױניאנס די אין ש&ילען טולאטען

ראל. צוױים־ראנגיגע
 אפתץ דעם אוםן אזא אויף געםינענדיג

 גײם באוועגונג, ־ױניאזTםרי דער פון ־וערם
 קרי־ (ביחע קריטיק א צו אריבער סזזבר דער
)םיק  םרייד־יו־ די םון פאליטיק דער םון !

 אויף קורצען אין א& זיך שטעלט ער ניאנם.
 גרוײ דער םח כוזז מאנאפאליםםישען דעם
 אנםקעגען איר שםעלם און אינדוסטרי םער

 מרייד־ די פון םאכם “.מאנאפאליםםישע די
 דעם הן ״רעדוצירם מאכם דאזיגע די ױגיאנם.

 לאגע א צו אונטערנעםער דעם הן ארבעםער
 דיער דערקלערם ,“אונםערטעניגען אן פון

 ױניאנם די םון כוח דער םחבר. דער ערנסמ
 גע־ דיגען ױניאנס די דעםםרוקםיװער. א איז

 מאנאפאליםםיש־צעשםערערישע א ווארעז
 דיערע איבער הערשם וואס ארגאניזאציע,

 די אינדוםםרי. דער איבעד און םיםגלידער
 קיץ נים האבען ױניאנם די פון פיםגלידער

 ;ױגיאן־פאליםיק דער אויף איינפלוס שום
 פון רעכם דאס פאקםיש נים פארמאגען זײ

 םון רעכם די זײגען איבערהויפם קריםיק!
 ױ־ די אין דעםענירם יוניאז־םיםגלידער די

 אומקלארעז אן אויף קאנטםיםוציעם ניאן
 קיץ נים אפילו האבעז פיםגלידער די ;אוםן

 םעגות זייערן פרעזענםירען צו םעגלעכקײם
 זײ־ ױניאנם די אין װאלעז די ;(גריװענסיס)

 קענען ױניאנם די אויב און פיקציע; א :ען
 אדער באזײםיגען. אדער באשםראסען גיט

 די־ א אויף יוניאן־מיםגילד א דיםציפלינירען
 און מיםלען געגוג זיי האבעז אופן, רעקםעז

 אנ־ אן אויף יארעז די די דערגײן צו וועגעז
 די פיז צעםעל דער — הכלל אופן. דער

 לאגג און גרוים איז יוניאנס די צו םענות
גלות. אידישער דער װי

 י אויסוועג דער ליגם וואו םא — אזוי אויב
 םא־ דעם אויםשםעלען צוריק םעז קעז אײי וײ

 און םרייד־ױניאנס די פון װערם ראלישען
 — זײן דארפען זײ .יואס דאס זיי םרן פאכען

 אר־ פרן געדעלשאםם פאראליש־פאציאלע א
 םאציאל־ איץ איו פארזזייניגם בעםם־םענשען

 אומדערװארםעט, װי גרופעז אנערקענסער
 ליגם קלינגען׳ נים עס זאל סחירות׳דיג װי

.אין ענטפער דער .  די פרן םאראייניגוסנ .
 בשות־ כדי קארפאראציעם- די םים ײניאנם

 איג־ דער םים פארװאלםעז און באזיצען םות
.דוםסוײע .  פחבר. דעם פון װערםער די (אין .
 יו־ די — .פאנאסאלעך• בײדע די דארפען

 “merge in קארפאראציעס די אדן :יאנם
a common ownership“( אום־ דעס אין 

 םאנ־ פראפעטאר זעם םינדיקאליזם קלארען
 אינ* מאדעדנער דער פרן רעםונג די נענבאום

 דעסאקרא־ די פון און סיסםעם דוסםדיעלער
 ג. א. דעם צו געגענזזח אין פרײזזײסעז. םישע

 אדי־ זײנע אין אײ װאס םסיים״, ״ודעלפעיר
 •אליצײאיש־םאםאלי־ א װי זעלביגע דאס גען

פלוכה־םיםםעם. םארער
 זיך שסעלען לײענעד דער ודעם אופזיסס

 ודערעז אודי. אויב װעם׳ װאס — פראגע א
 ױעלכע ארגאניזאציע םדײד־יוניאן דעד פיז

אד האם  אר־ טאראלישע די זײן באדארפם י
 גע־ גזױאלם האס ודאם געזעלשאסם׳ בעסער

 עקאנאפישע קײז נים ארבעטעד דעם בען
 י .בילאנגונג־ פרן בעםיל דעס נאר נרצען-

ליײ דער װעם פראגע דער אױף ענטסער ?ײז

געדעכטיגנךט ־<{--------------
 װי סונקם געםינען, נים בוך דעם איז ענער

 די אויף ענטפער דעם געפונען ניט װעט ער
 אר־ די םון פילאסאפיע די איז וואס םראגעם
 םילא־ די םוף, כל םוף איז׳ וואס און בעםער׳
אלייז. מחבר דעם פון סאפיע

 ענטוזיאסט ד,אפ'טאליפטישעד א
טרעװאגע״ ״קלאפט

U0 דים 1פו (שלום
 פון היא׳ דער םים קאפיםאל װעסםירםען

 קא־ דעם אפ פאקםיש זי רײסם אקציעס,
 אונםערנעמונג. דער פון פיםאל־באזיצער

 םאזע איצםיגער דער םון געזעץ א איז דאס
 אפשרייען, שום קייז און סיסטעם דער פון
 דאס טעםפעראמענטפול און ענטוזיאסטיש װי

 װאם העלםען. גארניט דא וועם זיץ, ניט זאל
 פארלײט און אויפזעער די װידער שייך איז

 גראד רענדאל מעג אונטערנעםונגעז׳ די אויף
 טעכגיש בלויז זיינעז זיי וואם דאנקען׳ גאט

 פא־ אין פישען גים זיך װילעז און געזאנען
 וואס םיבד״ אײגציגע די איז דאם ליםיי^

 צתאמען פםיכאלאגיש דערװייל נאך די ־אלס
 װעלען זײ גאר װי אונטערנעמער. די גים

 דאך זיי ויעלעז פאליםיש׳ דענקען נעמען
 פאדערנע די אז זען, את אויגעז די עפעגעז

 דורך אנגעפירט גארנים ווערט איגדוסםריע
 דאך די װעלען ;קאפיםאל־אייגענםיםער דעם

 אויף גאר איז ארם זייער אז פארשםיץ.
 צו־ זיי׳ אז און ארבעםער די פון זײם דער

 פאק־ די זיינען ארבעטער, די םים זאפעז
 דעםאלם פראדוקציע. דער םון םירער טישע

 םארשפילם זייז אוודאי שוין דאך די װעלען
״אפענםיװע״. רענדאל׳ם פאר

 םיםז רעדע זיץ רענדאל האט פארענדיגט
 דערציאונגם־ ספעציעלער א אויף אנוױיזען

 האבען אונםערנעםער די װאס אױםגאבע,
 דארף םען ארבעםעד. די אנםקעגענאיבער

 ריזי־ םון תורה די ארבעםער דעם לערגען
 פארלירען. און געװינען פון לערע די קירעז,

 ער װעם ױיםען. דאם װעם ארבעםער דער אז
 ארײגטרעםען ענםוזיאזם״ און ,שםאלץ פים

 אינדוסםריע דער אין םיםפארטנער א וױ
 אין אפשפארונגעז זיעע אינוועםטירען דורכן

 וועם ער ;װערם־פאפירען אינדוםםריעלע
״הםאקהאלדער״. א ־־ערזוז
אפעריקא־ די האט פאזע די־א שפעס. צו

 הײגם זיך. הינפער שוין איגדזססריע נער
 איבערװעגעג־ דער װען ציים, די גאר איז

 אץ שכירות־ארבעםער סון םײל דיגסםער
 קײן נים פארזיכעדונג. זוכם געהאלס־םענשעז

 בלי־ די דעריבער װענדעם פען און ריזיקזי.
 זײס דער צו אםםער אלץ אה םער אלץ קען
 געבען קאן װער וױיל רעגירוגנ. דער פון

 וױ און רעגירדנגז די נים אויב זיכעד־נג.
 אויף זיך פארלאזען פית םראכם פען נאר
 אק־ די פאלזנז גלייד אזוי רעגירוגג. דער

 אי־ *ייװאםער פון סיסםעם דער פון ציעס
 אונםערגעפונגם־פרײהײם אדער ניציאםיװ

 די װעס קײגער קאפיסאליזנ^ פשום אדזןר
 האנען ניט צדריק גע־פיכסע דער םרן ראד

 םארצװײפלוגגס־עג־ דער נ־ם אסילו דרײעז׳
רענדאל. קלערענס א םיז־ סוזיאזם

מכ די ײל פ מי דזןי ״אין ?י קי ײ ע, *  מ
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גענע־ דעם םון םיםיע ןר
 באארד עקזעקוםױו ראל
אינםערנע־ אונזער םמ

אפגע־ איז װאם שאנעל.
םת געווארען תאלטיען

סעפ־ טעז15 ביזן םעז10
אנ־ לאם אין םעפנער

גע־ אין איז דזשעלעס,
די װי אנדערש געווען

 העכסטע די וואס םיטינגעז געװימלעכע
 אפ. האלם ױגיאן אונזער םון קערמרשאסם

 דיער געהאט האם פרןנםע אלגעםיעע די
 עס םיםינג. דעם װעגען שרייבען צו וױיניג
 בא־ םענסאציאנעלע קיץ געוחמ נים זײנען

 אלגע* די וואס באריכםער׳ אדער שלוסען
 וואם נייעס, װי באטראכם •רעסע םימע

 םאר קאפ. צייםונגם גרויפן א פארדיגם
 אונזער םאר אבער. םיטגלידער אוגזערע

 די דינען אינדוסםריע, דעד פאר און ױניאן
 גע־ אפגעגעבען דארם זיעען װאם באריכםעז

 באשלוסען און פארהאגדלוגגען די 'יארעז.
װיכםיגקײם. אויסערגעוױינלעכער םמ געװעז

אן רירען וואס סראגען זײנעז דאס וױיל
 די אין ארבעם די עקזיםאענץ. סאםע זײןד

 ארגאני־ די און םארדינסםען די שע«ער,
 באדינ־ ארבעטס די םון קאנםראל און זאצין
 איבערן אינדוסםריע אונזעד איז גונגעז

לאנד• גאנצען
 די פאל דאס וױדםעז םאר אוחאך די
 גענע־ דעם םון אויפםערקזאםקײט גאנצע

 כםעט אויסשליסלעך באארד עקזעקוטיװ ראל
 ארגאניזאציאנע״ע און עקאנאםישע די אויף

 טרייד. אינזער אין ארבעטער די םמ *־אגזח
 דער אין לאגע אויםערגעוויינלעכע די איז

 אונזער אויף וױרקוגג איר און עקאנאפיע
 אינדוס־ קליידער פרויען די איגײםםריע.

 זײ־ םיםגלידער אונזערע װעלכער אין םרין,
 פילבארער זייער א אי;

 א'ן ענדערינג יעדער
 קל־־י־ פראדוצירענדיג קליפאמ. עקאנאםישזװ

 באפעלקע־ דער פון שיכמעז אלע פאר דעד
 נויםיגע בילינסםע. פאפע די פח רונג׳

 ד*ז פאפיליע ארעמסטע די װאס בגדים,
 ם״יער־ די ביז קיגד און פרוי פאר קײפעז

 גאר די :אר ײאפ ?לייחנד. לוקםוס סםע
 אפ זי שפעעלם פזןרגינעז, זיך קענען רײכע

 כאפעלקער־גנ דער פון לאגן םאטעריעלע די
מ אלם אנ  אירען שיכם יעדען פין און :

 קלײ־ פרדיעז די .ידערם דעם חוץ :אזדנדער.
 אייגענ־ איר פון באױירקם איגדוספדיע דער

 רושט ע:דעז־*;ג יעדע און געבוי. ארםיגעז
 ־־ע־ דעם פאדדינססען.און די אויף אפ דך

 די ארבעםער. אונזערע re םטאנדארד בענט
 פר־יעז די װאס אעזאנעז שװאכזנ איז קירצע

 י׳עצ־ די געהאם האבעז ארבעםער ־:ײידער
 הײ־יאדיגעו דעם אײ^נעשיאסען י־< פאר טע

 פרן הײ רעזײטאם א ז־־נןז העזאן. ־ײנםער
 איז לאגע זהאגאפישער אלגעפײנזד דער

 פרן איבערנאנג דעם פון צײם איז לאנד
 ױאט באײאסענינג. צ' *ראדיקןױע צידילעד

" פארסײדינעז צר נע״ארעך גײםיג איז  ז
 איכפע־ סאײעטישען א־ז אנגריף אן ;עגען

 בא־ טפעציפישד זײ פון סײ און ר'אלתם
*•:־ ק״ידער פיײען דער איז דיגגדגגעז

 באשעפםיגם- נזח
פאר באראפעטער

 די כאראקםער, םזױאן דער װי דוסםריע,
 גרויסער דער צװישען קאנקורעגץ שארפע

 פאבריקאנ* קלײנע םארהעלטניםםעםיג צאל
 םונדא־ םינאגציןילער שוואכער דער טען,

 און אונםערגעמער םערםמע די פון מענם
 םיל די געגען אומבאהאלפענקיים זײער

 פרא־ םעקסםיל אייגגעםוגדעװעטע בעסער
 ווארע די קויםען די װעםעז םון דוצירער׳

 די pe איינקויםער קאנצענםרירםע די אץ
 שוואכע די םרייד• ריםעיל פארן קליידער
 ארגאניזא־ געשאםען אויך דאבען טעזאנען
 ױגיאן. אינזער םאר פראבלעםען ציאנעלע

 עקזעקוםיװע גענעראל דער פון םיםינג דער
 אויםשליםלעו אפגעגעבען דעריבער זיך האם
פראגען. די אם פים

ײדענטען די םץ באדיכם ײס־ידע  װע• ד
א־:א:יזאציעפ זײעו״£ אץ דאגע דע- :ען

 די דערעםעגס האם דובינסקי פרעזידענם
 אין אזײגער צעז םאנםאג, זיצוגג, ערשםע

 אלע םון אנוועזענהיים דער אין פרי, דער
 עקזעקוםיױע. געגעראל דער םץ פיטגלידער

 עד־ וױים־פרעזידענם םון אויםנאם דעם רים
 געקעגם נים האם ווזנלכער מאליסאגי׳ -ארד
 די דערםאנעגדינ קראנקהײט. איבער ק־םעז

 ארױםגע־ םוים דורכז זישען װאס מענשען
 זינם רייען אונזערע םון געױארען ריסעז

 גענעראל דעם פת םיטינג לעצםען דעם
 גאר און ליוױי לואים ראוז. אדא באארז־:

 אנדערע אלע די אץ קאהאז אב. '־עצםענם
 זיך האבען םוער, אקםױוע איז מיםגלידער

 זייער איז אויפגעשטעלט אגװעזענדע אי־ע
אנדענ־•

 :ע־ גוםגעהײסעז דינען עס װי נאכדעם
 אלגע־ לעצםעז םמ פראםאקאלעז די ױארען
 באשלוםעז די אוץ פיםינג באארד פײ:עם

 צװישזיז דער אין באארד יארק נױ דעם ײן
 דערקלערם. דדביגםקי פרעזידענם האם צײם,

 זײם־ און דופליקאציעם שפארעז צ־ כדי אז
 די ענדערעז פאל דאס פען ו־עם פאר^דטם.

 םריער אויסהערעז אמ ארדענוגג גע־ײעלעכע
 ױײס־פרעזידענםעז, די םון באריכטעז ד•

 פארקעם r* ארגאניזאציע ױץ פון יעדעז
מז ער װעם נאכדעם ערשס א-ן ע  אל־ זי? ג

 לאגע דער איבער איבערבליק נעפדינעם
 ייניאן דער אין אוץ אינדוססריע דער אין
 די איבעד באוײכם דעם דעדכאנמז איץ

 זײנען װאס סײלעז- יענע איז נעשעענישעז
 יױיס־ די re באריכםעז די איז :עדעקם :ים

 די־ ?ײז נים האבעז זײ דזײל שרעזידענםעץ,
 גענעראל דעד אויף פארםרעטער רעלטע

ע־זעל־טי״ע.
פ־יגכער: ישראד ױ**ם־ארעזידענם

 קלאוק יארק נױ פאיז באריכטעם ־אם
 הײנסיגם םעזאן פאל דער באארד. דזשאינם

 רױים איז אינדדםסריע קלאוק דער אין ־אר■
 אג־ איז האם פען וױ ט־ס אזײ גע׳־וען ט :

 באשסע־ ערשסע די לויס דערדוארם הדיב
 אדיס־ איז סדייד איז אגריפענם דעד ל־־נגען.

 האם ײנקך די אדן פאי פץי נעגאגגעז
 רױכ־ די פאדערונגען. יײיע א אר־יטגעשםעלס

r טיגסםע t פער א געותװ זישען ידעלכע 
ע ע ד ביי צ־די־ ארבעם דעד פץ פארטײדדגג -

 שעמר טאון אװ אוט און יארק נױ די שען
 גאראנ־ די אגריסענם אין העכערעז אץ

 ד׳שזז זײ וױ לױם שכירות פיגיםום טירםע
 םײנם דאם רואס אםת, דער אין איצם
ר פיל• אזױ פאל אנדערםהאלבען ארום מ  אי
 אין ארבעט וױיניג געװען איז עם װאם דעם

 אײנ־ געװעז בתים בעלי די דינעז שעפער די
 פאדז־ ױנקמ די אנםזאגם און געשפארם

 זאל פען אז םארלאנגם האבען זײ רונגען.
 אויף םארלעמערעז אגרימענם אלםעז דעם
 זײ וױ נאכדעם ענדערוגגען. אז יאר א נאך

ל די אז געװארענם זײ האם ױניאן  מ
 אנרי־ אן אן ארמםען נים װעלעז םלאכות

 אױף געװארעז• וױיכעד זײ זײנען םענם.
 אײגגעשסיםס ױניאן די האם םארלאנג ױיער

 אגריםענם אלםעז דעם פארלענגערען צו
«yr 1 און םעג צען אויף jמז דדים א  זיד ה

 אױף געאײגיגם צײם דער םת םשך אין
ת צאלומעז די באדינגרנגעז: פאלבענדע • 

 װאקײשאן און העלםה צום בתים בעלי די
 ■רא־ איינם מים געהעכערם װעדם פאנד
 איר אויםגעגעבעז האם ױניאן די ;צענם

 בײז־ע t «ןײ םעווערעגם פאר פאדערוגג
 אויםאר־ נעסען זיך גלײך דארפעז צדדים
 *רײזען םעםלעז פמ סיסםעם א בעםען

 שעפער םעקשאן די אין ארבעס שםיק פאר
ען נים זיד װעם פעז אדיב אץ  אײניגעז מנ
 םשער־ איפפארשעל צום איבערגית עס זאל
 שא־ אנדערע אלע אנםשײדונג. אז פאר םאן

 *ום װעחנז איבערגןגעבען זאלעז דערונגעז
 לעצםער דעד r* םשערפאן• איםפארשעל

 דירעק־ אװ באארד דער וױ גאכדעם ריגום.
 באדיגגונגעז די האם ױניאן דער םמ םארם

 האם עס איז כוםגעהייסעז סעסעלםענם פץ
־ גאכםיםאג זעלביגען דעם נעדארפם  מ

 ®ןר־ געםײנשאפםלעכעד א צ־ װערען בראכם
 באארז־פ עקזעקדםיװ לאקאל אלע פון זאפלונג

«r מז גוםחײסונג. םאר םשערלײט שאפ א  ה
־ חדסדי סאנאטאסיאייש די פון פירער די  מ

 *ויסםײםשונגען נײע געזדכם און קראגזמ
 דעד אפגעפאכט. האבען פיד װאם דעם פמ

 מוזעז איז האגדלדנג זײעד re רעזולםאם
 אױף איז אינדוסםריע קלארק נאנצע די אז

 א נאז־ איז געױאדזװ אפגעשםעלם פארגעז
 אהאםי־ די האבען םעג צװײ r׳e סםאפעדזש

 באדינגדנ־ די אדיז• אײנגעשםיפם איישאנם
 אנ־ צרדיק האבעז הלאוקםאכער די אה גען

ארבעסעז. געהוימז
 האבםאן דזשרלײס װײש־ארעזידענם

מז באריכםעם האס ע ר זױן לאגע דער װ  דן
 האכסאז יאו־ט• ניד איז אינזדספריע דרעס
 דעד איז אלע כאטש אז *נגעזזיזען האס

 הײ־יא־ דעד אז פילען אינדדסםדיע דדעס
ר ע ר געװעז איז טעזאן פאל ײנ מ ר  אפילו ע

 כאםש .1950 איז סעזאו שלעכםער דער ודי
 חיי־ פיל אויף זיך באקלאגעז ארבעסער די

 — *דבעססגעבעד די און זןרבעס ניגער
 די ודײזעז אופזאץ. ערס^זנדללעפא א אויןי

רנעלו פאנאםלעכע די פרן ציפעדזװ  eyn ע
 שכירדת אין :עװאי־עז אדיסגעצאלט איז
 פין פראצענסזת די (לדים ארבעטעד די צד

ם בעלי די וחןס פעי־ראל  snx צאלעי גתי
־ עטדחזס אן פאנד) װאקײשאו און העלטה מ



----------------------------------- < w ■> .
 דער *ז וזײתװ צימערעז די לאמ• סירע

n 1950 »יז •יײי־של r פאקםיש געדוען איז 
ר דעד מ בי ל  *רן 168 :ןרוס .1949 «יז ודי זן

כ » ל  זיבען די איז *ץ דאלאר מ״ליאן מ
 נױם געװען עם איז *vr תייגםיגם ®ח חדשים

מ צתײ ר דאלאר םילי  זעל־ דער איז װי מ
 *ונםערשײד דעד ®»ר*יארען. צײם ביגעד

חנז װאם וײ• א ד ח  *ביםעל געווען איז מ
ם םער מ ר  װאם לאין• מיםעלער דער אין *

 און $10.75 ביז $5.75 פאר זיד מדקויםס
 אר־ מער עםװאם געװעז איז יאר הײננדגם

 װייניגעד און לאינם כיליגע די *יז בעם
 ציםעחנן די לאיגם• פרייז הייכע די איז

 גים איז שםונדען־לױן דזיד אז וױיוען אבער
 גיפערען די לױם געװאדעז• פארקלעגערם

 לייבאר אוז חנשארםםענם סםײס דעם פין
 גע־ שםוגדען־לוין דורכשניםלעכער דער איז

 איין 1950 פון העלםם ערשםעד דער *ץ װעז
 אין און םענס אכציג ארן צוױי פים דאלאר

 יאר וזייגםיגעז פיץ העלםט עדשםער דער
 און אייז םים דאלאר זיײז געוועז עס איז

שעד- א םעגם נײנציג
אגגעװי־ האם האכםזזז חײם־פרעזידענם

 עם איז סעזאנען שלעכםע די איבער אז זעז
 אוים־ מער ײניאן דער פאר נויםיג געװארעז
 גע־ איז עם באדינגוגגען. די אויף צדפאסען

 און סרייזעץ םעםלען צו שװערער װארעז
 םארזוכעז די םארגרעסערם זיך האס עס

 כדי דרעםעם פרייז ביליגערע אגצוגעבען
עז דארםען צו  אר־ דער םאר ווײניגער מל

בעס.
 זיםערםאן טש»רלם װײם־םרעזידעגם

 דער פון באריכם האכמאנ׳ם דערגאנצם האם
 בא־ א םים יארק נױ אין אינדדסםריע דרעם
 וואם ארגאגיזאציע־ארבעט דער װעגעז ריכם
 צײם דער דזדך האט באארד דזשאינם דער

 האט ער אנםירונג. זײז אונםער געסאן
 אינדוסםריעלער דער איבער אז אגגעװיזען

 אנ־ שװערער געװארעז נאסירלעד איז לאגע
 דעם םראץ ארגאגיזאציע־קאםפײנם. צופירעז

 געװארעז דערגרײכם באדייטענד אבער איז
 דורך זײנען עם געבים. דעם אויף אויך
 םופ־ ארום געורארען ײניאגיזירם *ײם דעד
צאל באדייםענדע א און חשאבערם גײע ציג

 געווען איז שװעדיגקײם א קאנםראהםארפ.
ד װאם דאס  דרעם־ דער פון אגריםענם דן

 נאך איז םראקלײם די םיס ײגיאן םאכער
 דו־ פרעזידענם אבער געװארזין. באנײם נים

 םםרײ־ צו 102 לאקאל צו באפעל ביגסקי׳ם
 אין סקעבעז װאם פירמעס םראקיגג די קדן

 וױר־ גוםע א געהאם האם םםרייקם דרעם
 װע־ באריבםעם אויך האם זיםערםאן קוגס

 אויפן 22 לאקאל פון םעםיגקייסען די געז
 געבים געזעלשאםםלעכען און פאליםישען

 די צװישעז םעםיגקײםעז בילדונגס די און
מיםגלידעד.

ט ם־פרעזידענ ײי ש ו שארדז בין דז  רו
 אוו אום קלאוק דעם פאר באריכםעם האם
 קלאוק רעגולערע די אין דעפארםםעגם. םאה

 אר־ ווייניג סעזאן דעם געװען איז שעפער
 רעיאן די אין בעסער איז לאגע די בעם.

 אין אגרימענם נייעם דעם לױט שעםער.
 דעפארטםענט דער זיך גריים םרײד קלאוק

 ױאם שעםער. װאדען די אריבערצושײ־עז
 ארבעם שםיק אויפן געבליבען׳ נאך זייגעז

 אנגעפירם ציים דעד דורך איז עם סיסםעם.
 םעםיג־ ארגאניזאציע םיכםיגע א געמארעז

 דער דורך זיינען םירמעם נייע עלף קײם.
 שע־ צוואנציג געווארען. ױניאניזירם צײם
 מערםםע די פארלארען. מיר האבען פער
 פון אײניגע ביזנעס. פון ארוים זײנען זיי פון
 גױ קייז אריבערגעצויגעז זיך האבען זײ

 װעגען גאריכטעם אויך האט רובין יארק.
 םעםינ־ בילדוגגס בײשםייערוגגען. הילםם די

 פון אקםױױםעטען פאליםישע און קײםעז
צייט. דער דורך דעפארםמענט דעם

 גרינ־ הערי װײם־פרעזידענטען די
 בא־ האבען םםאלבערנ לדאים און בערג

 אפ־ זייערע אין לאגע דער וועגען ריכםעט
 םשיל־ דער אינדוםםריןי, דער פון םיילונגען

 און אונםערוועש די און םרייד דרעס דרען
 פון צוױיגען די אויך םריידס. נעגליזשי

 הא־ וואם אינדוסטריע, קליידער פרויען דער
 ארבעט רעגולערע מער געוױינלעך בעז

 אנגע־ אזוי נים זייגען זיי וױיל יאר. דורכן
 און קלאוק די װי מאדע דער אויף װיזען
 םיל געהאט הײ־יאר האבען טריידס, דרעם

סםאלבערג געוױינלעך. װי ארבעט וױיניגער

נערעכמינהײמ ^-
 נעגליזשי די אז םײנונג, דער םים איז

 זײ װאם דעם פון געליםען האם אינדדסםריע
 דערװארמז^־ מאס די איבעדגעכאפם האבעז

 אבער איצם סעזאן. גוםען זײער א דיג
 אביסעל םרייד דעם אין לאגע די ווערם

 בלױז אז באריכםעם, גרינבערג בעםער.
 ארבעםער די םון פראצענם זעכציג ארום

 איבער באשעפםיגונג• פולע איצם האבעז
 אנצוםירןין שװער איז םעזאן שלעכםען דעם

ארבעם. ארגאניזאציע

אלד דײוױד װײס־פרעזידענם  האם גינג
 םע־ דער םמ באר־יכם דעםאלעז א געגעבעז
 דערגוײײ די און שוועריגקײםען די םיגקײם,

 לעצםע די אין דעפארםםענם ױץ םון כונגען
 אוסגינםםיגער דער איבער חדשים. עםלעכע

 שווער זייער איז לאגע. אינדוםםריעלער
 די יועז איז סםאנדארד דעם אויפצוהאלםען

 פאר־ צו נויםיג םאר געפונען האם ױניאן
 וואק־ דעם איבער איךהעכערונגען לאנגען
 גאר בתים בןילי די האבען יקרות, סענדען

 שװערער דער איבער רעדוקציעם פארלאנגם
 זיך אבער האם ױניאן די םרייד. אין לאגע

 שװעריגקײםען. די פאר אפגעשטעלם נים
 ארגאניזיר־קאמפיינם אירע וױיםער פירם זי

פארבעסערונגען. םאר קאמםען און
 לאגע דער וועגען באריכם ענלעכער אן

 דעםארםמענט םאון אװ אוט איםםערן אין
 הערי וױיס־פרעזידענם צונעשםעלם האם

װאנדער.
 צוגע־ האבעז רארקעטס אנדערע די םון

 דער װעגען באריכםען דעטאלע שםעלם
 װעגען און ױגיאגם זייערע פון טעטיגקײם

 קאנםרא־ זיי װאס טריידם די אין לאגע דער
 טשארלם !װײס־פרעזידענטען די לירען

 און באלטימאר םון סופערװימער קרײנדלער,
 םעםיועל דעפארטמענם: םאוט אפער דעם
 קרעימער, פיליפ פילאדעלפיע! פון אטא,

 שיקאגא םון ביאלים מארים באםטאן; פון
 פערלשםייז, מייער וועםם; מיטעל דער און
 מאר־ דזשאהן און םאוםה־װעםם; דער פון
 וױים־פרעזידענם םאוםה־איסט. דער פון םין.

 מאנט־ םאר באריכטעם האם שעהן בערנארד
 קאנא־ אין מארקעםס אנדערע די און רעאל

מעטדייעפ דזשעני װײם־פרעזידענטין דע.,

םעמעס ארכעפער אזיןן
טה«רן אדדן ™

אדנזערע ק^גקורענטען נײע
אינסןרנע־ דער אין םיר. ויב

 וזײגיג גדהאם האבןן שאנלל,
 קאגקורעגץ דןר םיו *רות

ױ^ן שון או־  און שעיזר נ
 האם ארבעס. םעקשאן סון
 ריבוינזשצלוילעם דער איגי

«זןר א נאך פיס תװלן פזכה _
אמזך אין שארםערם די — ?אגקירלנדצן םיליאז
ייקע•

 דןיארס־ דער ײאס אויםשסזלוע• אן אײף
 געםאכם לעצםענם האם אגריקאלםשור אװ םזנם
ר  האס שארם־זשורנאלזן, פון רזדאקםוירים וי «
 םלבושים -וזאלצנע- נעװיזען װאשיעדאן אין סןן

 תסאכפ דרעסזס שענםי און קארן ס־ו גןפאכם
ק *־ז (.שוירטי־ באפיסםונג קינ:סלעכער פון מ

 סון ?נגןישםןילדע פײדלעך .מאדעלם*, די לײיעס).
 די נעםראגעו האבען דעפארםפענס, אגריקולםור
גרויע .װאלענע״ פײנע א :בגדים פאלמנדיגע

 פיס סװעסער ברוינעם א ;קארן פון געפאכם דרעס
ר םון געמאכם סקוירם א  :תגואה זעלביגער מ
 גןײ שװארץ פים געסריפס דרןןס איװניגג געלןי א

 םײד־ די קארן־קערענדלעך. בעסםזי די םון מאכס
 ,געפרינםעטע׳ שײנע געסראגען אױך האבען לעך

 עם זעק. .סױרסילײזער״ םון גצםאכם דרקיסעם
 ועזײנס שײנע דריקען פו פלאניים איצס װןרס

 קינסם־ םון זזק די או־ף קאלירעו ל־כםיגז פים
 פארםער דער װי נאכדעם און באפיםםוגג. לזבער

 אויםלײדיגען אין פעלדער זײנע באםיםםיהן װזם
בזן זײ ער װעט ז*ק, ױ  װאס פלױױסטע זײן צו נז

 א זיך םאר אויסנײען און אויםװאשען ײי װןם
פיסט־זןיק. קינסםלעכצ אלסע םון דרעם שסאגדל־נײז

 די מים םאן װעלצז פיר װאס נים איך װײם
 דער אין ארײננערען אונזערע. קןנקורענטען נײזי

ן קאו םארפערקלם זלק־נײלנדית אלז ײניאן ן  י
 אופבא־ אביסןיל זײז װעם זײ, פיקעטען ױם. דאד

 בלײבם װעםלרעז■ שלעכםע אין םפלציעל קװע̂נ
פראפאגאנדע. — אויסװעג אײן וױ פלר ניס

פאר־ די שון פרוילן די מדצײלען ם׳דארף

ס׳פאסט אז שסאםען. סאראײניגטע די אין מערס
 מלגער די סון װײבער די אז אםעריקע פאר גיט

 זעק אלסע סראגען זאללז יזןלט א באשפײזען װאם
 ךערפאנלן, זײ פ׳דארף גופים. הרײע זײערע אויף

 בלױז ניס זײ<ןין אייף פ׳סראגם װאס זלק אז
ז נאי־ דלות, סימן א םרײלד פון סיפבאל א אי

 דלר־ זײ פ׳דארף צײםלן. אלטע די זיגם קלאג און
 דער אין שםעקם עם װאם געטאר די קלערלן

 ם׳דארף אםלריקז. םון כבוד דעם םאר זעק־סראגערײ
 זײ און גלפילען פאטריאםישל זײזיע צו אפעלירלן
 קאן אםלריקל סון פרעססיזש דער אז באװײזען

זיך זאלען בירגערינס אירע אז דערלאזען, נ־ט
נדסט־זלק אלטע פ־ם גאסען די אויף באװײזלן
 דלרפיס און לענרען. שלאנקע ײיערע אייף אנגעגורט

 אגסי־ סאװלטישער סון פײער אויפן בויפײל גיטען
 שסארבם בלויז נים אז פראפאגאנדע, אםעריקאױשלר

 שםאםען, פאראימיגטע די אין הונגלר םון מען
זלק. איז אויך-אח־ם ם׳שפאצירם נאר

ײ ױ אן צ לי  םאר דאלאר מי
ט ײ ק ענ ט ל א ה ע סג ײ א

 אפגלזאגט זיך ה?ט ליאים ל• חשאהן ויזן
טלםם־הארטלי חום איז יינקט דעם אױסצופאלנלן

, ר ע ב א ם ק --------------------^ 1951 א
 אדן פראנציסקא סאן פאר באריכםזסם ד.אם
 הייפאן דירעקםאר. קאוסם פאסיפיק דער

 שריפםלעכען א צוגעשםעלם האם לאנגער׳
 מעםיגקײ־ די את לאגע דער ודעגען באריכם

 צוגאב־באריכ־ קאוטט. פאסיפיק אויפן סען
 די אפגעגעבעז האבען יארק נױ םון םעז

פון נאגלער איזידאר :וױים־פרעזידענטעז
 .9 לאקאל פון הײמאן לחאים ׳io לאקאל

i לאקאל םון קאפיאן בענדזשאמין nױסף ׳ 
 מא־ עדווארד און ,35 לאקאל פון ברעפלאװ

 צוגע־ האם װעלכער ,48 לאקאל פיז ליםאני
 ער וױיל באריכט׳ געשריבענעם א שיקס

 אי־ מיםינג צום קומעז געקמם נים האם
קראנקהײם. בער

 אפ דאלצ זןיזע^יםיױע געכעראל
םרריער־זיצינג

עקזעלו• גענעראל פין זיצ־נגען
 גע־ פארנוכוען געזיד ראנסאג׳ בארד, םיװ

 וױיס־פרע־ די פץ באריכםען די פון ודארען
 אגהויבעג־ זיצ־גגען. נעקססע די זידענםעז.

 געדארפם האבען פרי. דער אין דינםטאג דיג
 דובינםקי׳פ פרעזידענם פון װערען םארנומען

 אינ־ דער אין לאגע דער איבער איבערזיכם
 איבעין ױניאז אינזער איז און דוסטריע

 םע־ די פון באריכט זײן און לאנד גאנצען
 לעצ־ די דורך אפים גענעראל פון טיגקײםען

 איז װאם אבער סראגעדיע די חדשים. םע
 טויט פלוצלונגער ,דער געשזןן נאכם יענע

 װעגען װאנדער׳ הערי וױיס־פרעזידענם פון
 ערשם דערװאוסם זיך האט מען װעלכען

 איבערגעריםען האט פרי׳ דער אין דינסטאג
 גענעראל פון ארבעם אנגעצײכענטע די

 קורצער א פון אויסנאם דעם מיט באארד.
 געװארען אנגענומעך איז עס וואו זיצונג׳

 א אויף (געדרוקט רעזאלוציע טרויער די
 ״גערעכ־ נומער דעם אין פלאץ צוײיםען

 דער פאר אראנזשירונגען די און טיגקײט״)
 פון זיצונגען קיין טאג יענעס זיינען לװיד״

 גע־ געהאלםעז ניט רער באארד גענעראל
 םיםגלידער אלע זיינעז פארנאכם װארען

 הונדער־ און עקזעקוטיװע גענעראל דער פון
 אין ױניאז אונזער פץ מיטגלידער טער
פױנעראל אין געקומעז אנדזשעלעס לאם

 נאן־קאמונ־סס די אונטלרשרײבען װעגען געזלץ
 פלױשלנעפ מײן געצויגען איך האב אפ־דײװיטס,

אים. םאר קאפללוש
 באהאלםענער פון געפיל א געװען איז מיר בײ

 אוינד פרינציפיעלער לואים׳עס ל. דזשאד׳ן גו קנאה
 בא־ זיך איך האכ אבער לעצםענס געהאלםןינקײם.

 האלט, איך װארים געפיל׳ דאזמער דעם פון פרײם
 :ללן דזשאהן זײן צו ^קנא װאס נ־םא איז עם אז
 פ־ל הלנט זײנע גויא־ש׳ אױף פיזאגם װי האט׳ ער

אויםנעהאלטענקײט. א־־גענער זײן ט־ט
 ז־■ אי־ם אן איצט ג״ט קאדף ב־טערער א

 א־ן קאונטיס ללסלי א־ן קלעי םון קוילעךגרובענס
 פ-ן כשכנות זין־ גןפ־נען מאיגערם די קןנםאקי•

 װאו הארלאן*, .:לאדי סרױער״נ־בארירסען דעם
 בלו־ א אנגעגאנעגן איז צור־ק יאר ציזאנציג םים

 םאײ די םון ױניאניזאציע דער םאר מלחמה םיגע
 נלנלנ־ זיך בת־ם בעלי די איצם פרואװען נלרס.

 מא־ך ױנײטעד דער םון איגאנײזןירס די צושםעללן
 און מאשיךביקסען באניבעס׳ מים ױנ־אן װארקערם

 קיילען־גרעבערס די איט1 םעראר־כיטלען. אנדערע
 נאן־קארוניסט די אונסןרגע^ריבזן נעהאט ימיאן

 װענדען א־צם ג־ללאנט זיך זי װאלט אס־דײװיסס,
פיט בןארד רעלײשאנם לײכאר נעשאנןיל דעם צז

 דעם כבוד לעצםען דעם אפגעבען פארלאר
 זײן האם וואם פיאגער׳ פארשטארבעגעם

 ידניאז םרייד דער געודידםעם לעבען גאנץ
 פרעזי־ ארגאניזאציע. אונזער און באװעגונג

 דעם גציוען הספיד .האם תבינסקי דענט
 גרדי־ זיין וועגען רעדענדיג פארשםארבענעם׳

 אנט־ דער און אויםבוי צום בייטראג סעז
 דער איגםעי־נעשאנעל. אונזער פון װיקלוגג

 דעם פארבייגעגאנגען נאכדעם איז עולם
 איז קערפער דער אײדער ארון, אפענעם

 ל־פם־םעלד צום געווארעז אח־עקגעגומען
 יארק. נױ קיץ װערעז צו אריבערגעפירם
 דער און טוים דעם װעגען (אײנצעלהײםען

 וואנדער, הערי װײס־פרעזידענם פון לװיה
צייםוגג). דער אין פלאץ אגדער אז אייף

ס *,-עזידענם קי׳ ט מ כ ם דו כ רי א ץ כ  א
ק כערכלי ד אי ע ב ן ד;ןר אי ג א  ל

ץ ײד א םר
ד גענעראל פון זיצונגען רעגויערע די  ע

 אגגע־ וױדער זיך האבען באארד זעקוםיװ
 דו־ פרעזידענם מים פרי מיםװאך הויבעז

 אינ־ אומגינסםיגע די איבערזיכם. בינסקי׳ם
 םרייד קליידער פרויעז אין לאגע דוסםריעלע

 בא־ געװען נים איז יאר צוױי לעצםע די
 אגגע־ האט נאר מארקעט, אײז צי גרעניצט

 דינען זײ וױיל אינדופםריע, גאנצע די רירם
 עקאנאפישע אלגעמיינע די פון רעזולםאט א

 װעלם. דער אין באדינגונגען פאליםישע און
 סע־ שוואכע די לאגע׳ אומגינסםיגע די אט

 םלעק לענגערע און ארבעם וױיניג זאנען,
 אר־ די געמאכם שװערער האבען פעריאדעז

 אלע אויף ארגאניזאציע אוגזער פון בעם
 געװען איז עס װאם דעם איבער געביטען.
 איז שעפעד אונזערע אין ארבעט װייניגער

 אינטערנע־ אונזער אין מיםגלידער צאל די
 5,500 מים געווארען פארקלעגערט שאנעל

 יו־ אונזער און חדשים אכט לעיצטע די אין
מיטגלידער. X(425,7( איצם האט ניאן

 אז אנגעװיזען׳ האם דובינסקי פרעזידענט
 בא־ אינדוסםריעלע אומגינסטיגע די איבער

 אנ־ געווארען שװער אײך איז דינגונגען
 אוים־ און ארבעט ארגאניזאציע די צופירען

 די אױף קאנטראל יוגיאו דעם ברײטערען
רעזולטאם אלס שעפער. ניט־ארגאניזירטע

 מצד פרעקסיסעס לײבאר אנפזיר פון קלאגע א
 פאדןרען געקאנם װאלס ױניאך די בתים. בעלי די

 דאלאר םױזענםער צעגדליגער געװינען אױך און
 געװארען אפגעזאגם זײנען װאס פאינערס די פאר

 בכלל ױניאן• דער צו אנגעהעריגקײם זײער צוליב
 טעפס־ דןם אױסנוצןין בעקאנם ױניאן די ־אלט

 בא־ אפענעם דעם צוריקצושלאגען געזעץ הארטלי
 גןך דאזיגער דער הגם וזארים טעראר. לעבאסישזן

 (און געזעץ אנםי־יוניאן אן בלײבט און א*ז זעץ
 אויף דערפילם גדם cj האבען קוילעךגרעבערס ד־

 זיך א־ן דאך ער האט פלײצע־), אײגעגע זײערע
 אוים־ םײלםאל קאן יוױאן א װאס פינקטען :עװ־טע

בת־ם. בצלי די גענען קאמף א־ר אץ נ־צען
 זאכען סאן צו ליב ד,אס לואים ל. דזשאהן אבער

 םיס באדערןן t« גײז אוםן. גראגדיעזען א או־ף
 פארעפענםלעכען מים אויך אגב און אפידײװיםס׳

 קאנען צו כדי באריכס׳ םינאגצתלען א רעגולער
 פאר דאלאר םויזענס בידנע עםלעכע אײנפאנען

 אנדערע פאר פאסם פןימבערס׳ ױניאן אפגעזאגסע
 זײער קױלעךגרעבערס. די םאר נים אבער פאכען

r נעפ־ם ער אױב פרעזידענט׳ t ,ער פאנם פאנען 
כיל־אנע־•

אר־קנ־ ד׳אס ?ר דזיטאז■ טאקע ןי׳ר גאט אזדי און

ם ►(----------------------------------- י 17 ד
 םעד געזטןם יאד דאס מיר האבען דערפון

 *ין פעדיאד עגלעכעד אן אין װי טםר׳ײקס
די אם פרן פאנכע יאר. אכס לעצםע די

 ביםערע. ארן לאנגע געודען זײנען ססדײקם
 םעפם־הארם־ דעם פין שסעדדנגעז די איבער

 געװינען צד שווערער פיל עס את געזעץ• לי
 דורך יוניאן־אנעדקןו^שג בתים בעלי פמ

 א׳זשם׳־פונגען דירכן ארן פיםלעז פרידדעכע
 כא־ באארד לייבאר די באארד. לייבאר פרן

 אפם געזעץ דעם אונםער זײנען שינעריס
 אין לאנגזאס זײער און אוםגעלומפערם

 אי־גאנתאציעם לאקאלע די ארבעם. דיער
 צו אפם זוכעז קאםײרם איו םשעמבער פון

 פאר־ דדרך ארבעםםגעבער די אויף װירקען
 יו־ דער נאכצוגעבעז נים פיםלען שיידענע

 דעם פאר אויס נוצען בתים בעלי זײ ניאן.
 םעםס־ דער די גים עס װאס פיםלען די

געזעץ. הארםלי
בעס־ דער איז באדינגונגען די אונםער

 גזךוינען צו יוניאז דער פרן װאפעז סעד
 פאר באדיגגוגגען ױניאן אין אנערקענונג

סםרייק. דער מלאכות׳ בעל די
 באריכטעם האם דובינטקי פרעזידענם

 פח קאוםמ פאםיפיק ביים באזוך זײן וועגען
 מערץ םער11 ביזן פעברואר םען23 דעם
 אדמיניסםרא- די אין ענדערוגגען די נאך

 לאקאלם אנחשעלעסער לאס די אין ציעם
 דער־ דער אין באםײליגם זיך האם ער און

 אין סענםזיר העלםה נייעם דעם פון עפענונג
 צװעלף אפגעהאלםען האם ער שמאט. יעגער

 װעלכע םיםנלידער די פים פארזאמלונגען
 םראץ גײסם׳ ױניאן פײנעם א אן האלםען

 אין ארבעם וױיניג פאראן איז זיס וואט דעם
שעפער. די

 און טעטיגקײם דער וועגען באריכםענדיג
 זרן לאקאלם אנדערע די פון דערגרייכוגגען

 פרעזידעגם האם אינטערנעשאנעל׳ אונזער
 קלוירקס שיפינג די אז געמאלדען דובינםקי

 זילנען יארק נױ אין אינדוסםריע אוגזער אין
ױניאניזירם. אלע במעם איצט שוין

לא־ פון אגרימענם אין פארשריפט דער
 מא־ בראזיער און קארסעם די מים 32 קאל

 צו די פארפליכטעם װאס נופעקטשורערם׳
 טאון, אװ אום שעפער ױיערע ױניאניזירען

tk און געשלעפם איצט ביז זיך האט װאם

 גזיריכם פעדעראלען דעם אין קלאנע א נעםראגעז
 קײללך די גןגעד קלנטאקי, לזקםינגטאן, אין

 די און פאליציאנטען ױ ריכטןר׳ די בריױם. בעלי
 ארבלסןן דם װאו קאונטים, צװײ די פון שעריפס

 *ון קוילעךגרעבערם. ניט־ױנאניזירםע םײזנס דרײ
פיליאן אײן :דאלאר פיליאן צייײ פאדערס ער
 אלם םיליאו צװײםלז א און שאדעךערזאץ׳ און

 רעכט קאנטםיטוציאנעלע די סאי,פארללצלן שטראף
 א זױך אנצושליסען זיך בירגלר אפעריקאנער םיך

ד עי פאדערם װעגס אײן אין און ױדאן.  אן אי
 זאלזן זײ אז בתים׳ בזילי די געגען א־נדזשאנקשאן

 פאי־ יײערע ארגאױדרען שםלרלן אויפהערלן אים
. נערס.

 ז־אלאר פ־ליאן צװײ אז האלט׳ זרך ד.ג» א־ז
 פרײז בלעק־פארקעם אויפגעשרױפסער אן איז

 איך ביז אויסגזיהאלםעגקײם. פרימיפיעלער פאר
 דזשאד׳ן אז בעם און געטלר די צו מתפלל דאך

 גללטער שװערע וי נאך געוױנעך. זאל לואיס ל.
 אין פארשפילס האבען קוילעךגרעבערם די װאם

 גזד םון אקם אן געװען עס װאלם געריכטען, די
 גל־ װאלטען זײ אויב גזרןכטינקײם, שיכםלעכער

 םעדעראלצן אין דאלאר נדליאן צװײ די װאונלן
קעגטאקי. ^קסיגגטאן. *ין מדיכם



ם י i ד s------------------------------------------

ס ם^ל יך״וס מ לי  עגדלעך זדז געװ^רען ןןגן
 םע■־ ערשטען דעם גןווארעז דוידכגמירם

ר. מ ס w םז p עםלעבע *דײנברענגעז װזנם 
יתיןזז• אונזער איז גױםגלידןר נײע םוימגם

 באנײם האם בעלםםאכצר, M לאימל
« ם ח מנ ײ עז *ץ *גו חיונ  העכע־ לױן א מו
י r* רמג ג י ם י מג א ר  רעםײערםעגם א איז •

מז צז פ*גד, ל ע  װעלעז בתים בעלי די יי
ם אייגס **ל«ז מנ א ר r י c פון ראל *ןײ 

H rur m i1952 ־.
 לאקאל ױגיאז *רבעםער «םבר*ידעדי די

66 WP ארגאניזירם יאר דעם פון םשך איז 
שצפער. נייע ױבצציג

 99 לאקאל ײגיאן ?לוירקם *יסיגג די
 «:־ צװיי־יאריגצז א אמם«דגעשריממ תאס

 םשעיו אפארעל .וױםעגם דער םים דיםעגם
 העכע־ לײן א געוואונען און *םאםיאײשאז״

ע  םאר וואך » דאלאר חאלב א צודיי סיז רו
 ער־ דעם פח בעק־יעי םים :ןרבעםער *ל«

 ערשםער דער זויז דאם פעגדואר. שםען
װער  אםאסי־ דער םים אגריםעגם מלץקםי

 לענ־ א שוין עקזיםםירם זי כאםש אײשאז
 פאר נעקראגעז האם יײניאן די צײס. געדצ

 בעק־ אין םומע באדײםענדע א ארבעסער זײ
• מי

ז י  געוואונען ױגיאז די האם קליװלאנד י
 ״װיל־ דער אין אפשםיםונג באארד ליינאר א

ר םאז ע םנ ס  פון אפםיילינג אן קאםפאגי״, מ
 די .34 נעגען שםימען 113 מים .גמלאז״.

 ארגא־ םיכסיגען א אן דארם *ירס ײגיזו
r n t r i דרעס בלוםפיעלד דער אין קאםפײז 

 דערעםעגעז דארם װעם ױניאן די קאסאאגי.
 ׳און אשיט־געבײדצ נײע א גאודעםגער אין

 בילדינג •רעבםיגעז א *יז סעגםער האלםה
ױגיאז• אונדער פאר ?רעדים א איז װאם

 בא־ אויך האם דזביגסקי •רעזידעגפ
 אונזערע איז רעזעדדיעז די אז ריכםאם
ה ם ל ר זית מ מי אל  רצםײעדסענט און װ
 פארגע־ באדײםעגדיג זיך האבען פאגדען
 פאנד־צו װעלפעיר און העלסה די םעדס.

*)m & r r j r האבעז *אנדעס ודאקאאיע 
 פיליאז פופצינ פרן נאענם *ץ רץזערװ א

 — שאנדעז רענדיערמעגם די זייז דאלאר
י מ י י  פערסעי א צױס דדײסיג זיץ ני׳יו ז

 ידערם שאניעז די אס מיז יעז־זנד פיליאן.
 זײ שאר אויפשליהלזך געושאלםען נאםירלעד

BW W יז באשסיםש איז ער חיעלמ אײױ« 
מ גיס קען ער י ג  אנדער הײז פאר װ׳ןדען ת

ס זאו• ^ג  אדנזעד* «יז joaooo שיז נן
 רעםייעדפענש איצם שוין האבען נױםגלידער

ם י פ מ  סוי־ דאלאר םױדעכס פולע די און מ
m .בעגעפים
*gvsFVf} י *יז ג ד די ענ מ  מ

ס די ארן ס סןןנ מ ר ^ ^ רן
 האס דזבינסקי •רעזידענט װי גאכדעם

מז ן ג ג ן ג ר מ הײסען רײע א אי שמי  חועגען זזי
 דער זױז אםיפ *ץ וזאנדלוסנעז *אדשײדעגע

עז געלײע:ש זײכעז בארד. יארק גיד ר א ^  ג
ז מ כ י ד  ססעגדיגג פארשײדעגע די *ץ מ
ס א ם םי םס די את מ מנ ס ר א א r דז e גע־ 

ל רז  ״*C די :כאריכםעם האבזװ עם אסיפ. ני
ל די קאפימ■ נאנס  עדיי־ די קאםיםע. איי

 קאהי־ סעגםער העלטה די נזע קאסי ?׳יישאן״
י ד ץ י ר אז קאםיסע מ מי ל ע  דעםה ענד װ

c t y i n זיײגיגע װעגען r t בא• די אם 
 ײד האבעז רןקאםעגדאציעם ײז רינםדן

־ אין דיסקוםיעש לעבעזײגע אנסוזיקעלס ד  ־ו
:ענעראל שון םישגלידער פערססע די מ

 םןד־םםע די באםײליגם. זיך האבען באארד
 זײגדן פארשלן^ען און פראגעז די אס פון

 יארק נײ דעם או געווארעז איבערגעװיזעז
אסים. גענעראל גום און באארד

 פארגעקוגמן איז דיסקוסיע לעגעדיגע א
 נײעם דעם סת דערגרײכונגעז די ־ועגעז

 גראדואנ־ די פון ארבעם די און אינסםיםום
 אונזערע אין איצס ארבעםען װעלכע טען,

שעפער. םארשיידענע אין ױניאנם
 אויך זײנען באריכםען אינםערעסאנםע

 רעסוירטש דעם םון געװארען אפגעגעבן
 םענעחשטעגם־איג־ דעם און דעפארסםענם

דעפארםםענם. זשיניריגג
ם עזידעכ י *• ? * מ כ עק־ געמןריול ארן ת

 סץ ״שטאם כאזוכען זזןקוטיױן
האפענת:״•

 די נאך םעפםעמבער. םז14 דעם פרייםאג.
 הא־ עקזעקוםיװע גענעראל דער פון זיצוגגעז

 מיםגלידער די און דובינםקי פרעזידענם בען
 גאזוכם געםם זייערע םים באארד דער פון
 אג־ לאם דער וױ האםענונג-, פון .שםאם די

 אנגערושען, װערם סאנאםארױם דזשעלעםער
 פי־ די םים צובייםען א געהאס האבען זיי אמ

 *רעזי־ דער :אינםםיםוציע דער פון יער
 עקזעקוםױױ דער קארםעד׳ װיקםאר דעגם

 םיםגלידער די און גאלםער םעם דירעקטאר.
 האבען באגלײםונג זייער אין און םטעף• םמ
 האספיםאל קענםער נײעם דעם נאזוכם זײ

 סאנאסאר־ פמ צענםעד ריםוירםש דעם און
 פאר הײל־צ^גםער פרייער ערשסער דער ױ»

לאנד. אין קענסער־לײדענדע
 אוימרגעױיינלעד איז צענםער נײער דער

 אױסנע־ גום און אויפמגרים געשפאקפוי
 זיימריכ־ סאדערנסםע די האס עס שסאס,

װזידם פאציענםען די םון גויםעז די םונגעז.

 איז געהילף־פעגעדושעד באגנא. טאריס
 און דעפארםטעגם םאוז אװ אוס קלאוק דעם

 קלאויןםאכער דער אין םוער אנג־יאריגער4׳־
ש פאדיגען איז ױניאן.  געדדארעז געעהרם חװ

געבררטהנתסג סא־יאדיגעז זײן צו
 געדדארעז אנגאושירם איז פײזװײנג אײן

 ם*מ אװ אוט קלאוק דעם אין טסעף דעם פרן
 זית פארנעסם באגנא ײאר דעפארסדענס.

 םײ־ !יוײםע א און <-944 זײס אפס. איצטיגען
מ ערשג  It םה געײארעז דורכגעםירם א
 אר־ אין סרעד פרײגס- פערזענלעכע גרופע

 םאשיאלים* אידישען אין אדן בעםער־רינג
 אין אקםיװ איז באגנא װאו פאו־באנד. סישען

יאדעז• פון מ־פך
 גײ־ קיץ געקומעז איז באגנא טאריס

 אקםײו געװארען איז ער ױאד 1920 אין יארק
ח .1925 אין ייגיאן. ?־*אוקטאכער דער אין  בן

 דער אין ?אםיניסםעז די געגעז קאםף דעם
 אנפירעגדע אז פארגיטזנז באגנא האט ױניאן.

 אנשי־ קאםיניסםישע די באקעםשעז אין ראל
 גרינ־ געהאלפעז דעםאלם האס ער קעגיש.

 איבערגעגעבענע לאיאלע פיז ;דיפזי א דען
 אנדם זיך האם װעלכע ױניאניםםע[. סרײד
אן דעם ארייסגעבעז געטאן עי  ארמםער״• .י

 בײגע־ םך א האס ױאס האפםס־צײםונג. א
 נא־ײד־ לאיאלע די פאביליזירעז צ־ סראגעז

 דער געגען קאמף אין טיםגלידער ײניאן
דער אין פארסיײדאמיגאציז קאםוניסםישער

נערעכשיגרדם ^--------------
 אלץ װיכםיגםםע. דאם װי באםראכם דארם
 בא־ םילען זיך זאלען זײ אז געםאן, װערט

קװעס•
 היל־ דעם באזוכם אויך האבעז געםם די
 געווארעז געבוים איז װאס האספיםאל קװים

 אינטער־ אונזער םון ביישטייערונגען די םים
 איבערגעבױט איצט װערם און נעשאנעל

 הא־ די ױניאן. אונזער פין בײטראג דעם מים
 זיג־ דעם אין װיזיט א אפגעשםאט אויך בעז

פאציענםען. פאר ביבליאםעק םאן־שלעזינגער
געגע־ איז וואם לאנטשעאן, בופעי נאכן

 בי־ דער געבען לאנקע אויםן געווארעז בעז
 םשארלם וױים־פרעזידענם האם בליאםעק

 ״גע־ פיז טשערםאן איז װעלכער קרײנדלער,
 אוו םיםי די פאר קאונםיל לײבאר שאנעל
 ער מיטינג. קורצען דעם ערעפדנם האוא״

 באםראכם ױגיאן אונזער אז אנגעװיזען, האם
 איי־ איר םון טייל א װי אינסםיםוציע די אט

 אונ* אין אײגער יעדער װאם ארבעם׳ גענער
 אה םרײעז זייערע און ארגאניזאציעס זערע

 אויפצוהאל־ קענען זײ וואס אלץ טועז קינדער
 איר פארנעסערעז און פארגרעםערעז םען,

ארבעט. װיכטיגע
קי־ר־ זײן איז האם דובינםקי פרעזידןינם

 אינםערנע־ אונזער אז אגגעדויזען, רעדע צע
ױ ערשםע די םאקטיש געווען איז שאנעל  י

 װערם־ דער אס העלפען אמ שםיצעז צו ניאז
 זי װעז ■1934 אין נאד אינסםיטרציע פולער

 הילקװים םון אויפבוי דעם םינאנסירם האם
 דעם געגעבען שאקטיש האם זי האספיםאל.

 גאכגע־ האבען ױניאנם אנדערע ודאס ביישפיל
 פינאנ־ סאנאסארױם דעם העלםען צו פאלגס
 םירער די פארזיכעדם האס דובינםקי פיעל.

 אינםערנעשא* די אז אינםסיםרציע. דער פת
 הײל־ דעם העלפדן װייםער אויך װעס נעל

ארבעםעז. זיינע אין אנשסאלם

 1944 און 1932 צרוישען אינםערנעשאנע<
 בױנעס םון אםס דעם פארגדסען באגגא האס

 דעם אין טענעדזשער אסיפסענם ארן אגעגם
 קייאוק דער פון ״פדירםשעגס׳־דעפארטפענט

שאינט באארד. ת
 ביי געױארעז באגריפס איז ױבילאר דער

 ױיים־ פון ײײאד דער פון באנקעס דעם
 געידעז איז װעייכער ר־בי' גדליה פרעזידענט

 ‘ישראי ױייפ־פרעזידענט םײםסער. םאוםם
r פענעדזשער פ״עבערג- e אוקכלאכער דער'? 

 ׳ ײניאדטאלעגעז נאענטע צאי־ א את ײניאו
ג ג  אלט געווארען באשטיפט באעא איז א

 ל. אװ j א דער צד אלםערנײס־דזנלעגאם
 דער ביי פראנציטןא. פאן אין קאנױענשאן

 פין .גן־עדך. קעפפ אין םײערינג. צ"ײםער
מז  דער איז סרעזשירער. איז באגגא װעל

^ין. ״ פון גערוארען באגדיםם ײבל בעל ס
אנדערע. אמ טאזער ב. פילער. ה.

 פארדינסער א געװען זיינען פיערונגען די
 באגגא. ראריפ זךט־ייגגעז דעם פאר כבוד
 דערקעגען צר שײער איז עם װעלכעז אײף
 דעריזעגען צד שױערער נאר איז יאיי (» זימע

אז דער אין אקםיױ שויז איז עד אז  אמ יי:'
 אריבער ארבעטער־באױעגונג היגער דער איז
יאר• 30

 ירבילאר דעם רויגשס .גערעכפיגקײפ׳ די
 ארנעט פר־כטבארער פץ יארען לאגגע גאך
ױניאן• דער אין

געב^םסםאג טעז6ס דיז צו געעהרם באעא מאי־יס

r איז פראנציםקא סאן 
 געדוארען גע׳חר״מ׳עט

 טינז שלים־אפפאך דער
־א־ מלוכות 52 יאפאן.

 אין באםײליגט זיך בען
 און קאנפערענץ דער
גע־ זיד האבען עס ווען

 מלוכית 49 האבען דעפאטען. די ענדיגם
 נאר און יאפאו מים שלים דעם אנגעגרמען

 האבען — לענדער כארועטישע די — דרײ
 פאן אין קאנפערענץ די צוריקגערויזןן. אים

 אן פון כוף דעב באצויכענם פראנציטקא
 יאפאגישער דער מזרח. 'וייטען אין עפאכע

 -עבל נייע א צעבראכען. אײ אימפעריאליזם
 זיין דאס װעם אײןגצמישם. װערם טעל

 װע־ צי אויפבוי פרידלעכען פמ פעריאד א
 :ע־ דער םין ב־־עטער וױיםערדיגע די לען

 ווערעו געשריבען מזרח וױיטען אין שיכםע
 נאך דדנערען דערוױיל בלוםד םעגשלעך מ-ם
קארעא• *יז קאנאנעו די א^ן

 כ־ש שלדם געקוסענער צ.ישטאנד דער
 ענםו־ קיץ ארדיפגערופען נישט האס יאםאן
 פת פייס־נג עפענטלעכער דער אין זיאזם
 אינ־ די אין גדטפאנםקיים די װעלם. דער

 מ׳זוכש אן. האי״ט באצ'ארנגען םער:אצ'אנאיע
 װעלס־ דעם פארזיכערען צד פיםלען ודיםער
 און דיפלאפאסישע פאיייפישע. — פרידעז

 וואפען־ די איז ־דיגדאל נאך פיליסערישע.
 געי־ען :ישם לענדער אלע איז פראד־קציע

צײט. אדנזער אין װל קאלאפאלע אזא
 פ.ין פרעפע־באריכםעז ד־ םיפ צתאפען

 ציי- די אונז ברענגען וועלם־פאליטיל. דער
 פעלדדנגזון צ־יט צו צ״ט פגן אויך םדנגען

 דעפ אויף פעלקגר־לצבען דעם םיז
 פארשפענד־ פ־איז קאנפינעגס. ריזיגען

 צײטונג־ חי־כשניפלעכער דער אז לעך.
 אײפפערהזאפכ״ט פער אפ גיט ־*ייעכער

 פיניפ־ פון פםײטטענפם אפיציצלצ די אייף
 ״:■■r פיל האס אי־ז דיפי^אכאטעז און טארען

 דער־ ־־אס פאײבפעז• פאר אינםערעפ גער
 ארבעטעד־אר־ פרן אויפביי װעגען £דיל«ו

 פ.ץ ארויפטרעטונגען װעגעז גאניזאציעט
 ארע־ פאליטישער ד<ר אויף פזמיאליפפען

 קורצע די אפ איז גראד אבער װ. א. א. נע
 פאראז נישס נאד איז פיל — פעלדונגעז

 א אפ זיך שפי־געלם— דערציי־^עז צו ײאפ
 ודינ־ נייע :געשעעניש היפםאדישע גרויפע

 קאנטי־ אזיאטישען דעם איבער בלאזעז טען
אײפגעיואכט. די:<ן פעלקער נ«;ם.

 װעגען באריכם א *י;ז פאר לינם אט
 קאנפערע:״ ױניאן םריייד אזיאטישער ד<ר

 פון לאגע דער װעגען דארט זיך דערצײלם
 אפשר אײ דאס פ^אנטאציע־ארבןםער. די
 ארבעםער־ rc םזרגה נידעריגפםע די

 שקלאפען פאקםיש זײנעז זיי :פםאנדארד
 אונסער־ ?א^יטאליטםישע נרױפע די פיץ

 באדינגונ־ yrr1?:־ אין לעבעז זײ נעפיגגעז•
 צ־ריק יאר הוגדערם קנאשע םים ביז װי געז
 די אין אפעריקע. אין נעגצי־שק^אסען די

בא־ דער דערציילט באוועל־פלאנפאציעפ.

קיםמאן qcr דר. םץ

 אויפשםעלען זיך נעדט םען אזוי ־די ריכם.
 — פלאנטאציע־ארבעםער די פאר ױניאנט

 קאפיםאליטםי־ קעגן קאפף־ארגאניזאציעס
עקטפלואטאציע. שצר

 אויס־ די ברצנגט צײט זצלבצר דצר אין
 דוצ־ ארםיילצז ארבצטצר־פרצסע לענדישצ

 פאד* אין פאדצרונגצו םאציאליםםישצ גצן
 װצגצן ארטיק־יצל אזיצ, פון לענדצר שייז־צנצ

 ארגא־ סאציאליםםישצ פון פארפירונג דצר
 פרא־ באזונדצרצ די "צגצן איו ניזאציצס

 צ־גצפאפטצ ארגאניזאציצם. די פון נראמצו
לצנדצר. וױיטצ יצנצ פת באדינגונגצן די צו

םעל* צוױיםע א צוגצבצן תיכף דא לאפיר
 סצםיע דצר אויף פרצטצ: דצר פון דוגג
 דצר פון ראט טאצ־אל־צקאנאפישצן פון

 אנגצ־ איז ארגאניזאציצ ניישאנס ױנײםעד
 דצר פון רעזאלוציצ א גצ־־ארצז ניםצן

 אג־ פאיצדט '.יאפ רצגירונג. אפצריקאנצר
 אפגציטםאנצנע די אין רצפארפען רארישע
 ריי־ די re צרד די אוועקנצפצן .•יצגדער

 צרד־ צי צרד צדסײלצז לאנד־באזיצצר. טצ
 װאפ פײצרים- פאר אדן פריצרים 'אזצ

נחלװג קליינצ צו פארפאגצן
 במ לאגע: זײ גצביםצן זיד האם עט װי
 יא־ קריגצרישע די האם צוריק לאנג בישם

 אזיאטישצן אויפן פדד א גצידארפצז פאן
 װעלם גאנצער דצר אויף און טאנםינצנם

 ראפישאד אייראפצאישצן פון פאכט די אדן
 קא־ ריזיגע א'ן פארפצפסינם גצײעז איז

 פרן פעלקער פארשקלאפםע פיט ־־א״צפ
פיליאנעז• הרבדצדסעד

 צצברא־ א באזיגסצ א יאפאז איז איצט
ם כצנצ■ אליז  אדיפ־ פ׳איז םײס. איז ה^אני

 איפ־ טאויעטי־טען פיז נצפאר די בצשטאנצן
 דאכצן פצלטצד די — אבצר פעריאיייזנפ

 העל־ ז״י פדז רדצלס דצפאקראפי״טצ די אדיף.
 אדיפן און פיפ די א.י-ף שסצלצז זיד פצז
 צ — גישס אבצר צײדילמאציצ. צו "צג

 פןדי־זער די ציײי־ײאציע. קאפיטץליסמישער
 דער פדך טאפי־ײעד צד זיך קצפפען. אזיצ פין

 צכטפי־יאםאציצ. לאנגעד יאדהונדצרטעד
 *ץ איבצדבריד רצדדאיירציאנצרצד א ט׳איז

ח שעלט דער םון בא.יועגתג ארבצפצר די  פ
 .ידעגצן. דיערע אדיף דצרגײן. הצלפצז■ זיי

י צ־ם טאפױאליזם. צרם — צי
 ־*צבצבט־באדי:־ פארבצטצרטצ פר־יהײט

 פרידזן יצם פארזיכערן "צ־־צז ג.־:גצז
שײם־אפפאך. פײזרלצכצר א .יד־ שטארקצר

~ זיכנן ־*ענ**מכ :אציאכאלישםישע  ב
ל רשןלען דיראנד ניד א

 טאדיפען זיך פ<:צז קאםוגיטםצז די
 לײבזר די — ״זיג״ גרױטצז נייעם א :לים

 פארלאפצבס־ די פארל־ידעז האם פארםיי
 קא־ די אלײן, זיי זילאנד. ניו אין ־דאלצז

 אײנ־ קײז גצװארנעז :ישם האבצז םוניססצן,
אפגצ־ זײ האם שפיל דצד פאנדאס. ציגצן

 געזעץ לויםן וױיל גראשצן. היפשען א קאטט
 װאט פארטייעז. דארפען זילאנד נױ אין

 איינצאלצן װאלען. די ביי ארוים םרצטצן
 צוריק זיי צאלט םען וואם םצקםעם. גצוױסע

 םי־ א דצרגרייכען זיי אויב װאלעז- די נאך
 אםילו קאמוניםטען די האבצז שםיםען. גיםום

 אײד שםיםען מיניפום גצפאדצרםצן דצם
 פאר־ איז גצלם דאס און דצרגרייכם נישם

 װייל .געלױנם״. זיך האם צס אבצר טאלצן.
ז דדרכגצפאלצז איז פאי־טײ לייבאר די — « 
 די איז וױדער זיך גצפינם רצנירונג די

 ארבצםער־ קאפיםאליטםישצר. א פון הײנט
 אײטשליסלעד איז דאם פארםײ. פיינדלצכצר

 קאםוניסםישער דצר פין ״דצרפאלג״ א
באװצגונג.

או די װי אם ײ אין צוגצגאנגען איז ז  נ
:זילאנד
ארײנבאקו* האבצך ־ואט קאפוניסמצז׳ די

r ײניאנס די רוירקדנג זײצר אונסצר פצז e 
 אויף — האבצז שיף־טראנפפארם־ארבעםער.

 אן ארײטגעררפעז — פאטקדדצ ■pc ותידנק א
 אנ־ האמ ,־דאט טםרייק. ווילדעז אופזיניגען-
 ;אנ־ די צײס. פאגאטצן 5 הצבצר גצהאלםען

 גע־ צעםדײפצלס איז פאלקס־װירםשאפם צע
 די איז סדף כל טוף ססרײק. £שם "ארצן

 די פיט אר־יט רעגידדנג נאציאגאל׳יטמישע
 דעם אונמערדוײקצן צד מיטלצז שארפסםצ

טםרײק.
ױ  ײמ1 נאנצע די פאמ פארטײ לײבאר ,

 אר־ צצבדגםעודצסצ די צװישען גצארבעם
ד דאלצז זײ אז בצםעד,  פאר• לאזעז ני׳שס זי

 צדדיקצײז ?ײז ?אטדניטסעז די שון פידצז
 צייס זעלבער דער איז אדבעם. דצר צד

 פראסעפסידס שאדז« פארשײ לײבאר די האס
£ געגעז ך באנרצ־ט רערדזנג די ~־אפ דצ  זי

 פאליצײ־ פצגלצבצ »לצ אװ פיליטעד פים
ען טדראר־פיפלען אישע ג ̂ ײקצרדפפ די מ

 «יז פארסיי לײבאר דזיד T® אפאזיציצ די
 תאס רעבידובג די־ אז ,זײ» אזדי געגאנגצן

 פארלן־ נײד אײפגעשריבצן t* רצזייכנירס
פצנט-יחןלען.

ם ויאלצז די ב־־י  נאציאנאל־טסישע די הן
 נצ־ הדז־שןספײן ילדצןי־ א געפידס פאדטי־

ד נצז  .הזילש זי — אז פאזיטײ יײבאר דז
ט  אדנט׳אד כראבפ זי־ אז טאופשיטפען״. די פי

T. j םלדסה דעד־ פון זזײסדדיבע די t  x- ציליב 
דשעגצ חפהלפ ד׳י  *יד T* געביס אין עושיע

 צדוי־ שסיפדנג די איז dtjrwp( ים טיפישצז
 קא׳י• דצס אם פיז באפעלקעדדנג דעד שען
 :צדדדעזע. א זײזןר לאנד פרידלצבצן נצם

 האס פאויזזאפגט זײצר ז׳״שצז קאטוניטסען די
 n אם אדיסגעבדצם רעגירונגפ־פאדסײ זײ

 וזײלעד די צו גצקופצז איז אדן שסיפדנג
״אישד״. טאפדניפסישעד א פיפ

ך די אד נעודען. *יז רעזדלמןם דצד  ם
 פיש געזיגס האם פארסײ ציאגאליםסישע

 פאד־ בי׳יצד־ דער פאיאדיםעם. קלײנסי א
אפצגם  כסעם צדדאםענגצשסעלס זײז װעם '

 פארלזך־ פריעחײגעד דער וױ אזױ נענוי
נאציאנא־ דעד r® דצפיטאםען 46 :פצנם

i
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 pc דעױםאםעז 34 און *ארםיי ליטסישאר
ר ■*רםיי. לײנאר ת

מ יי די ד רין  פארלאםענם צום װאלעו י
 אויך .1949 יאר איז ■*רגמוםעז זײמן

ײנםלעמ ײ ה*ם  נא־ ארמםער־פ
 לייבאר די באזיגם ®ארםײ ױשצמאאל^וױ

 םאכיגא־ קאמגױםםישע די *וליב «ארםײ
 אר־ זייער קאן םאל איצםיגעז דעם צ׳שם.

ם מז מ א  םרי־ װי וױרקונג שווערערע א ה
 קאםיטא־ די גלזיגם האם איצםער וױיל ןד,

 לאזונג קלארעז א םים חנגירונג ליסטישע
מן  רע־ די סםרייקס. געגען איז ױגיאגם גן
 באקוםעז האם זי אז זיך. באריםם גירתג

 װאם אין לײבאר געגען פאלק פרן סאנדאס *
Of ם מ  םען וועט דערפון, ארױםקוםעז ו

ד ש איגגיכען. פילען צו מקוגהנז »
ע ג טי כ שםיםד;: װי ץ ש*לקם**י  א

ע לי םמרןן אוי
 אין זיד געפינם װאס אויםםראליד אין

 האם זילאגד. גױ צו שכגות גאעגםסםער דער
 םיםואציע שװערע עגלעכע אן געשאפעז זיד

ײ׳ איבאר דער פאד  אנםי־ דער םחםת מרם
 קאפוגים־ דער פון םעםיגקײם םלוכה׳שעד

ײ. נױלמר  פאר־ לייבאר די האם דארם מרס
 װאלען די ביי םארשפילם מאל אײן שוין םײ

cnx ,האם רעגירונג די װײל ■ארלאםעגם 
 באםעל־ דער פח שםיפונג די אױסגדנוצם

רזגג גיז מ  אח קאפוניזם פארהאםםעז גן
ײד*קעז  קאםוױם* דער םים עולם דעם ג

 װעם *ארםיי לייבאר די אויב <«פ*ר. <ױש«ר
מאלזנז• די גןוזיגעז

 פאר געדוארעז אװעקגלשםעלם זדז איצם
מז די מ ־ ר ע ל ײ  פרא• א אויםסראליע איז ח

 צום װאלעז װי װיכםיגער גאד איז װ*ס »,
ז23 דעם ■*רלאםזנגם־ ר מ מ ם ע ם עי  זאל ס
 םאלקם־אפשסיםונג א װערעז דודכגזנפירם

 סון ״א&ענדמענם״) (אז ןגדערוגג אז װ*ג«ז
 זאל עס װעלכער דורך קטנסםיםוציע. דעד

 אויף רעכם דאם װערען איגעשװאכט שםארק
 דאם בירגער, די םח פרײהײם •ןדזענלעכע

p גאראנםירם איז װאם רעכם n• דער 
 אלע אין און אױםםראליע אין ימגםםיםושיע

 די םאדערט רעגירונג די לענדער. 1«־ײ
 קאנסםיםוגיע, דער פון *נדערונג דןןויגץ

די  קאמף איז םאכם םער האבעז ז«ל זי ג
ן ן ג געפאר. קאםוניםםישער דער מ

 איז עם אזױ וױ קורמז• אין איז *ס
 אויס־ אין לאגע איצסיגער דער גו ג«קום«ז
»םיזזליזנ

םעז די ס םוגי  גאנץ א פאקםיש דיגען מ
 עם אױסםראליע. איץ באחשטגג שוואכע

ס מ  געוױנדז rt אײנגעגעבען אבזװ־ זײ זיך ז
 װיכםי־ פת ױניןמם אײניגע אױף *ימפלזם

n ,די פון ױניאו די — וױ איגדוסםריעם 
ס ד מ ע ר מ־ג א  םראנספארט־ די פח און שי

«ר מס  אינדוסםריעם, חוקא ה ד. — »ר
ײניז װאס  באדייםונג גרעםםער דער פון ז
ד פאר  ם׳איז פארםײדיגונג. נאגיאגאלער דן

ג די מ  ווערםער פיל פארלירען *ו r« אי
ן ן ג מ  ארבעטעז קאםוגיםטעז די ,אז דעם י

ץ ם ײגיאנס די י  פון אנװײזונגעז די אי
^ ר א פ נ אי פ j ד. מ i ר גישס  אינםע־ די »

r tv n אינ־ די פאר גאר וןו־בעםזנד. די ®יז 
בתים. בעלי טאוועםישע די «ץ זלטלרץס
 פאר־ אין ארויםגעקומען רעגירונג די איז

ם מג »  אגםײקאםוניסםעךגעזעץ■ *ן םים ל
 קאםוניסםישע די והירם געזדץ דעם אס ײיד

סיי ד װערעז ארגאניזאגיעס די *אדבאסעז. •ן

גערעכמיגהײט •<(
 װערם פארםעגען דאם פאנאנדערגעלאזם,

 דאזיגען דעם פון גורל דער קאגפיםקירס.
 פון הענם די אין געװען איז געזעץ־פארשלאג

 האם רעגירוגנ די לײבאר־אפאזיגיע. דער
 האוז, אין םאיאריםעם שװאכע א געהאם
 פארםײ לייבאר די האם םעגאם אין בשעת
סםים. אײז פיו םאיאריםעם א געהאם

 רעגײ דער םון געזעץ״פארשלאג דער
 פארטײ לייבאר די געכראכס האם רונג
 דערויף. געקוקם נישט םארלעגענהיים. אין

 שארפ־ דעם םירם פארטיי א־יבאר די װאם
 םאבא־ קאםוניםםישען געגעז קאםף ססעז

 םםכים געוואלם נישם אבער זי האם םאזש׳
 װערם עם וועלכען דורד געזעץ׳ א אויף זיין

 פערזענלעכער םון פרינציפ דער פארלעצם
 אגםי־ פון פונקם אייז באזונדערם םרייהיים.

 אפ־ אז «יז געזעץ־פארשלאג קאםוניםםישען
 דע־ אלע אין םראדיציעס די פון לייקענונג

 אםענעם אז האם איז לענדער סאקראםישע
 פוגקם דעם לױם כאראקםער. םאסאליםארען

 דערקלערט. רעגירוגג די װען גענוג. איז
 א אויך אדער ארגאניזאציע געװיםע א אז

 די אז קאםוגיםםיש, איז םערזאז געוױסע
 סערזאן אדער ארגאגיזאציע באשולדינםע

 פארן דורכצופירען זײז געזגװאונגען זאל
ע די אז באוױיז, דעם געריכם לדיגו שו  בן

 געגעז װערם נישם, אויב אםת. גישם איז
 דורכ־ ■עדזאן אזא אדער ארגאנױאציע אזא

ר דער םים געזדץ דאס געסירם מ אנ  ג
 םימם װערםער אגדערע םים שםרעעקיים.

 דעמאקראםי־ םונדאםענםאלער דער אז דאם,
א :פרינציפ שער  ווערט באשולדיגםער .

ן זםן כל אוםשולדיג׳ םאר באםראכם  םן
 ווערם שולדיג״. איז ער אז נישם, דערוױתם

א :היםוך זײן אין פארוואנדעלם  באשול• .
 זמן כל שולדיג- איז קאםוניזם אין דיגםער

 אוםשול־ איז ער אז גישם, דערוױחם ער
.דיג״ . .

 פאוץ געפאר גרויםע א איז געזעץ אזא
 דעמאקרא־ אלע באדראם ווערען עס לאנד.
 האט רעגירוגג די װייל פרייהייםעז, טישע

 און וױל זי װעטעז דערקלערעז צו סאכט די
 ״קאמונים־ װי וױל זי ארגאניזאציע װעלכןי

 בא־ געריכםלעכעז א םיר גײ — אח םעז״
אזוי. נישט ם׳איז אז וױיז,

 איז צייס חדשים םון געראנגעל א גאך
 פאר* דער געווארען. אנגעטםען געזעץ דאס

 און נעווארען םאנאנדערגעלאזם איז לאמענם
 די בײ םארלוירען האט פארםיי לייבאר די

 זי יאו־). איצםיגעז םון אפריל (אין וואלעז
 דעמאגאגי־ דעם םים געווארען באזיגם איז

 ■רא־קאםו־ א אי-ז זי אז שלאג־װארט. שען
 באקו־ װידער האט רעגירונג די ניסםישע.

מאיאריםעם. קלייגע א מען
 נישם מזל קייז האט געזעץ דאס אבער

 דעם אויםגעהאלםען גישט האט עס געהאס.
 קײז נישם געריכם. העבםםעז םארן עקזאםען
 אויםלאנד־ געוועזענער דער װי אנדערער

ר דער םוץ םיניסםער ע רדיג ע  לייבאר־ ^י
 פרא־ דעם םארפירט האם שואם, רעגירוגג,

 גע־ העכסטען םארן געזעץ דעם געגען צעס
 דעסאקראטישע די עןrבאש צו כדי ריכט.

 דעס האם ער .אײםםראליע. םח םרײהיים
 געריכם העכםםע דאס געוואונען. פראצעס

 דערקלערענ־ געזעץ, דאס גע׳פסל׳ט האם
 קאנםטיםתיע. דער געגען ס׳איז אז דיג.
 א מים ארױסגעקוםעו רעגירוגג די איז

 קאנסםיםוציע די ענדערען צו םארשלאג
פונקס םיםן געזעץ איר אז זין, דעם אין

 ״סובװער־ :עגען מאכם אבםאלוטער װעגען
 אין ארייגפאםען זיך זאל עלעםענםעז״ םיװע
קאגםםיםוציע. דער

 דורכ־ עס װעם פראגע דער אם װעגען
 אין פאלקס־אפשטיםוגג א װערען געפירם

 דארף סעפםעמבער םען23 דעם אויסםראליע.
 םון באםעלקערונג די ארױסזאגען זיד

 עס װען צײם דער אין דעם. װעגעז לאנד
 גאך דינען שורות, די אט געשריבען װערען

 דעם װעגען בעריכטען קיץ פאראן נישם
 פאלקם־אפשטיםונג. דער םון רעזולטאם

 באפעלקערוגג דער םון םאיאריםעט א אויב
 פארגעשלא־ דןץ• םאר ארויםזאגען זיך װעם

 װע• קאנםםיםוציע, דער פון ענדערונג גענער
 פארציי־ קענעז דאס קאטוגיסםען די לען

״ נייעם א װי כענזמ  לאגד א האבעז זיי :.זיג
 דעםא־ איינגעםונדעװעםער אלטער אן םים

 םא־ םון וועג אויםן אראפגעשטופם קראםיע
געזעצגעבונג. םאליםארער

 ,ױנײםעד דער ם,ץ בריכט א (לוים
טען4 (דעם פרעס״  א האם סעפטעסבער) י

 געשטימם באםעלקערוגג דער פון םערהייס
 פארםײ קאמוניםםישע די דעד־קלערעז געגעז

 םארגעשלא־ דער געגען ד- ד. אוםגעזעצלעך,
 — קאגםטיםוציןג דער אין ענדעדונג געגער

ת די ע ר
ױעגוע ימיאן טרײד דער פ-ץ  אץ כא

עםטרײד
מז6 ביזן םןײ1 פיז םעג די »ין אקםא־ נ

 די וײז אק װערעז אפגעהאלםעז װעם בער
 גע־ ,עסםרייכישען פת קאטוענשאז צווייםע

 םעדעי־א־ ױגיאז (םרייד װערקשאפם־בונד״
 טע־ דער װענעז באריכם רייכער א ציע).

ם איז טיגקײט מגריי  דער צו געווארעז צי
קאנחזנשאן.

 די אז זעז, צז איז באריכם דעם פון
 דער נעװארעז דמעז ױניאנם צסםרייכישע
 אויפ־ ױידער ביים פאקםאר װיכםיגסםער

 םון פראדוקציע נאציאנאלע די שםעלעז
לאנד•

 די איז רעזשים נאצישזױ דעם אונטער
 פול* עסטרײך פון באװעגונג ױניאז טרייד

 םוץ קליקעם געווארעז. םארגיכםעם שםעגדיג
 און אײגענע ״ארבעטער־םירער״, נאצישע

 גע־ האבען דייטשלאנד, פון ארײגגעבראכטע
^ קאםאנדעװעם  םאר ״ארבעםם־םראנט״ מי

 מפלה דער גאך רייך״. ״דריטען היםלער׳ם
 אי־ םית. די װי צעלאםעז זיד זיי •זיינעז

 דע־ ארבעט םװ םעלד אויפן בעדלאזענדיג
 צי• בלוםיגעז אמ קארוםציע םאראליזאציע,

ניזם.
 זיך האבען ױניאן־&ירער אלטע די װעז
 אויםצובויען וױדער ארבעט דער צו גענוםען

 וויכ* זייער געווען איז ארגאניזאציעם, די
 נא־ דעם אויסצוריעיגעז אויםגאבע טיגסטע

 ארבע־ די דע־נאציפיצירעז מיםט, צישעז
 ארגאניזאציעם די פון באזייטיגען םער־רייען.

 מיטגעארבעט האבעז װאם פארברעכער, די
 געװארעז אטנעגוסען ם׳איז נאצים. די מים
 האט װאס איינער קיץ אז פרינציפ, דער

 םארנעמעז נישט טאר גאצים׳ די געדיגס
מז  ײניאן טרייד דער איז אמם ס׳אמ װעל

 זיד האט צייט זעלבער דער אין באװעגונג.
 בא־ ױניאן מרייד דער םון בויער די פאר

 נישם צ־י־יימע. א נאך געשסעלט וועגונג
 פארהיטעז ־ אויפגאבע װיכטיגע, ווייניגער

 אינפיל־ קאמוניםםישער פח באוועגוע די
די האבעז אן אנהויב סאמע םון םראציע.

------------}> ו95ו אקםאבער,
 די אויף ציין די געשארפט זיך קאמוגיסטען

 ערשםער דער אין יוגיאנס. גײ־אויםגעבױםע
 םראזען םים גע׳חנפ׳עם זיך זיי האבען צײט

 שפעםער ברודערשאפם, און פריינדשאסם םון
 אטאקע דער צו איבערגעגאנגען די זײנען
 ״קאםאינ־ דער וואס אנוױחוזגגען די לוים

 אין אגעגםעז זיינע געגעבען האם פארם״
לענדער. אלע

 .געװערקשאםט־בונד״ פון באריכט דער
 דורכ־ איז ארבעט דאפעלטע א^די אז וױיזם,

 נא־ :אושן בעםםען אויפן גע^רען געפירם
 די פון געװארעז אױסגעװארצעלט איז ציזם
 ארן ארבעםער ארגאניזירטע די םון רייען

 דער־ איז אריינדריגגונג קאמוגיסםישע די
 זייער מים נעװארען. אפגעשסעלט פאלגריז

 ארגא־ און פראפאגאגדע אומדעדםידלעכער
 געלועעגע רייע א פים און גיזיר־ארבעם
 אינדוםםריעס םארשײדענע אין לױן־קאמפען

 םולען דעם געװאונען ױניאנם די האבען
ארבעםערשאפם. דער פון צוםרוי
 עסטרייכישע די האבען יאר לעצםען אין
 130 ארום פון הכנסה א געהאט ױניאנם
 אפילו איז דאכ שיליגג, עםםרײכישע םיליאן

 גרויסע א וואלוםע עסטרײנישער דער לױם
פוםע.

יהגטטז־באהעסתג
 געפאכם ווערען באםיאוגגען גרעסםע די

 ױגענם. די ארגאניזירען צו ױגיאנם די פרן
 אויף געשפארם נישם װערם געלט שום קיין

 פון גײםט אין דור ױגגען דעם דערציען צו
 און ברידערלעכקײט איגםערנאציאנאליזם,

 ױניאן םרייד עסםרײכישע די ס$*יאליזם.
 קול־ איר םים שםאלצירען מעג באוחיגוגג

 נאר לאםיר ױגענם. דער פאר םור־ארבעם
 ד?ר װעגען ציםערען איינימ איבערגעבעז

 אפ־ דינען עם יאו־! לעצםען אין ארבעם
 157 לעקציעם, 2׳296 געװארען געהאלםען

 טעמעס איינצעלנע וועגען בילתנגס־קורםען
 ביבליאםע־ די יעדער, ־־אכען עםלעכע צו

 אנדערםהאלבען ארױםגעגעבן האבען קען
 אראנ־ זישעז עם לייענען. צום ביכער םיליאז
 איינצעל־ םון צקסקורסיעס געווארעז זשירם

 און ענגלאנד םראנקרײך, קית :רופען נע
 פילם־פראדוקציעם הונדערסער איטאליע,

 ױגענט־ די םאר גןווארען אראנזשירם זיינעז
 ױ• ארגאניזירםע צאל די ארגאגיזאציעמ.

 םוי־ 49 ארום איצם באםרעפס גענםלעכע
 מיט גװארדיע, ױנגע א וואקסם עם זענם.

 ױניאן Tסרי אינםערנאציאנאלע די װעלכער
שטאלצירען. מעגען װעט באװעגונג

?ופסע
 גיבען ױניאנש םרייד עםםרײכישע די
 הויפם־ארגאן. דער םרעפע: רײכע א ארויס

 1 אין םאנאנדער זיך גייט .סאלידארימעט־,
 ארגאנען אנדערע 4 גאד קאפיעס: מיליאן
 קולםוד־ פאר שאפ־סםוארדס, פאר זיינעז

 פרע־ דער פאר און יוגענט דער פאר ארבעט,
 צענדלי־ אין ארױסגעגעבען װערען אװ םע

 דײ דאם יעדער. קאפיעס טױזענטער :ער
 צענטראלער דער פון זשורנאלען אלץ נעז

 16 ארוים גײען דעם חוץ א אנםירונג.
 אינדוםםריעלע אײגצעלנע די םון ארגאנעז

 פון אויפלאגע אן אין ױניאךפארבאנדען,
יעדער. טויזענט 2סס ביז 15

 האבעז צײםוגג טעגלעכע באזונדערע קײן
באמערקט דא דארף עפ ױניא::. די :ישט

 עסםרייד אין ױניאנס םרייד די אז װערען,
 םעג־ די און םאציאליסיטישע דורכאויפ זײגען
 םאציאליםםישער דער םון פרעסע לעכע

באווע־ ױניאן םרײד דער אויך דינם פארםיי
גוגס

1לויךס^ועגונגע
גאנ־ א דורכגעםירם האבען ױניאנס די

 צו לוין־באוועגונגעז. דערםאלגרייכע רייע צע
 א מיט יוניאגם די קוםען קאנװענשאן דער

 אלגעםײנעם אן פאר אקציע געלונגענער
 גע־ דורכגעפירט איז וואס לוין־אױסגלייד,

 םון ארבעםער די יאר. לעצטען אין װארען
 העכערונג א דערגרייכם האבען פאכען אלע
פראצענם. io אויף שכירות די פון

שע- סואד ״פיפע-פריזן״ א  פאױעםי
שאםם װירט

 געקוםען לעצםענם ױמען װאם באריכםען.
 לאזען םאםעלים־לענדער- םאוועםישע די פון

 אנ־ איז סאוועם־רוסלאגד אין אז דערקענען.
 «סו- עקאגאפישער םין א געװארעז גענוםען

 דעם פארשנעלערען זאל וואם פער־פלאן״.
 סאוועט־בא־ אלע פאראייגיגען פון פראצעס

 עקאגאםישען גו־ויםעז איץ איו הערשםע
 פלאן דעם פון אײגצעלהײםען די קערפער.

 אײנע ד^ס אבער באקאנט׳ גישט נאך דינען
 מאכען צו זיך גריים םען אז שוין, מען זעט

 זעלבסטשםענ־ לפנים׳דיגער דער צו סוף א
 און .פאלקם־רעפובליקעז״ די פון דיגקײם

 געשאפען זאל װירםשאםט־געבים ריזיגער א
 די פאר — מאסקווע םון אנגעפירם װערען,

 װירט־ םאװעטישער דער םון איגםערעסען
 אינ־ די פאר רייע ערשטער אין און שאפם

םלחמה־פראדוקציע. איר םון םערעסען
 אויסגע* גום אז פאר, זעם פלאן דער

 קאג־ זאלען ארבעםער םעכנישע בילדעטע
 וואו פונקםען׳ יענע אין װערען צענטרירט

 אם די אין זיך נויםיגם אינדוםםריע די
 ״קאנ־ אגגעד/ויבעז זײ מען האם שטארקסטען,
צענטרירען״.

 זײנען םאלקם־מאםען םין דעפארםאציעס
 אין דערשײנונג טאג־טעגלעכע א לאע שוין

 כאפם מען לענדער. סאוועם־באהערשםע די
 אין די פארשיקם מען און מענשען

 צי :ישט חילוק קיין — שקלאפען־לאגערעז
 נישם צי טעכניקער געלערענםע זײנען זיי

 צי ארבעטער בכלל זײנען זיי צי אדער
 א אנגעהויבען אבער זיך האט איצט נישם.
 אויםגעביל־ טעכניש פון טראנספער סדדה
 טעכניקער. שיקם מען ספעציאליסטען. דעםע

 צוױי־ אין לאנד אײן םיז םויזענטער, די אין
 צוגעהעריגקייס. נאציאנאלע םאמיליע, טזה.

 נישם, ראלע קײן שפילען לאנד־גרעניצען
 באדער־ םעכנישע די און אינטערעסען די

 — לאנד אייגענעם דעם פון פענישען
גישט. אװדאי
 געמאכם װערען טראגספערכ גרעסטע די

 סאװעטישער דער מזרח־דייטשלאנד, פון
 טויזענטער דייםשלאנד. פון אקיפאציע־זאנע

 ארויסנע־ שוין זיעעז טעכניקער דייטשע
 װערם עס -וױ לויט און געיואדעז שיקם

 .םופער־ אין םארגזױעז איז איבערגעגעמן-
 םעכניקער דייטשע םויזענם 150 אז פלאז״׳
 פארשיידעגע אין ווערען ארייסגעשיקט זא^ען

 ספע־ פוילישע און סשעכישע אויך לענדער.
 ארבעטס־ אויף פארען מוזען ציאליםטען

לענדער. אנדערע פאר־ײידענע אין פ־יעצער

מ '►------------------------------------ י 21 ד
 אנ־ בײז« זײנען םראנסםערס דאזיגע די

 ספעציאלים־ די פאר בלײז נישם שיקענישעז
 <ץ הײם דיעד פארלאזעז םוזען וואס טען

 פאר אויך נאר זיי. הײםם םעז װאוהין פארען
 — אויפנעפעז זײ דארפען װאס לענדער די

 דײ• װעגעז זיך האנדעלם עם װען ספעציעל
 םשעכאםלאװאקיע, פוילען, סעכניקער. טשע

 סים ערשט האבען רוםעניע און אונגארן
ש ארויסגעשיקם צוריק יאר עםלעכע תי  י

 צו םען ברעעם פלדצים .פאלקס־דייטשען״.
 םויזענםער לענדער דאזיגע די אין פירען

 םריער־ םאקע םאל אפם םעכניקעד. זײיםשע
.פאלקם־דייםשען״... ארויםגעשיקםע דיגע
 םפעציא־ םראנםפערירםזנ צאל גרױםע א

 רוסעניע קיץ אוקראינע׳ קיץ גייען ליכםען
 שװע־ דער צו הויפםזעכלעך בולגאריע, את

 דעם םון בוי צום אויך און אינדוסםריע רער
 םײך דונאי דעם פארבינדען זאל װאם קאנאל׳

ים. באלםישען םיםן
 שםארק ווערם ציים זעלבער דער אין

 סאםן־ די אין פראדוקציע די אנגעטריבען
 אר־ איגדוםמריעאנ גאנצע די ליט־לענדער.

 דער סאװעם־רוםלאנד. פאר אװעק גײם בעם
 סאוועם־רוםלאנד צװישען -אפכאך״ נייער

 א פאר זעט לפשל. םשעכאסלאװאקיע. און
 עקס* טשעכאסלאװאקישען םון העכערונג

 סרא־ 50 םים סאװעם־רוםלאנד קיק פארט
 באםת ״אפמאך״. אזוי זיך רעדט עם צענט.

 בא־ א גאר רעגירונג םאדועטישע די גים
 טשעכאםלאוואקיע פרן רעגירונג די א.ץ פעל

 םאטע־ אגדערעז ס׳איז וועלכען פון אדער
 די אײסשירען. באפעל דעם דארף לים־לאנד

 די םון ארבעטם־קראפם מענשלעכע גאנצע
 דעם פאר איינגעשפאגט איז לענדער אלע

הבית. בעל סאװעםישעז
 םארשארפוגג — מײנם .סופער־פלאן״

עקספלואטאציע. םאװעטישער ־ון

 דעפ ׳ע:כלא:ד אץ "ארען אלגעמײנע
. אקםאכער טען2ס

 בא־ איצםינער דער װי נאכדעם שוין
 דרו^ צים פארענדיגם נעװען איז ריכם

 לײבאר״ די אז מעלדונג. די געקומען איז
 דער וואלען. נײע שרייבט־אוים רעגירונג

 א אין האם עטלי פרעםיער־מיניסטער
 די אז דערקלערם. פאלק צום בראדקעסם

 רו־ צו באשלאםען האם ארבעםער־רעגירונג
 זעז צו שטים־קאםםען, צ־ם פאלק דאס פעז
 קאנ־ טשױרטשיל׳ס שטארקער. איז עס װער

 ער פארםײ. לייבאר די ־צי סעדוואטױועז
 רע• סאציאליםטישע די אז אנגעװיזען, האם

 אין מאכט אין אריק איז וואס גירונג-
 דערגרײ־ פאאטישע אירע שטעלם .1945

 די צו םוף א מאכעז צו קאן. אין כונגען
 אין כסדר באגעגענט זי װאם שטערונגען.

פארלאמענט.
 פינקציא* פארלאמענם איצטיגער דער

 לײבאר־ די חדשים. 18 װי מער נישט נירם
 א קאמאנם״ אװ ״האוז א־ן האט רעגירונד

 דעפוסאטען. ר ביז 5 פון בלויז מאיאריםעט
 זיך האט ענגלאנד פון לאגע עקאגאםישע די

 הוצאײן גרײםע די םחסת פארשארפט ױיער
 פא• עם באודאפענרע־אינדוםםריע. דער פאר

 םיס איז עגםשייס־נגען שװערע זיך דעדען
 רעגירונג די קען ביאיאריםעט קאינער אזא

 דעם צוליב ארבעט. דער מימ אנכײן גישט
 פאר ־־אלען נײע װעגען םעלדונ: די א־ז

:עװען. ניט איבערראשונג ־־ץ קײנעם
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געשטארבען ורס־&ועזדענט, אינםערנעשאנעל זמנדעג הערי
<*90 סעז11 דעם יגםםאג,

T V ,עלסער איז איז מעםבער
m U R געשםארבען י*ר 72 םיז

װיים־ ודאנדער, הערי
 דזיר pc פרעזידענם

 אדן אינםערגעשאנעל
 ערשםע די פון איינער

 גע־ איז ער ײניאז. אונזער pe ייאנערעז
 םים האם ער װי גאכדעם ■לוצים, שסארבען

 אױםסירלע• אן זאגעגעבעז פריער סאג א
 אװ אום איםםערן דעם pc באריכם כזין

ס םארן r דעמרםםעג e אינםערנע• אונזעד 
 דעם פון זיצונג ערשםער דער בײ שאנעל,

םינג פערםעל־יערלעכעז  גענע־ דעם pc פי
 פאר־ איז װעלכע באארד. עקזעקוםיװ ראל

 אין האםעל אםבאםאז־אר דעם אין געקוסען
 גאכדעם שעה עםלעכע אנדזשעלעם. לאס

 האם פאראיבער געװען איז זיצונג די ױי
 האסעל־ זיין צו צוריקגעצויגען וואנדער זיד

ם זיך ער האם שלאף איז צימער.  אמאל פי
 באוױזען גאד האם ער שלעכם. דערפילם

 עם* נאד אבער דאקםאר, א ארױםצווײםעז
 םוים־אנגםגהמ 9כ9פײגל פון ה9ש 9לעב
ד האם ןמגעשםעלם. ייארץ זיץ זי

 גזױואי־עז געס־ירעז איז וואנדער הערי
 גאלי־ אין 9שםעםעל ?לײז א סאסאוד■ אין
 גאר אלם פש«זה. אריסער אן בײ 9צי

 ארבע־ אגגעהױבזין ער האם איגגעל ױגגער
 ר9 ביז שנײדער־ווערקשםאם. א איז ז9ם

 קיץ אויםגעדואנדערם .1902 איז גאם■
,1904 אין שפעםער. יאד צוױי םים לאגדאן.

 אמעריקע קימ ז9קום9ג חיאנדער הערי איז
 א אין ארבעם, ז9קר»ג9ג האם ער װאו

 גלײך ײד האם וואגדער סקוירם־שאפ.
 אר־ לעבהאפםיגער דער אין אריינגעװארפען

 ערשםע די ז9שפאר? און ז9ביי צו בעם
 קליידער פרויען פון אנהײב־ארנאניזאציעם

 גע־ דעררויילם ר9 איז 1907 איז ארבעםער-
 פין באארד עקזעקוםײו דעם אין װארען

 שפעםער און 23 לאקאל טקײרםפאכער דעם
 צו לאקאל זיץ pc דעלעגירט ר9 װערם

באארד. דזשאינם קלןידק דעם
קלאוק* באריםטעז דעם אין .1910 אין
וואנדער׳ן שוין םעז געפינם סםרײקס. םאכער

 דצר פון פאזיציעט אנפירעגדיגע די אין
 ר*9י ער איז i9io אין און סםרײק־קאםיםע

 לאקאל פון םענעדזשער אלס געײארען וױילם
 איז .1918 אין שםעםער. יאר צוױי םים .23

 אסט צום געװארען דערהויבעז ודאנדער ד.ערי
 אינםערנע־ דער pc רוייט־פרעזידענם *־ן

 די פאר האם ער װעלכעז אפם אן שאנעל.
 9װירד סך א מים באקליידם יןןר 33 לצצםע

ארגא־ דער פאר דערגרײכוגנעז גרויסע און
ניזאציע.
 גע־ פארשטארבענער דער איז 1930 זינם

 איס־ דעם pc נצנעראל־םעגעדזשער ױען
 װצפענט דע<ארםםענם. םאון אױ אוט טערן

 זייגען וואס םיםגליז-ער. םויזענם 36 אריבער
 שע־ קלײדער פרויען די אין אויםגעשפריים

 אפ־ און דזשוירדי נױ קאנעסיקום. איז פער
 שיל אזוי גענוםען האס עס יארק. גיו סכײס

 פאר־ אה ארגאגיזירען צ־ אויםדויער און םי
 םעכםי־ א אין דעפארםםענם דעם וראנדי״עז

אינםערנעשאנעל. דער שמ םייל נען
באדײ־ א געכואכט האם וואכדער הערי

װןןנדזר הןוײ

 ר9י פון קאמף דעם את בייםראג טענדעז
^ ד באשיצצן צו ױגי  קאםו־ דער געגען זי

 דצם פון םארװאלםצד ^לס םגפר- :יםםישער
 ז9לכ9ײ צד אפם אן ר.9נם90 העלםה ײניאז

 זיג־ מארים םיז גציוארצז באשסימס איז ער
 ר9י םיז *־עזיז־צנם פארשםארבענער םאן.

 בא־ ז9געהאלפ ד9 האם אינםצרנצשאנעל.
 9ױניאז־אינםםיםוצי וױכםיגצ די אם ז99שי
 קאםוניםםישצ אין ארײגםאלעז נים זאל זי אז

הצנם.
 וױיש־פרצזידענם פארשםארבענער דער

 יו־ ר9י אין אםם הויכען דין חוץ א האם.
 *אזיציצם װיכםיגצ רײע א פארגוםען ניאז■

 גצזצלשאסט־ אידישען אלנעסייגעם דעם אין
 גצװען איז ער אמעריקע. אין לעבען לעכען

 דירעקםארם אוו באארד דעם אין םיםגליד א
pc אינסטרוםענ* :עוועז איז את ״האיאם״ 

 ױ* אידישע די פאראינםצרעםירען אין םאל
 װיכםי• דער אט pc ארבעט דער אין ניאנט

 אימי־ אידישע םאר 9ד\לף*אינסםיםוצי גער
 געויצז איז פארשםארבענער דער גראנסען.

 ארבע־ אידישען דעם אין װיצע־פארזיצער א
 םרייד דער פון סארזיצער א םער־קאםיטעם.

 סאני־ דענװער דעם םאר ןמםיילונג ױניאן
 דעש אין וױיס־םרעזידענם א p< םארױם

 אפעריקא־ pc קאםיםעט אדםיניסמיאסײועז
 אין איז. ער דעלעגאם וועםענם .ארם״. נער

 בײם געװען יאר. פאריגען pc סעכרואר
 פאריז. ״אין װעלט־״ארם pc צתאסענפאר

 טרע־ דער נעדועז אייד איז וואנדער הערי
 קאונםיל ױגיאן םרייד דעם pc זשורער

 םים־ אגגעזעענער אן דיסתדרות. דער £אר
 *9C סאציאל־דעמאקראטישער דער אין גליד

 ברעגםש דעבס םון פיטגליד א P8 דעראציע
ארבעםער־ריגג. 665

 ארויס־ האט וואנדער הערי pc םויט דער
 םים־ די צװישען םרויער םישען גערופען
 װעלכער אינטערנעשאנעל• דער pc גלידער

 פרוכט־ זימ פון יאר 40 אפגעגעבען האם ער
 מים־ נאענםע זיינע צװישען לעבען׳ בארןיז

pםא אװ אום איסטערן דעם אין ארבעטער

 פון קרייזען ברײטע אין P8 דעפארטםצנם
לעבען. כען9לשאםםל9ז9ג אידישצז ם9י

 איבערגעלאזט האם פארשטארבענער דצר
 װצקסלער. נינא םאכםער, פארהײראטע א
אייניקלעך. צװײ pא

ס ■רעזידענט קי׳ ס מ כ  טעלע־ מיםג^פי־ל דו
םיליע דןןר ix נרזיזםע  סון םין

שזןרשםיןרכעצעפ
 אײצקגעשיקם האם חבינסקי ירצזידצנם

 װײס־ צו םעלענראפצ פיםגצפיל פאלגצבדע
 און םאכםער וואנדער׳ם דיצרי פרצזידעגם

 פארלוסט: ז9ר9שײ זייצר אײף פשפחה דער
 :װעקםלער נינא .םר^
 אנ־ הערצער און קעפ גצבויגענצ ״םים
 אויפן םיר םרױןרצז וױיםאג םים גצפילם

 קאלעגע אונזער px פאםער אייער pc םוים
px .צו לייםםונגעז גרויםע זיינע פרײנד 

 יארעז 9אל די דוו־ד איגםערנעשאנעל דער
 פאר ארבעם איבצרגצגצבענצ און 9םרײ9ג

 איי־ אן סארבלייבעז װעם ארגאניזאציצ דער
 נא־ אין אנדעגק. זײן צד פאנוםן^ם ביגצר

 באארד צקזעקוםיװ גענעראל ם9י םין מצז
 אייד איך שיק נאםצז■ אײגצגעם ם״ץ איז איז

 אייער אייף פיםגעפיל םיפסםצן אונזצד
פארלוםם״. ז9ו־9שװ

(אונםצרנצשריבצז)
ארעזידענם. י. ק ס נ י ב ו ד ד ו ד

 דצם פרײםאג. פארגעקופען איז לװיה די
 ־9םש פארק װעסם pc םבער,9סע<ם ז9ם14
 אריבער pc צולם אן יארק- נױ אין ל9<

 באשםאנען איז װאם םענשען. םריזענם צודײ
pc םיםגלידער pc ױניאנם אינטערנעשאנעל 
ױ אין  די po דעלעגאציעס יארק, נ

 םאיז׳ אוו אום אין ר9שע< קליידצר פרויצז
 אים־ pc קאנםראל אונםערן שטייען וועלכע

 םארשםיײ דצפאהממענם, p*c אװ אום םערז
 px לאקאלען אינםערנעשאנעל די pc י9

 ארגאניזאציעס. 9אל די pc סארסרעםער
 גע־ האם פארשםארבענעיי דער װעלכע אין

 צוזאפעג־ זיך איז אנםייל, אקםיװען אן נופען
 דעם כברד לןןצםעז דעם אפגעבען :עקופעז

ױגיאךפיאנער. פארשםארבענעם
 װייס־פרעזי• :געהארטען האבען הםפדים

 דער סון גאפען אין גינגאלד. דיידויד דענם
 סײ־ עקזעקוםױוע. גענעראל אינםערנעשאנעל

 פאר* pc םיםארבעםעריז גאענםע א רײך. די
 הצלם יוניאן pc נױםאן. פאולין ;שםארבצנעם

 םא־ דער pc קלעםענם, אויגוםם ,•סעגםער
 לואיס פעדעראציע: ציאל־דעםאקראםישער

 םארים :23 לאשאל pc װעםעראז א גארדאן.
 דזשאזעף ;ארבעםער־רינג pc עקםםראקט.

 :פעדעו־אציע ״ארט״ דער פון םואװים,
 ארבעטער־ אידישען דעם פון העלד. אדאלף

 : הסתדרות דער פון לעדערםאן׳ י. :קאםיטעם
 שווארץ. ראובז :״האיאס״ סון אסאפסקי. י.

pc לינ־ נעט און סאניטארױם דעגווער דעם 
 לאנדסמאנשאפט סאסאווער דעם pc דער.

פאראיץ.
 עקטינג־םע־ דער האראוויץ, איזראעל

 דע־ םאון אװ אוט איסםערן pc נעדזשער
 םיט אנגעפירט האט װעלכער פארםםענט.

אױםגעדריקם האט םרויער־צערעפאגיע, דער

k
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אינםצרצ־ זייצר די װישצן
 װאס ז׳9באריכם 9סאנס
גצװא־ אפגעגצבעז זיינען

 פון זיצוגגצן די ביי רעז
?ו־9קז9 גענעראל דעם
 לאס אין באארד םיװ

 אויך איז אנחשעלעס,
 <ער.9ם לאזאר דר. pc באריכפ א פאיאז

 איגםערנע־ דער pc רצםוירםש־דירעקטאר
 דער־ עםלעכצ אויף קלערם װעלכער שאנעל

 איצ־ דער םים פארבינדונג אין שײנוגגעז
 באקלײד־ דער איז לאגע כם<ר9של םיגצר

.9אינדוססרי
 פאקם דעם אײף »ז ,יױתם <ער9ם דר.

 םלחםה די אויטגעבראכצן איז עס בעת אז
 <אניק• א כפעם געויארעז איז קארעא אין

 קאנסוםצרם און סוחרים צװישען שסיםונג
 ארםיקלען אין דז־חק א װערןן װעם ם9 אז

 איז רעזולםאם דער געםרויך. ציוױלען פאר
 געםאכם האבעז ריםייל־םוחרים אז כצװצן

 בא־ גארםאלע זייערע אריבער באשםעלונגעז
 ד»אבען קאנסיםענםען דגם px יצרפצנישען

 .דױרעבעל״• אייכקויפען געםאז לאז א זיך
 רע־ מעלעױיזשאנס, ראדיאם. וױ ארםיקלען,

 הויז־פכשירים. אגדערע און םרידזשירײםארס
 אר־ דאזיגע די :אך יעג9ג דער אבער האם

 אפםי־ דעם בארעכטיגם נים וױים םיקאױ
 געיעג דער װייל ריםייל־טוחרים. pc םיזם
 האם ארםיקלעז אויבענדערםאנםע די :אד

ציים. קירצע א אנגעהאלטען בלויז
 אז ארויסגעשםעלם זיך האם שפצםער

 אנ־ אין האבעז דצפצנס־באשםעל־נגעז ײ
 םון פראדוקציע די 6פארקלע:ער נים הויב

 םחורות :עכרויך. ציװיייען pc ארםיקלען
 געבליבען דינען אץ לרינ געװען זיינען
 עם ריםיילערם. די בײ פאליצעס די אײף

 קויסערם װי ארםיקלען םער גע.יוארעז איז
 ױע־ אנגעהױבעז האבען ריםייל־םוחרים איז
 בא• נײע מאכען בײם פארזיכטיגער רען

 ־‘״דױרעבע'־ בױגע פיל אזײ שםצלונגען.
 די אויף גע־וירקט עם האפ אזדי װי גרדס״.

 אץ באקלײד־ארטיקלען וױ יסאפם־ג־דס״,
אנדערעז

בא־ pn אין אן, מעפער דר. וױיזט דא

 װעז עולם פארזאפע^סען פון געשילען די
:געזאגם האם ער

 פ־נקט געשםארבעז. איז וואנדער .הערי
 דער פון דינסט אין געלעבס האט ער ־וי

 יוניאן־ א װי פעיעז א־:ז ,ײעט ער י־ניאן.
 פיל אזוי דערגרײכט האס װעלכער פירער,

 פע־ אונז װעם ער ארגא:יזאציע. דער פאו־
 אין מעלות זעלטענע פיט פענש א וױ ־עז

 פך א 5וועלכז צ־אב פענשען פיט א־םגאנג
pc אר־ צו געהאט ליב אזײ האבען אינז 

 לאנ: אזײ רערשאפם.י& זימ א־נטער בעםצז
 אינטערנעשא־ אינזער לעבען ױעט עס וױ

װערדן״. פארגעסען ג״ט ־יאנדער ־ועם :עיי
אנדענק^ p־t כבוד

 רא־ ז9אײנצוקוים ג9י9ג דעם אין אז ריכם׳
 *רםיקלצו אנדצרצ px וזיזשאנם9ל9ם דיאס,

pc א כםעס גצדדען איז װצלכצ סארם׳ דצם 
 חדשינ^ צוזײ 9ערשם די אין פאניק־גצלױף

 האם קארעז^ אין פלחפה־אױסברוך דעם :אך־
 pc קצשענעס זײ אויסגעלײדיגם גאר נים

 זײערע אויטשעםענדיג ארבעטער־פשפחות.
 פאפי־ 9םאנכ גאר דאלארעז■ אפגצשפארםע

 חוגית. אין אריעגעגאנגצן נאך זיינצן ליעס
 באגרע־ האם רעגירונג די װי נאבדעם אפילו
 די איז קרצדים, אויף קױםצז דאם ניצם
 אױף גצווארעז אױסגעגצבען איז װאס סומע
 ,אינסםאלסענם־םלאז״ גערופעגעם אזוי דעם

 םלחםה־חדשים 9רשם9 די אין געװאקםען
 עולם דער דאלאר. ביליאן דרײ גאנצע אויף
 צוקונפ־ די אויסגעגעבען ,09 הײסם האם,
פארדינסםען. םיגע

קלע־ גע*וארזװ נים זײנעז ר9אב •־יחזװ
 ארסיקלען- סך א אויף פארקערם, גער,

 די זיינעז שפית. px קליידוגג די, צװישען
 אויםזיכםען די געורארען. כערם9ה9ג ז9פרײז
 אייגגע־ האבען קארעא אין שלום א אויף

 וואלט װעלכע איינקויף־פאניק, די שםילם
 װייל נעווארען׳ קלענער װי םיי ות9םשפ
 אפ־ זיינע אןיסגעגעבען שוין האס ולם9 דער

 אשילו כאד זיך און דאלארען געשפארםע
פארשולדיגט.

פאר־ שראגע די םיילוױה ענםםערס דאם
 באקלייד־ p’p נים קויפם עולם דער ־ואס

 קרי־ צו וואס םים :יםא איז עס ארםיקלען.
 .קאפוירס דעם pc באריכם א לוים פען.

 היי־ עולם דער גים לםשל. דעפארםפענם״.
 באקל^־ארםיקלעז פאר וױיניגער אויש יאר
 יא־ אלע די אין אויסגעגעבען האם ער ױי

 עס אז װאונדער א איז .1929 זינם רען,
 קלײ־ דער אין ארבעם p’p פאראן גים איז

 דורכ־ די האם 1929 זינם י איגדוםסיייע דער
 אויסגעגע־ םשפחה אםעריקאנער שניםלעכע

 הכגסה יערלעכער דער pc פראצענם 10 בען
 נע־ ציפער די אט איז הײנט קלייד־נג. אויף

 דער פראצענם. האלב א px 8 צו פאלען
 דער־ דעפארםםענט״ ״קאםוירם םון רעפארם

 האבען סםארס ריטייל־קליידער אז ציילם
 א px צוױי פאר פאליצעס דיערע אויף

סח*רות. םארטיגע דאלאר ביליא^ דריטעל
 אין אן םעפער דר. וױתם :ליקלעכערוױיז

 שסו:־ ד־רכשניםלעכער דער אז באריכט י"ז
 איז ארבעטער פרדיען־באקלייד pc דעז־לוין

 אפילו נאר געױארען. קלענער נים :אר :ים
 דעם פ־ן איינפירוגג די געװארען. :עהעכערט

 שעה א סענט 75 פץ םיניפום געזעצלעכען
 נידעריג־בא־ סך א לט־בת געײירקט ־אט

 אינדוסםר'צ אינזער אץ ארבעםער צאלטע
px העכערונגען• לוין די *o r האט ױגיאן די 

 האלטעז נעהאלפען האבען א-יסגעקעפפט,
 אויף שם־נדעז־לוין דורכשניםלעכעז א־גזער

 אין ארבעטער ל:בי הױך געהעריגער דער
אינדוסםריעס. א;דערע

 באארד תשאכם ̂לאור,
 װעגען עגםשײדונג נךיגם

םעקשאדארבעםער
v _______________________________ /

 ר9פאריג דעד ײעז אדיגוםם. םעז28 דעם
 T9T19J שימ איז .גערעכםיגקײם׳ נוטער
 ארםפארםײזױשער דער האט דרוק. פון ארויס

 רק*»יג־1קל נױ־יארקער דער אין פשערפאן
 '9װ אנםשײדוע pn ארויסגעגעבען 9דוסטרי

ל סעקשאז פאר ילס9פיניפום־םק די גען  מ
ס ן9װ9ג שימ איז עם װי םלאבור^ כ רי  4ג9מ

ם קלאוק דער האם גיפער. פאריגען אין שאינ  ח
 די םים ז9אייניג געקעגם ניס זיך באארד

 הד־ד ר9ד ן9ג9וי בתיפ־אכאסיאיישאנט בעלי
pc רײםאר^9אפ פאר םיניםום־םקעילם די 

 *יז סעז9ארב װאס פינישערס- px פרעסערט
 ר9וײב9ד איז פראגע די שעפער. סעקשאן

 א־םםארםײזר* צום געװארעז איבערגעלאזפ
ראזעגבלאם. * סאל םשערפאן. שען

c*׳ r ענםשײדו:^ נער9ארױסגעגעב דער 
 סערם9<ר px סעקשאז־אפערייםארס יועייען
p מינימום-׳סקעיל א האבען n  pc דאלאר 

 ־9װ פינישערם די שעה. א סעגם זעכציג פים
 דאלאר אײז pc פיניפום־סקעיל א האבעז לען
ט r דאם שעה. א םענם 42 פי x עיג  וױ ד9װי

 דורכשנים־ די פארלאנגם. האם ױניאן די
 *9װ ר9סעקשאן־ארבעם ױעלכע צו שכירדת.

ם דאלאר איץ זײנען בארעכטיגם. pױ *ען  פי
 <רע* pא אפערייםארס פאר סענט נײנציג

ם דאלאר איץ px פערס  פאר סע:ם 70 פי
פינישערס.

 א־ם<אר• דער האם ענטשיידינג pד אין
 םעק* .דצר .•דערקלערם םשערפאן םייאישעד

 פרא* ווערען עם רועלכען לוים ־טאן־סיסטעם.
 אנדערזל גא:ץ א איז גארפענםס, די דוצירם

 םעקשאן דעם px םעילאר־סיססעם. דער רױ
 םלאכה ב<ל יעדער פראדדצירם סיסטעם

 אין בעת. גארםענם דעם pc טייל א בלדיז
 אפע* דער דארף פעי־יארינג־סיסםעם דעם

 גארפעגם גאנצען דעם פראדדצירען רײטאר
 נים דעריבער האב איך מאשין. דער אויף

 אלם םעילאר־סיםםעם דעם געקענם־באנוצען
 שםיק־ פאר פרייזעז םעםלען צו אויף באזיש

“העקשאן־שעפער. אין ארבעם
 אוג־ אויספירלעכער אן pc גרי:ט .אויפן
 ארויסגעםרא* דעריבער א־ך האב טערזוכינג.

 די :טשיידונ^9 דערכאנםע אײבען די גען
 זיץ דארף פרימען סעטלען ב־־ם פראצעדור

 טעקשאנפ באזונדערע די pc באזיס דעם אײף
 פעז איידער :שטײגער פאלגענדען דעם א־*ף
 גםם9סעלפ5שרית־ס די צו צ־טרעטען ויעט

 אסא־ בתיס בעלי דער pc סארשט־יער זאלען
 איג־ ערשם צים ײניאן דער אין סיאימדאז
 9לעצם די pc ״פעי־ראלס״ די טערדכען

 א־גםערזוכונג דער אט pc סעזאנען. צ*ײי
דורכשנים־ די ױערען פעכםגעשםעלם זאל<ץ
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■■ooosm ז • unjr קרעפם׳ *r פאדלויף 
ם ביז *יד •ון ק ע מ ל  *ויב *־בעם• מ*כען «
 דודכשגים־ די «ז ױת?ןסורוי« זיד װעם «ם

ל די פון ■*רדמםםק  *רום זײגעז םלאם־ת מ
t i ג םים דזל*־• »ײז ײי העכעד עי ײ  ג
ז *מדײם*רם פ»ר שעה « םעגם t אית * p־ 
ג םים ל*ר מי מ י  ®יגײ נמד שעה * סעגם ז

xrtgw ״ ■רײז־םעםעלסענםס די ג^לעז  מ
ערןן םר*נם ג ס*ר י םי כ ר אױב רי מ  די *

עז דזדכשנים ם ס רדינ  נידעדי־ זײז װעלעז מ
ד  םעקשןיז יעדער םאר ירײזדז די מיללן מ

 ארבןיםעד די ns אזוי. װערען געהעכעדם
מז די דעדגרײכעז ז*לען י  דערםאנםע *ו

דדדכשנים־םיגיפופס.'
 דעם קר*סם איז *־ײז גײם עגםשײדוגנ די

 פ*רגלײמז די px םעזאז גארינג קוםעבדעז
ט ד*רסען כ מ ע  נארינג־ דעם םים תעחין ג

מו i פאריגעז פרן סע r.־
• • •

 ®רן סענערזשער בערנשםיץ, םשזןרלס
 pk וחנלכער » עקז*םינער־ל*קאל דעם
px איז געודןןרעז ®*רװאונדערם שדוער ײלי 
 צוריק שױן r׳x אײםזזםזזביל־עקםידעגם. *ן

מיזז• דער סון *סים px ארבעם זײן בײ  י
 דער pc באאםםע ארן לאקאל pc םםעןי דער

מז באאדד דזשאינם א  צו גראסולירם אים ה
װערען. געזונם זײן

• • •
 האם יוניןמ. סקױרםנמכער ,23 לאקאל

ם מל ױסגע  דאלאר םותעגם 232 אריבעד א
px 5.600 אריבער צו װאקעישאז־בענעפיםם 

 באריכ־ ארבעםער, ספארםוועיר און םקוירם
לאקאל. pc פענעדזשער ריעם, לדאים םעם

 הןילם־םאנד דעם םח באריכם א לוים
 ,1950 םון םארלױף אין לאקאל, דער האם

ם מל ײםגע  דאל$ר םותענט 132 אריבער א
px ,האגאיםאליזאציע. קראגקעז־בענעסיםס 

 אפערא־ כירורגישע און אויגען־גלעזער פאר
ציעם.

) ץ
ערש־ אױם צאלם 32 לאק.

 ;מאםערניםי־בענעפיםס טע
צעגזוספוןמיםגלידער געמט

v __________________________ ____ j
 דאלאר פוםציג צו םשעקס ערשםע די

pc לא־ איז פאני מןסערניםי־בזינעפים דעם 
 זײ־ בראזיר־ארבעםער. px קארםעם ,32 קאל
מלם געז ע סג  מזך ױנגע פיר צו געװארעז אוי

 צערעםא־ די לאקאל, ®ץ םיסגלידער מעם.
 װעל־ םשעקם, ערשםע די אויםסיילען ®ץ גיע
ע  דעם אין פארגעקומען חרדש םאדיגען איז נ

 און געװארעז םאםאגראםירם איז ײניאן־אפים.
 פילם דעם םץ םייל א זיץ װעלען בילדער די
 דין װעגען פראדמירם 32 לאקאל ייאם —

םעםיגקײםעז. און געשיכטע
לא־ םץ םענעחשער םנײדעד, אבדהם װי

עז ו1 ■לאן דער איז באריכםעם, קאל ל  מ
ם פי ע  גע־ םארגעשלאגעז סוםערם נײע n מג

 ענד העלם דער n םרילינג לעאםעז װארזװ
 אסאסיאײשאן, דער םת קאםיםע װעלפעיר

מן איעם אים האס װזנלכע עי עז ג  דדדכ־ אנ
י כדי פירען.  דעם אם או בארזיכםיגפ זיין ג

 לאר פון נױםגליד א דיז םעז דארף בענעפים
חדשים. 15 וף־יגיגססעגם קאל

פון צענזוס א דדרך פירס לאקאל דעד

 n כדי םיסגלידער, זײנע •ון ןלטער דעם
 רײ דעם םאר פלענער אױםארבעםעז ק«גען

מ טײערםעגם׳  פונקציאנירעז אן הויבם װעל
 געקרא־ האם םיםגליד יעדער .nr קוםענדעז

 װעל־ םראגע־בויגעז, א אהײם !וגעשיקס גען
 צוריקשיקען און אויםפילען דארף ער כען
crtx ^ױניאן־אפי

מע^כײאיב לאקאל פרן םענעדזשער דעד
 קאלעקםױוען דעם אין «תקם » לױס »

 נױ־יאר^ אין בתים בדלי די םים אגריםענם
 םאון *װ אוט דעם אין שעפער אלע דזןרםעז

מ םארקעם  גײ־יארקער םאר ארבעםען װעל
 פרן קאנםראל אונםזנרץ אריבערגייז םירפענ^

יעיא^ דעד

t--------------------------------------—ץ
 ערשםען געוױנם 98 לאכןאל

 אגרימענם האלעקםיװען
אינדוםטריע איז

v ________________________ ______ J
 לאיןאל פון םענדדזשער ניסנעײיץ, דניאל

 בא־ ארבזיםדר, נאװעלםי ראבעךײזד ,98
 לאקאל דעם מילזנגזװ את עס אז ריכסעם,

 קאלעקםי־ ערשםען דעם אתםעראדשרײבעז
 אסא־ בתים בעלי דער םים אגריםענם װען

 לזןנג נים דא זיד האם װעלכע סיאײשאן,
־ ם1אי ביז האס לאקאל דער געגריגדעס.  ה

 םירםעם אינדיוױדדעלע םים אגריםענםס האם
אינדוסםריזי. דער איץ

 אסאסיאײ־ דער םים אגריםענם דעם *׳ץ
 םיר־ צװאנציג געהערעז עס װעלכער צו שאן,
 דלד איז גרעםטע די זײ םון מאנכע מעם,

ך געװינעז ױגיאן די האם אינדוסםריע, י  א
 פארבעסע־ אנדערע רײ זן און העמרונגעז

 די re אײנע ארבעםער. די םאר רוגגען
 איעפי־ די איז פארבעםערונגען וױכםיגסםע

 לערנער* פאר םיגיםום־םקעילס פיז רונג
 נית אינדוסםריע דער אם אין איז װעלכעם

 יזיכ־ זײדר א ארבעםעד, גים־קװאליםיצירםע
ענמ• םיגער

 פלאר־ װעלעז אגריכוענם נײעם דעם לוים
 םײ דעם קריגעז פוזעז לערנערם, ארבעםזיר,

 חדשים 6 נאך שעד״ א סענם 85 פון ניםום
 דאר־ װעלעז אפערייםארם־לערנעדם, ארבעם.

 שעד, א םענם 90 םון םיניםום א קרירגעז פען
 איץ פת םיגיםום א — שיפיע־קלוירקם איז

 באשעםםיגגגג חדשים 6 נאד שעד״ א דאלאר
 דאלאר איץ קריגעז דארפען װעלעז קאםערס

חדשים• דריי ערשםע די נאך שעה א
 לױן־דעכערונג א גזיװינעז האם ױניאן די

 פלאר־ארבעםער פאר װאך א דאלאר וױי1 םון
 אמ אפערייםארם פאר ודאך א דאלאר דרײ און

 שםיק־ארבעםער די הענם. װאכען אנדערע
 א םענם 6 פץ העכערוגג א קריגען װעלען

 פארדינםםען. זייערע צו צוגערעכענם שעה.
 אז םאר׳ אויך שרײבם אגריםענם נײער דער

 6 קריגעז זאלען ארבעםער װאך את שםיק
 םמ םשעק־אף יאר, א םובים ױם באצאלםע

 צאלען װעלעז בתים בעלי די און דיוס ױניאן
 דעם צו ״פעי־ראל- דער פון פראצענם פינף

 פארװאל־ װערם װעלכער װעלפעיר־פאנד,
ױניאן. דער פון אויפשליסלעך םעס

צייס. יאר דריי אויף איז אגרימענם דער
 םין רעםראעקםײד זײנען לײן־העבערוגנעז די

 די אויפגעגאנגען זיינזןן עס װען צײס דער
פירבעם- די פים אגרימענסס איגדירױד^לע

נערעכםינכךם '►ן
 אונטער שרײבם 99 לאהאל

 אםאםיאיי־ םיט אגרימענט
״טשעיךסטארס״ פון שאן

v _____________1_________________ J
פארי־ האם שיפינג־קלוירקנ^ ,99 לאקאל

מן חודש גען שרי םערגע  ערשםזיז דעם אונ
 פרויען־ םון אסאםיאיישאן אן םים אגריםעגם

 אסאסי־ דער צו םםארם״. .םשעין קליידער
 פאנכע םירםעם, גרויסע 30 געהערען אייסאן

 גדעסםע די פון בתים בעלי דינעז זײ פון
לאנד. אין ריםייל־קלײדער־געשעפםען

 גמר חוארקמ׳ לואים באריכטעם עס װי
 2,500 די װעלעז לאקאל. דעם םת געדזשער

 אפים־אנגעשםעלםע, און שיפיגג־קלוירקם
 אה אםיסעם די אין באשעפםיגם זײנען וואם

 לױס קריגען םירפענ^ די אם םון װערהײזער
 צח׳ײ פון לוין־העכערונג א אגריטענם דעם
ך די װאך. א דאלאר האלבען א און  לױךהעכז

ג נ  די סעברואר. סון רעםראעקםײו איז ח
 וועלען מיםגלידער די װאס םוםע םאםאלע

 ארי־ באםרעםןין װעם אויםגעצאלם קריגען
דאלאר. םזתענם 130 בער

 *סדי־ דעס א׳ץ פארבעסערוגגען אנדעדע
ד אונםערגעשריבען איז װעלכער םענם,  מ
 א איז צעז זײנעז: יאר צוױי אױף ווארעז
םן ױם באצאלםע דצאלב  א אח 37 א םובי
 באצאלםע i ארבעםם־וואד שעד^יגע האלב

 איצם ביז העלם־פאנד. א אה װאקאציעס
 אונםערגעשריבעז געהאם לאקאל דער האם

ם אגריםענםם  קלײ־ איגדיװידועלע בלךיז פי
דער־געשעםםען.

 עזבריא דעד pc ידערלכױםג די צײישעז
 אזעל* פאראן pk אםאסיאיישאן דערפאגםער

 דיאנא םמארס׳, ״םאגגעל די װי פירפעם כע
 ראדזשערס וױלבוד סםארנ^ פרענקלין סטארם,

ם*.9שא .גרעיםאן און
 דעד האם יאר היעםיבען פמ אנהויב אין
 דרײ םון לוין־העכערוגגעז געקראגעז לאקאל

 םיםגלידער. די םאר װאך א דאלאר פיר אח
 קלאוק דער איז באשעפטינם דיגעז װאם
םום־איגדוסםריע. און

/-----------------------ץ
ג געװינט דעפ. איםם נארד

 איז אפשטימונגען פ ר. ל.
שעפער ניט־יוניאן

v ________________ : _____________ /
 פא־ האט דעפארספענם :ארד־איסם דער

 אפשטימונגען. רייע א געװיגען חודש ריגען
 לײבאר נעשאנעל דער דורך דורכגעפירם
 גיט־ױניאן צאל א אין באארד, רעליישאנס

 יו־ האט דעפארמפענם דער וועלכע שעפער.
 דיי־ וױים־פרעזידןינם כאריכטעם ניאניזירם.

 דעפארט־ דעם פץ דירעקםאר גיגגאלד, וױד
4מע:נ

 ״װארנןןר pc קארסעם־סאפ דעם אין
 דער וואו נױ־יארק. פאלאן, אין בראדערם״

 לענ־ א פיז פארלויף אין האם דעפארםפעגם
 ארגאנתיר־קאםפא־ אן אגגעפירם ציים ג$רע

 די וואס אפשטיםונג, דער אין האבעז גיע,
j .םען12 דעם דורכגעפירם האס ב. ר. ל 

 געשטיפט, ארבעםער 76 חודש. פאריגען פון
 די זאל ױניאן אינםערנעשאנעל די אז

ד?ר םים פארהאנדלונגעז די א״ן פארםרעטען

\

-------*-----<4 ו95ו אטטאבער,
 געשטירט האבען כ־אר־כ בזל 45 פיררע.
 אויף אנגעשםויסען זיך האט ײניאן די געגען.

 קרײ־ געװיםע פץ אפאזיציע געוואלדיגע א
 ארגאניזירען ב״ם לאמױנ־טי, דער אין זען
שאפ. דעם אם

 איז וואפ אפשטימונג, אנדער אן אין
 מאג זעלביגען דעם גע-ארען דורכגעפירט

 ״מיםעלטאן דער פון הויפט־שאפ דעם אין
 װילםיגגםאן, אין קאמפאני״ בערנשםימ ענד

 געשטיפם ארבעםער 58 האנען דעלעװעיר,
 31 בעת פארםרעטען, זײ זאל ױניאן די אז

געגען. געשםיכם האבען מלאכות בעל
 אן געװינען אויך האם דעפארטמענם דער

 אין םלאכות בעל די צוױשען אפשםימונג
 קאם־ קארטער ודיליאם דער פון שאפ דעם

 באריכםעט ראסס״ גילבגרטסװיל׳ אין פאני,
 פץ םו&ערװייזער פיעלד האלפערען, דזשעק

 ב. ר. ל. J דער אין דעפארטכיזנט. דעם
 געװארעז דורכגעפירט איז װאס אפשםימונג,

 84 האבען חודש, פאריגעז פין סען14 דעם
 ױניאן־פאר־ דעד פאר געשטירט ארבעטער

געגען. געשםימם האבען 18 און םרעםערשאפם
 ױניאן די האם אפשםימונג װיכםיגע א
 שאפ, קיתער דזשולױם דעם אין געװינען אויך

 די האם דארם פענסילוואניע. עלענםאון. אין
^ צו 4 נרעם געוױנעז ױניאן  אײנ

• • •
 קאמפאני״ מאנופעקמשוריגג ״פייאגיר די

 לאקאום א דערקלערם חודש פאריגען האם
 פים קאנפליקם דער ?דבעםער. אירע געגען

 פא־ דער איבער אנטשםאנען איז םירמע דער
 לוין־ א קריגען צו ױניאן דער פון דערונג

 ד,ונדערט דרײ קנאפע *ירע פאר העכערונג
 איבערגעגעכען איז סכםוך דעך מלאכות. בעל

באארד. ^רביםריישאן אן צו געװארען

 קאונםיל דיסטריקמ אלענטאון
ג־ין פאל מענעדזשער עהרט

 דיםםריקם אלענטאון פון םיםגלידער די
 םענעדזשער. זײןיר געערם האבען קאונסיל

 גע־ ד״אבען זײ װאס דינער א בײ גרין. םאל
 בא־ דערוױילען צו אויגוסם, טען30 דעם האם

 םערמין. קופענדען פארן קאונםיל פון אמםע
 םיםגלי־ באארד ןקזעקוטױו הונדערם איבער

 און פאפםװיל רעדינג, אלענטז^ן, פון דער
באםײליגם. זיך ־אבען לאקאלס פאםםאון

 די־ גינגאלד, דייװיד וױיס־פרעזידעגם
 װעל־ דעפארםמענם, נארדיאיפם פון רעקטאר

 איז טעריםאריע, די אט קאנטראלירם כער
 אינסםא־ בײם פיםינג. פון םשערמאן געװען
 ער האם קאונםיל פון באאמםע די לירען

 װאס ראליע װיכטיגער דער אויף אנגעװיזען
 דעם אין שפילם באװעגונג ױגיאן םרייד די

 פרייהײם פאר און דיקסאטור געגען קאמף
 װיכםיגקײם דער אויף און דעמאקראםיע און
 צו פאליםי א אנהאלםען זןזל רעגירונג די אז

 זיך לענדער אלע אין ארבעשער די העלסןין
 הונגע־ וױיל לעבען, בעסער א דערשלאגען

 א לייכם פאלעז מענשען לײדענדע אמ ריגע
פראפאגאנדע. קאמוניסטישער pc קרבן

קאונ־ דיםםריקם דער האם דינער ביים
 פופ־ דעם געפײערם גלײכציימיג שות סיל

 דער גריז. סאל זינם ױבילײ צעדיאריגען
 אי־ האם דיםנא־יקם זײער פון םוםערװימער
 דערוױילם pn צו p* אמם דעם בערגענומעז

 קאניוענ־ דער צו דעלעגאם אלםערגעים אלס
־ ע ד ז » ז » 4ש י1 ד ^ ו פיםגלידער א

 פרזױענ־ גע-עגענהײם דער צר אים ד-אבען
ריסם־װאםש. שײנעם א פיט םירט
 ־5ג האם אײגדרוק אײסערגעװײנלעכען אז
 ענן וואס מתגד״ אורדערװארמערטע די ראכם
 גרי־ צ־געםראגען האם אלענטאח פון אדלאן

 זילבערנע קעםםעל א ps באשםײעגד נען
 צוזאמענגעבראכם האבען עס וואם מםבעות

 אלם יוניאן דער pc םיםגלידער הונדערטער
 px ליבע פון אויסדרוק פערזענלעכען זײער

מענעדזשער. צום אכטוע
אויכערגעיױע־ געװען איז גרין ברודעד

 pc דעמאנםםראציע דער pc גערירם לעך
 אז דערקלערם, אבער האט ער פרײנםשאפם.

ץ  דער אין איז צופרידענקײם גרעפםע ד
 ארבעםס־ און לעבענס די pc פארבעסערונג

געלם דאם טלאכוו^ בעל די ps באדיגגוגגען
 דעריבער ער גים געזא&עלם האבעז זײ ו.יאס

 א אויסהאלםען אמ אדאפםירען פאר אװעק
 םעגלעד אויב אײראפע. אין קינד פאר׳יותם׳ט

 ער ארבעםער. םרייד נאדעל א פון קי:ד א
 אז האפענונג, די אויפגעדריקט אויך האם

 װערען אויםגענוצם װעם געלם די װי נאכדעם
 אנ־ px איבערנעמען דיםטריקט דער װעם

פראיעקם. ױניאן אלס םםיפענדיע די האלםען

r  n

 אין און שירדאגא אין
װעסט מיטעל דער

v _______________________________J
 דירעק־ ביאלים, מאריס וױים־פרעזידענם

 אז באריכםעם, מיטעל־װעםט דער פון טאר
 לוין־ געװינען חודש פאריגען האם ױניאן די

 ארבע־ הונדערם זיבען די פאר העכערוגגען
 צוױי אין באשעפםיגם זײנען װעלכע םער׳

םינג ״גלאוב דער pc שעפער  אין ,“מילם ני
 פישיגען. אלעגהען, אין און רעפידס גרענד

 מוי־ 65 באםרעפען װעלכע העכערונגען, די
 געווא־ געגעבען זיינען יאר, א דאלאר זענם
 px שכירווז אויםגלײכען pc פארם אין רעז

 .“״גלאוב דער פון ארבעםער די פרעמױמם.
 לאקאלען: די פון מיםגלידער זײנען װאס
 גע־ אײך יאר פאריגען האבען ,525 ,520

לוין־העכערונגען. קראגען
 םאבין ״אדריאן דער אין ארבעטער די

 האבען אילאנאי, פאלא, אין קארפאריישאן׳
 דורכגע־ אפשטימוגג אן אין חודש פאריגען

 פאר 54 געשםימם ב. ר. ל. נ. דער pc פירם
 עם געגעז• 4 בלויז px שאפ׳ ״ױגיאן ז־עם
 אפ־ אן px אז כאראקטעריסםיש, זייעד איז

 פאר־ זאל אינםערנעשאנעל די צי שםימונג
 פארהאבדלונ־ די אין ארבעםער די םרעםען

 דורכגע־ איז וואם בתים, בעלי די מים גען
 מים שאפ זעלביגען דעם אין געווארען פירם

 בלויז געוואונען ױניאן די האם צוריק. יאר א
 ארבע־ די pc מערהײם א 5שטימ איץ מים

 אפםפאל איז עם אז באוױתם, .דאם םער.
 ארבע־ נים־ױגיאן איבערצײגען צו שװער

 ײניאן. דער pc נוצלעכקײם דער px םער
 פרוכם די פארזוכם זײ האבען קוים אבער

pc וועדען אזזי ױניאךשוץ קאלעקםױוען 
יוניאץ. דער pc אנהענגער הײסע גלײך זיי

 ני־ .כאריזעעם דער אין ססרײק דער
 װיסקאנס^ מארינעם, אין מילם םינג

 אנם־ זעלביגער דער םים געפירם װערם
 םען22 דעם זיים פריער. וױ שלאסענקייט

p פארגעקוםעז נים איז אויגוםם v קאנ־ שום 
י די םים פערעגץ ל j מ ’ra

ש ----------------------------------- 3 זיי

 פר־יס דעפ. איסט םאום
ספי־ײ? פארביםערםען -

___________________________v
 דעם pe דירעקםאר פארםין, נג דזשאן

cd’k-cixc דעפארםבענם px װײס־פרעזי־ 
 באריכםעם, איגםערנעשןעעל דער pc דענם

 סםו־ייק סארביםערםען א פירם יוניאן די אז
 שםאטאגזגא. אין פילס׳ .ריװאלי דער געגען

 תח־^ פאריגזת pc אנהויב דעם זײם מענעסי,
 שאפ דעם פארלאזען האבעז ארבעםע־ די

 גזידארען אפגעזאגם px בלאכד■ בעל א װען
pc ארבעם דער px פארלויף pc ארגא־ אן 

אנגעפירנ^ האט יײיןה די װאם ניזיר־דרײװ,
כד.xפל בעל דער ווען ציים דער ארום

 ארבעם דער פון געײארען אפגעזאגם איז
 צוגדייםונ־ געמאכם געהאם ױניאן די האם
 לײבאר נעשאנעל דער צו װענדען צו זיד געז

 אפ־ אן ד־רכצופירען באארד, רעליישאנס
 װילען די צי ארבעםער די צװישען שטיפונג

פארםרעםען. זײ זאל ױניאן די אז
 אנצושםעלדן איצם סאדערם ױניאן די
 הע* א ארבעטער, אפגעזאגטען דעם צלריק

 אגדערע די לױם שכירות די אויף כערונג
 ױניאך x px אינדוסטריע דער px שעפער

 אר־ די גאראנםירען זאל װעלכער אגרימענט
ארבעם. pc סארסיילונג גלייכער א בעםער
 אן ק*סםעלא, עלים באריכטעם עם װי

 זיך באטייליגען ױניאן, דער pc ארגאניתערין
 px px סםרײק דעם px ארבעטער אלע
שאפ. פון פיקעםען דעם

N-----------------------------------------------/ ׳
 געוױנט דעפ. װעסט סאוט

העכערונגען לױן
v _______________________________ J

 די־ פערלשמיץ, מייער וױים־פרעזידענם
 דעפארממענם. וט־װעסםxם דעם pc רעקםאר

 לייױ ונעזxגעװ האם יוניאן די אז באריכםעם,
 דרײ אין מלאכות בעל סאר העכערונגען

 זיי־ העכערוטנען די חח־ש. פאריגען סםייםם,
 זיעען וועלכע אגרימענםס, פון םײל א נען

פירכעס. די פים געװארעז באנײם
 גאר־ .דרעזדען דער px מלאכות בעל די
 הא־ םענעסי, דרעזדען, i’x קאפפאני״ מענם

 אויף סענם pc 5 העכערונג א געװ»־נען בען
 געני־ װעלען העכערוגג דער pc שעה. דןך
 וואכעדהענם, px שםיק ארבעםער, אלע סען
 פער סירמע דעד בײ באשעפםיגם זיינען װאס

חדשים. 6 װי
 px איגק.״ ם&ארםװעיר ״מאנעלי דער אין

 מלאבות בעל די וועלען קענזעם׳ פאוללא,
 פאר־ אנדעדע pא לױן־העכערונגען קריגען

 px עםאבלירם זיינען זײ װי בעםערונגען,
סיטי. קענזעס px ספארםוועיר־שעפער זײ

ע לוין־העכערונגעז, ם ר ע כ מ  םיניםוםם ע
px אײך האבען פארבעמרדנגעז אנדערע 

 •רעןניק דער pc ארטלטער די געקראגען
 װערנאז׳ מאונם px קאפפאני״ גארמענם

אילל»נאי•
• • •

 דד־ דוד פרעזידענם pc אפיל אן אויף
 חשאינט די צו px לאקאיען די צו בינםקי

i דער pc באארדס x r s i ^ r x^ העל־ צו 
 px סארסלײצונג דער pc קרבנות די סעז

*רײג־ ל*נד pc םײלען *לע pc px פיזווײ,
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r»w r * a r rayxa .זדגנמדגע• די םופעס 

ל מ ו ז * ע ל מ מן לז א  װזן־ װיאלעםאל דיך ה
w n w i  can ן סץ מ  זייער געגעבעז מ

 *ין פיםגלידער די צו הילך סױיימהזדודגע
. די י * סי דןיג שעדיגם זײז«װ ו  געױארעז סן

A «ם «ח l a m o r t
טע א ױ מכ אד  pc באשסײט ידןלכע יזגי

קי*ןיז דער pe •רעזידעגס םייל
»a y n  r ד סדזשסיג ר י  ;לר»יס סענם *ין מ

? ז ו ד ן ז  קאסאן דער pc םשערםאז רוזייןר, ח
T זזרןם * p עםםעס׳ זוײריז ן לדאים םענם *ץ 
ד pe הױ<ס  קעגזעם px באאדיי דזשאיגם דן
סי c ד*־סםי «ית •י v s■ קרעסאריןסז pc 
ם עם דן אמנ שז ײ־מ  סאייקא• זױן לסקאל נ

ס. ן ז נ סען son מ שלס ײלען מ ם מו  שינף אוי
 *ו הילשס־סאנד דעם pe דסלאר סייזןגם

*o r םיםגלידער, זױנםעדנעשאנזדי הוגדזװ־ם 
מ ל ץ ז אםאײא זדן װאױגןן ױ  םאסיקא. *
ס ן ו נ םיזורי. םיםי- מ
 pc באארדס דזשאיגם און לאיגאלעז די

מ גו - די ז ז  *ו בײגעשםייערט אײך האממ מי
 הילפס־שאנד. דערמאנםדן *ויבעז דצם

• • •
 דער אין איפאך דעם םים הםבם זדן

ם דני גן מני גארםענם , ם א  םי־ קעגזזנס pc “ק
 צו גאראנםידם פירפע די װעלנען לדים סי.

«r v ל  פולע שאר באשעשסיגוגג סלאכות מ
 םירמע די האם יאר, אין װאכען סרמנםם 50

 דאלאר םויזעגם 36 אריבער *דןקגעלײגם
 אױסםירעז װעם זי אז ®ארזיכערוגג, א «לם
j איר * px די יאר. קופענדען דעם אױך 

 ודאכען 50 גאראנמירםע די pc *ןריאדזנ
ן הױבם י  און .1951 ױגי. סנטעו דעם * ז

.1951 יולי. ערשסען דעם זיך ענדיגם

)-------------------------------------------ץ
 אהײא־קענםאכך דעם אץ

דע*#רםםעגם
/_____________:_________________v

 ריםיײ דער װעם pc 1952 אנהײב «יםן
 פארקעם קליײער דעם אין *רפןנם־שאגד

 ערשםע די צאלען אנהויבעז קליװלסגד *ין
ם ע םי מנ * ר מ לכע מיםגלידער. צו «ל  זיי־ ״ז

 קוירצ־ נ. באריכסעם באו־עכשיגם. דערצו געץ
a.* דירעקםאר pc דע*ארטפע:ם. דעם 

 אין געװען חודש שאריגען איז קײרצםאז
^* * ױי  װיל־ םים צמאםעז האם ער am ױ

 שארםראםען האם ודעלכער רסיעגפעלד. יאם
 ארט־9ס אץ דרעס דעד »ין בתים בעלי די

ד איגדוסםריע. ױעיר  הער־ מים באראםען זי
דעם pc סארװאלסער דער בערם
ד. קל*ק אנ פ ם־ ענ רנו ^  םעכ־ די װעגעז רי
 עלםער־פענםיע דעם pc ירןזבלעמען גימ«
t*e.־

י די ל ביא־ אנגעהויבען האבעז בתים מ
ז  ריםײער־ צום !אלוגגען “.«עײראל די מ

t יאר דריי םים סאנד. ®עגם x,.? 
• • •

ניקא־ װאם רעדע. אײגדרוקםסולער אז אין
 אהייא־ דעם pc דירעקםאר קױראםאן. י**ם

 אין געהאלםען האם דעמארםםענם קעגםאקי
 לכבוד קעםפ. ארבעטער־רינג װלאדעק דעם

 פאר־ א גי גערוםען ער האם לעיבאד־דעי.
ר עםארקמער שע םי  אויף איןםיװיםעש מלי

ר ע מז  גע־ קאמף דעם אין סראנם ודימישען ו
ז  סעפס־ דעם שרן רעאקגיע הײםישער דער מ

• ה*יםלי קאםוכיז^ דעם געגען ארן סי

 בא־ ארבעשער די ױאס איראניש׳ איז ״עס
 דער־ מך א געדוען איז אשעדיקע אין ױעגונג

 איג־ pc באהאגדלוגג דער זי׳ץ שאייגרײכזנר
 אםא־ אין װי •ראבלעמז- שעדנאאיאנאלע

ע די קירען  אינזזיר אױף ■ראבלעפען תלביג
 גזךאגס. קױרשמאן האס באדעד, זדיםישען

־ די שסארקען געדןלםעז האכען ״שיר מ ע  ד
עם םי א ר דער אויף י\ מ אנ  םיר ױזלש. ג

 »ין בײםראג באד׳ײםענדזװ א געשאכם האבעז
 םאסאליםאריים pc כרחות די שארקלענערען

 א אויםםײדעז געהאלשעז זזאבען כױר און
 גע־ האבעז םיר אבער ודעלם־סלחמד- דדיםע

 די באקעמסעז אין דערסאלג קגא«ען א האם
 אונ־ הײם׳ דער אין אוגז בײ רעאקגיאנערעז

 עש אז זיד• פארשטיים עם גאז. אונזער םער
עז ר. דעדקלערונגעז סך א םאראן דע מ ר  דע
 װאס איז דערקלעררע אײנםאכסםע די אבער

 ארגאגיזירם געהעריג װי נים גאד זײנעז שיר
ץ *ד אױף  דורבפירוגג דער אין עשעקםיװ ד

pc ראגראם״. הײםישען אונזער*
מז ש ױר  סארזאמעל־ דעם גערוםעז האם ק

pro ד עולם  px אקםיװ באטייליגעז ןװ זי
. «ו כדי לעבען פאליםישען מז  יאר אין אז ז

 געשעע־ די איבער׳חזר׳ן נים ײד זאל 1952
 דערװ׳יילם האם אהייא ודלן ,pc 1950 גיש

 אר־ *ויסגעשיראכענעם אן םעפס. סענאםאר
 אין םערםין !וױימען • צי שוס^ בעסעד
םענאם.

f------------------ \
 ם^ארמ־ אנדזשעלעס לאס

 ארגאנידרט יוניאז דרעױ־י
שעפער ג״יע

v ______________________________ /
 די־ קאוסט םאםישיק לאנגער, ד. הײםאן

 םיארםװעיר־ די אז באריכםןם, רעקטאר.
 לעצםעז האם אנדזשעלעש לאם איז ױגיאז
ע צאל א ארגאניזירם חודש י  אין שע«ער נ
 איצט איז סעזאן דער הגם׳ אינדוםםדיע. דער

 אר־ די סוגדעסםװעגנן האם שלעכש, ײיער
 אנגעםירם װערם ױאס גאניזיר־קאשפאניע.

pc װעםעראן־ארגאנײזער, א ראם, װיליאם 
רעזילסאםעז. גוםע באזײיםענד געבראכם

 ״בערי :זימעז ער6שע נײ־ארגאניזירםע די
 סאן םיארםװעיר*׳ p.קרא סםארםױעיר״,

 ״רע־ pא םאדדם גוערידים ריטשערדם, ליעף,
 דער איז םאודם״ .מערידיט די בזןלם״. גיגע

 װאם חשאבער, א מארגארין. פון אינסײד־שא•
 ײ־ דער מים אגריםענט אן פריער pc האם
 שע־ גייע די םים אגריםענםס די לוים ױאן.
 די קריגען מלאכות בעל די װעלען שער.

 דאלאר האלגען א און 3 פון לוין־העמרוגג
 5 די גאלעז וועלען בתיס בעלי די וואך, א
p *ראאענם האלב א pא a ״*עי־ראל* דער 

 px העלם־פא-ר און ןאײשװאק דעם שאר
 סארבעםע־ די ווערען אייגגעשירם װעלען עם

 אגרי־ סטאנדארד אנדערע די לדיט רוגגען
רענםם.

 דער אונםער כאארד. דזשאינם דרעס דער
־ האם גאראקם, ®עני pc פירערשאפם  גן

 .גארמאן דעם אין אמשםינױנג די ודאעען
 ^רכגע* איז װעלכע שאפ׳, דרעם בעיקער

 לײבאר נעשאנעל דער דורך געװארען שירמ
תאם שא• גאנאער דער באארז־. רעליישאנם

 ױ־ דער פאר פסמענש הובדערס געששיפט
ני*ז•

• • •
 ^רידהעכערמג א גע״אדנעז האם ײניאז די

9 pe מי די שאר שעה דער אויף סענם צ ב ר  א
px לעיז סאלם איז א׳דעי־שאש״ .םאוד דעס 

 רעשרא־ איז לײךהעכער־נג די jcc" סיסי.
 pc פארשש־״ער דעדץ. םעזpc 5 עקסיװ

 די םים פארהאנדלונגען שירען ױ;יאן דער
 ויד־ שטאט זעי^ביגער דעד אין בתים כעלי

 שאר שאנד *־אקאדיע אץ העלט א שאםען גען
קלי^ר־ארבעםער. די

r------------------------י-------ץ
 נעמפ ױניאז פראנציקא סאן

 אעשעו־געשאנעל‘ אױ,ה
רעלעגאציע

/_______________________________v
 pe לאקאלס און באארד דזשאינם דער
 פראגגיס־ םאן אין אינסערגעשאגעל אונזער

 סאר אױפנאמע אן אייגגעארדענש האבען קא
 דע־ אנדערע די און דובינפקי פרעזידענם

 ױ־ אשזער pc אייםערנעיםס און 'עגאםעז
 אטערי־ דער pc קאגױענשאן דער צו ניאן
 אפ־ איז װאס לייבאר אױ סעדערײשאן קען

 די שםאם. אין זיי בײ געווארען געהאלטען
 א בײ גע־יארען געמאכם איז אוישגאםע
 םען20 דעש אװעגם. דאנערשםאג באנקעם,

 די pc באםייליגוגג דער פיט םעיסעמבער,
 םים־ באארד עקזעקושיװ םשערליים, שא«

 און ױניאן דער pc בעאמםע און גלידער
 ױניאן םרײד דער פון פירער פראמינענםע

באװעגוגס
 קי׳א־ק סין רענעדזשער זאכאריז. הענרי
 ראם םראנציםקא, סאן אין באארד ײשאינם

 װעלקאמעז א מים אװעגם דעם דערעפענם
 פאר־ האם pא געפם אין דעלעגאםען די צו

 מע־ דזשעני וױיס־פרעזידענשין געלשםעלם
 אווענם. סארן םאוסשמייסטערין אלס םיעס
 הוםאריס־ און ערנםשע רעדעס, קורצע םים

 ארויש־ זי%ה ציים־שראגעז■ װעגען טישע
 אנ־ :ודײס־פרעזידענםעז אונזערע געסראםען

 גע• די און האכמאן א־ן פיהבערג טאניגי,
 pc העקרעטאי־םרעזשורער געסם: לאדענע

 לײבאר׳ אװ פעדעריישאז אםעריקעז דער
 רא־ דער קעגעל. עדווארד :םי:י דזשארדזש

 «ל• אײ פ• א. דער pc קאמענםאםאר דיא
 פראםער* יעיםס. ד. א־ן עדװארדס פרענק
 pc קאנװענשאן דער צו דעלעגאם גאלער

קאגגרעש. ױגיאן םױיד בו־יםישעז
 רעדע רירענדע א געהאלמען האט יעיטם

 ארבע־ ענגלישע די װאש קרבנות די וועגען
 נא־ געגעז קארף אין געבראכש האבען םער
 די געלויבם זייער און מלחמה דער אין ציזם
 האט אינםערנעשאנעל אונזער ױאס הילף

 װעל־ יעיטם, קרבניה. כולחמה די געגעבען
 ענגלי־ דער פון פרעזידענט דער איז כער
 באזונדע־ םים האט ױניאן, מאםראזען שער
 קלוב ראםראזען דעם דערמאגם ליבע רער
 אױסגעבױם האם אינםערנעשאנעל די װאם
 מאם־ פאר אפרו־פלאץ אן פאר לאנדאז אין

 ים־רײ־ געפערלעכע זיײלרע צװישען ראזען
 צר מאםעריאלען מלחםה צושטעלען trx זעס
 אם אז דערקלערם האמ ער קעמפער. די

 אינםערנעשאנעל זער2א,י pc בײטראג דער
פארלײכ־ צייםוױידיגע א גאר נים מווען איז

27 דימו95ו אר,טאבע*,

ן פ ױ ר א ע כ א מ ם ע ר ש ד נ א ר פ
נדנהאה כג ג

שע־שד ששייא״ע א
 ארגאניזאציצ גרדיסער א ין ,

ר דרעסמאכער די ו־י  י
םױ־ 65 איבער מים ג'אן,
הע־ pא כיםגלידער. זענם
באזו:* הונדערם 24 כער

 און צוזייס שעפער, דערע
 אזא איגעד צעשפרײם

ר סע  דערצו נאך האבענדיג און ששא^. ^וי
 pc ארבעםער די צו שאראנםװארשלעכקײם א
 געפינצן עס װעלכע אין סטי'שם• אנדערע 7

 דזשא־ היגע פאר ארבעטען ױאס שעפער זיך
 סארנא־ צו מעגלעך אלעכיאל 1נים איז בערס.
 יע־ פאסירונג, שאפ מיכשיגע יעדע םירען

 מים טאן צו האט וועלכער אינצידעבט. דען
 װאויל־ און פארדינסםען ארבעםער׳ס דעם
p’l, יעדער װאס דעם אריף קוקענדיג ניס 

 פארצײכענט װערס קאמפלעינם באזינדערער
«p פערמא־ אינ׳ם לאנג יארען פאר בלייבם 

 קאםפליענטם די מיט שאפ־ארכױו. :ענסען
 אונזער פארגומעז אויס, םאג p’K םאג איז,

 ביזנעס־ מענעדזשערס, פון םםעף גרויסער
 ארגאנײ• און פרייז־אדזשאסםערם אגענטען.

 פאסי־ די םים אפ אויך זיך גיבען עס זערס.
 אקאונ־ 100 איבער pc סט?שף א רונגען

 pא סםענאגראפערם בוקקיפערם, םעגסס,
 װעל־ תםין־זאד, א אלעס איז דאם ;קלוירקס

 די צוױשען יארען. pc אנגעפירם ווערם כע
 גאנץ א pc צאל א דא זײנען קאספלעינםם

 שייכות א האבען װעלכע כאראקםער, ערנסםען
דער pc קאםף םאג׳םעגלעכען דעם םים

 םרעיז־ אין גוטע, צײטעז די זײנען ײניאן.
 בתים בעלי די px ארבעט גענו: פאראז

 צו נאך עם איז — פראפיטעז גוםע מאכען
 צייםען די זיעעז פארקערם, דערליידען.

 ספע־ הבױד בעל יעדער זוכט דאן שלעכםע,
 ביליגערע די פראדוצירעז װעלכע די״ ציעל

*p בא־ צו אזוי װי םיםעל א — דרעסעס 
ארבעמער. די באראבעויעז און שװינדלען

 .טיםפרע־ pא באשטייס שוױנדלעריי די
 .סאל־ זײ pא רענחשעם. פרייז די זענםירען׳

 פיטפרע־ ביכער. זײערע פץ םיפיקאציעס״
 דעם אויף מײנם פרײז־רענדזשעס זענםירען

 װי אזוי — פאלגענדעם: pלש דרעכמאכער
 אפ־ את דרעם די אויפנײען פאר׳ן פרײז די

 פרייז, פארקויף האלםייל דעם אן הענגיג
 װערען. װעלכע דרעםעם פאר אז דאס, םיינם

 75 מים דאלאר 5 פאר פארקויפם י־יכשל,
 דרעס א פאר וױ װינציגער מען צאלם םענמ.

 כים דאלאר 6 פאר פארקויפם װערם ױעלכע
 סענם 75 םים דאלאר 7 פאר אדער סענם, 75

 אפ ארבעםער די מים מען סעטעלט װ. א.
 װע־ פארקױפם דארפעז וועלכע דרעסעס אויף
 מען px סענם 75 מים דאלאר 5 פאר רעז

 האם פירפע די אז אױם, שפעםער געפינט
 75 םים דאלאר 6 פאר פארקויפט גאר זיי

 75 מים דאלאר 10 פאר גאר אדער סענם
 אז איינפאך, מײנם פאלסיפיקאציעם סענם.

 ביזנעס פונקעל קונקעל םאכם פירפע די
 צװײ גאר האלם זי אדער :ביכער אירע פים

 ציױי־ די -און ראיע^ע א אײנע ביכער׳ םעטס
 אין ױניאן דער באשװינדלען צו אײף טע

סנ:. אן pפ פאל םעחו א־נ

 אלם אז נאר מאםראזען, די פאר טערונג
 פער־ א געװארען עס איז דער»ן רעזולםאס
 רעגירונג די װאס אינסםיםוציע, מאנענסע

 און סלחםה דער גאך איבערגענומען .האם
 זיינען מאםראזעז סאר רו־הײפגן אזוינע
 װיכ־ די אין געװארען אײנגעארדענם איצם

 דאנקבאר־ אויס לאנד. pם האפענם םיגסםע
 יעיטס ־אם אינטערנעשאנעל. דער צו קײם

 םיפעירערם די פון קאונסיל דער האם געזאגם,
 דו־ פרעזידענם מאכעז צו באשלאסען ױגיאן

 זייער pc עהרען־מיםגליד אן פאר בינסקי
 ענג־ באזוכעז .װעם ער ײןן ארגאניזאציע׳

לאנד.
 פרע־ געװען איז רעדנער לעצםער דער
 גע־ םיף געװען איז ער דובינםקי, זידענט

 צו הילף .אונזער רעדע• יעימ׳ס פון רירם
 דו־ האם לענדער. אנדערע פון ארבעטער די

 דעם pc סימבאליש איז געזאגם. בינםקי
 פעדע־ אמעריקעז די באהשרשם װאס גײסם

 דינען םיר װעלכער pc לייבאך, אװ ריישאן
 אלץ נאך האלםען רענשען מאנבע םייל. א

 אמערי־ די אז פזמון, דעם איבער׳חזר׳ן אין
 קאנסער־ איז לײבאר אװ פעדעריישאן קען

 רא־ מער איז א. אי. סי. דער און װאםיװ
 אמאל אמת. נישם וױים איז דאם דיקאל.

 צוױי די צװישען אונטערשייד אן געװען איז
px אדער פאד־ױניאניזם■ פון פרא:ע דער 

^ אינדוסםריעלער אניז פאק* איז •עינט װני

 צװישען אונטערשייד קיץ נישםא מער םיש
שז פראגןי. דער אין די  יוניאנם האבןיז בי

 פאכען. באזונדערע pc און אינדוסםריעלע
 םןז- פאליםישער צי באציאונג דיער אויך

 אינםער־ אין זעלביגע. די איצם איז םינקײם
 אמע־ אונזער איז באציאוגגען נאציאנאלע

 אגרעםיװער לײבאר אװ פעדערײשאן ריקען
pc .װי אגרעםיװער אפילו איז זי א. אי. סי 
שע די  פעדערײשאז די ױניאנס. א^אפעאי

 איירא־ אין ױניאנס פרייע די געשטיצם האם
 גע• זיי px אזיע px אםעריקע סאוםה פע.

 אזוי אלע די װען דעמאלם נאך האלפען
 נאך האבען ױגיאנם ראדיקאלע גערופענע

 בא• קאמוניסםיש דער פים גע׳חבר׳ם דך
וועלם־פעדעראציע״. הערשםער

א. דער פון באשלום אויפן אנווייזענדיג
 פער־ די העכערעז צו קאנװענשאן ל. אװ פ.

 מים־ פער סענם pnc ׳פים אפצאל קאפיטא
 אויפקלערוגג פאליטישע אנפירען פאר גליד

 דו־ האם ארבעםער, מיליאנען די צווישען
 דער אויף וױתם דאס אז דערקלערם. בינסקי

 די פש מוחות די אין ענדערונג ראדיקאי׳ער
 יאר צוואנציג מים פירער. ױניאן םרייד
 דורכ־ געקעגם נים באשלוס אזא װאיים צוריק

 קאניוענ־ פעדעריישאן א בײ ווערען געפירס
שאז•

 א איז געשייאפעז זיך האט אווענט דער
שםימונ״ געהויבענער

ע קאכפליענסש דא אויך זײנען עס כ ל  מ
 «ז פארדינפטעז די גדש םאן צו גים האבעז

 קאםפ־ אזעלכע זײנען דאס ארבעםער. די
 די n שײכווש א האבען װעלבע לןײנםס

 נואכעז בתים בעלי די װאס ביישטײערונגעז,
 ®ראצענםצן װעלפעיר־פאנדען, או־גזערע צד

 ארונ־ רעכענם פירמע ראיעלע א ױעלכע
 צו עם שיקס px פצי־ראל, דער pc טער
px אסיס pc פאנאס. יעדעז ײניאן דער 
 אח־יסצר־ דא אײך זיך זרכען םשיזלערס די

 זיך פאדערם קייסעס די צ־ אםת. דדייען.
 וױ אזדי אבער אונםערזיכונג. לאנגע א :ים

 װע־ פארגעלייגם מח קײס באזונדערע יעדע
 םשערפאן. אופפארטייאישען דעם פאר רען

r ענםשײדדגג. pn ארוים גים ער איידער x 
 px פארלדסם ציים םך א מים פארבונדעז עס

 כדי איז דערבײ קאפ־דרייענישען. אנדערע
 געריכם אפעריקאנער דאס אז באמערקען, צי

ײ־ אן pc פונקציעס די אנערקענם ס מד מ  או
?'*rs ארביםרײטאר אדער סשערמאן px 
 יד־ געװיכעז א םראגען ענםשײדונגען דינע

געװיכם. רידישעז
 די pc איי:ע איבערגעבען לאמיר אס

 געדוא־ באריכםעם i’x װעלכע קײפעס פילע
םינג לעצםען אונזער אויף רען  אונ* pc פי
 ברודער דודך דירעקמארען אװ באאדד זער

 דער pc גצהילפס־פענעדזשעד גראס, פארי
 םאן IX האם האנדלונג די באארד. דזשאינם

 אן פירם װעלכער חשאבער געװיסען א פים
pn ססרים. טע35 וועכט 213 אין געשעפם 
 פערכאנענטע רעדדשיכםרירםע 6 האם ער

ױ איז 2 קאנםראקםארס,  די אין 2 יארק. נ
 אײפער׳ן 2 און נױ־יארק ארום געגענדען

 א pc שױן האם אפיס דער נױ־יארק. שטאם
 די אז פארדאכם. א געהאם צײם לענגערע

 נױ־בעדפארד, pc “קאפפאני דרעס ״בר־וקס
 יוניאן א גראדע איז װעלכע פאסעטשוסעמס,

 אגוײפענם אז דורד אפערירס px פירםע
 פאר־ א איז אינםערנעשאנעל, אונזער םים

 אפת׳ן דער px און פאכערייקע פאסקירמע
 יארקזיר גױ דעם צו פירפע די באלאנגם

 פענ- א פארלאנגם האבען םיר דזשאבער.
 P5 ביכער די אונט״רזוכען צ־ לעכקייט

 אונ־ לוים א־נז קופם דאש — פירפע דער
 אינז איז פארלאנג דער און — אפםאד זעד

 האם אונמערזוכוגג די געײארען. באװיליגט
 וזא־ םיר px פארדאכט אונזער געשםארקם

 אוםפארםיי־ צום אנגעקלאגס פירמע די בען
 גע־ זיינען פאר־ער צום םשערםאן. אישזה
 פארשטײער א פים בתים בעלי די ,ק־כען

 די אויסהערענדיג אסאםיאיישאז. זייער פון
 אופפאר־ דער האס ױניאז׳ דער פון מענות

 פיר אז צוגעגעבען םשערפאן םײאישער
 פארדאכט. אונזער פאר סיבות גוטע האבען
p האבעז פיר אבער v גע• נים קאנקרעםעס 

 פאר־ דאז האבעז םיר באװײזען. געקענם
 באוױליגם איז פארלאנג דער און — לאנג׳ם

 דער פון אדזשאירנפענם אן — געווארען
ס p’:.ix3x װײסער כדי קײס  אונטער־ דער פי

 זזאם אויטפארשונג װיימערדיגע די זובונג.
143 באצאלם האס פירפע די אז באו־ױזען
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 םאב־ .ױאוזיפיר דער צו ד*לאר ®ויזמס

מז מיר אבער ױארעס. «אר ריקס׳י א  ה
 דעם פעםםשםעלען נעקענם גים *שן ב*ים

 זו־ םאבריק״. .װאודכדר דער פיז אדרעס
ג י ד ג ר ה*בען ווײםער. מ  אנגעשטוײ זיד פי

 זיי־ דרעםעפ םדיזעגם 40 געס־יע אז ם«ן
 געװארעז• פארקײפם פירפע דעד דוד־ך נען

מ ל ת  איר אין אײפגעפזזכס נים האס ז׳י י
oeyvyi — ם ו  ?ײז געהאס גים האם זי »

 דרעסעמ. די אויפןגופאכען װאס םון ױארע
 אונםערזז־ צו געםאדערס דאז האבעז םיר
ז  און פירפע דער pc באנק־ביכער די מ

 איז קײם די זרידער דאקוסעגםען. אגדעדע
 אומ־ פיז געודאדעז אויפנענירעל וױדזןר

 די זיך האבעז םשעדפאן. פארםײאישען
 האבען און אונז צו געדוענדעס בתים בעלי

 רעכם. האבעז םיר אז צוגעגעבען צוביםלעד
מז בזײרה א א  באװייזען די געהאםי זײ ה

 איז םוף דער אײזען־שםארק. געדוען זײגען
 קיים. די געםעםעלם האבעז פיר אז געװען

 און געזוארען באשםראפם איז פײ־פע די
 ״אנ־ איז דאלאר םומענם 12 באגאלם האם

 דעסעד־ ״ליקוזידײםעד׳ און דערפעיםענםם״
 שאפ בעדפארד נױ דעם אנערקענם תועם׳

 קאנסראק־ רעדזשיסםרירםער א אירער אלם
r זײו צי פארשפראכעל האם און םאר c איצם 

גום. און םרום אן
 באשריבעל איגצידעגם דעם האב איד

 כא־ דעם אפ שפיגעלם ער װײל באריכות.
 װעלכע םים קייסעס סארם די pc ראקםער

 אי־ שארנונזעז. לעצםעגס איז אסיס זאנזאר
ם א ױ ה ר  סלאו איז סרײד אין ײעז איצם מ

ז * o c y r ji האלם דאם אםבעםםעז. נים זױז 
 דעפארםדעגם אקאונםינג גאגצעז אתזער

 אוים. טאג און איץ מאג פארמםעז םםזנף
 עס. געלינגם זיך. סארשםיים םאל■ אלע גים

 אקואוגםענם כיםרער דער אז םרעפם. אפאל
 לאיער א פון הילף דער םים סירםע דער ®־ן

 עם T37 מעז אז גגבה די אזױ מרבאהאלם
 אבעד דארם אויפדעקזין. נים אופן בשום

 ווערם םעסםגעשטעלם װערם גנבזז די װאו
באלוינוע. םולע געפאדעדם

פן ץ י,כר פרי־מעז אוי רי פ ע דעד ד אנ ױ
 םוי־ א אויף אז זיך םירם הםבע כדרך

 פארגעםם פעז גוםעם. גאר םען זאגס םןן
 שבוזים גאר דערמאנם םען חסאים. זײגע

 אונז האם װאנדער הערי לויב־געזאנגען. און
 מען קעז אים װעגעז םרחה. די פארשפארם

 איז ער אז זאגען באוואוסםזימ פילעז סיםז
 מענש. ערלעכער אז מענש׳ קלוגער א געװען

 רו־ א מענש. געלאסענער א געװען איז ער
 אויםגעהויבעז נישס מאל קייז מעגש• איגער

 יאר 40 די םת משך איז קול. הויכען *ו א
 דער מים םארבונדען געווען איז ער װאס

 געווען זײנעז אםסען אלערלײ אױף ײגיאן
 צוױי־ אן זייגען עם פאפענסעז. פארשײדעגע

 אויםרע־ גרױס פון פאמעגטעז גזנװען פעל
 פען האם אים שיז ערגערניש. «ז גינג׳

ר מ  א װארם, איבעדיגזין אן געהערם נים א
 געלאסע־ זעלבער דער פאל אלע קול. הויך
וואנדער. פעםאדישער זעלבער דער נאר■

r באדויערם װערם םױם זײן c גא־ די
r ארבעםעד םויזענם rx 37 ענם c דעם 

ת םי ס  פון דעפארםמעגם םאח אוו אום אי
 האם עד װעלכע איגםערנעשאגעל. זיגזזנר

ד אזוי עג ע ע ל  יאר. 15 לעצםע די געדינם ג
 דער pc םערקעז געקענם מען האם ד*ס

פארשײדענע די פון םעגשעז «אל גרײםאר

דער צו געקופען דינען םסייםס׳
 דעםארט־ זיין פון סטעף גאנצען דעם :לרויה

 אז.ײ געױען איז ער װעפען מים םענם׳
 פון סםעף דעם און פארבונדען. חבריש
שאינט אונזער  האבען װעלכע באארד. ח

כבוד. לעצם־עז דעם אפגעגעכן אים
 האם ער װי שםיל און רראיג אזוי און

 גים געשמארבען. אױך עיי איז אזוי געלעבם
 דעם אסילו האם און היינעם באלעםטיגם

 א געריפען מעלעפאז אויפן אלימ דאקםאר
 אויסגע־ האט ער איידער שמונדע האלבע
 איז געשםארבען אםעם. לעצםען זיין הײכם

 אין האם ער פאסםעז. זימ אויף דירעקס עד
 בא־ זימ איבערגעגעבען םוים זיץ פון םאג

 עקזעקוםיװ דזשעבעראל דעם צו ריכם
r באארד c אינםערנעשאנעל. דער r c װעל־ 

 פעמבער חשוב׳ער א געװען איז ער יכען
יארעז• פילע פאי־

r םים ’l אװעק אײגער נאך גיים םויט 
r c װעלכע פיאנערען- דור עלםערען דעם 

 האבען און פונדאפענש דעם געלייגם האבעז
 ווערען ארום אזוי יוניאז. אונזער געבויט

 דער מים אונז בינדען וועלכע סעדים די
 אפ־ ביםלעך צו פארגאנעגנהיים גלאררייכער

 אן פארנעמט ערםער זייערע את געשוואכם
r קיים איהערגע e וועלכע צוקונסם, דער 

 און שםארק ארגאניזאציע די האלםען וועם
r געבאם דער איז אזוי מעכםיג. e נא־ דער 

זײן. עס דארף אזױ םור.
r עהרע ' i אנדענק!

םםמסיםמיק יןכיםעל
 איבערגע־ איז וועלכער באריכם- א סון
שאינם צום געווארעז געבען  דעם באארד ח

 אז זען צו איז ,1951 םעפםעסבער, םען5
 אנגע־ מיםגלידער, םויזענם 65 אונזערע
 ,r 89» 60 .22 ,10 לאקאלעז די אז שלאסעז
 מיםגלײ םויזעגם 20 קרוב די םים צוזאמען

 אויסער לאקאלעז פארשיידענע די פון דער
 די סאר ארבעטען װעלכע שמאם, דער
 סעפ־ םען1 דעם זייגען דזשאבערם, היגע

 אין באשעפטיגט נעװען יאר דעם םעמבעד
 אר* 35 אוים מאכם דאס וואם שעפער 2^02

r דורכשנים. אין שאפ א אויף בעםער e זײ 
 406 מאנוםעקםשורערם, אינםייד 466 זיינען

 צוזא־ קאנטדאקטארם. 1.530 און חשאבערם
 אסאסיאײ־ זייערע לוים שעפןיר. 2402 מעז

 אפי־ דער םון םיםגלידעד 270 זיעען שאגם
 269 נעשאגעל. 314 אםאסיאײשאן, ליאייםעד
 (קאנםראק־ בעםער ױנייםעד 810 פאפולער,

 (קאנםראק־ פאפולאר ױנײםעד 715 םארם).
 .סופלימענ־ אויף ארבעטעז 24 און םארס)
אגריםענםס. צייםוױיליגע אדער טערי״
 ארבעםער, טויזענם 85 די ®ץ םויזענט 59

 בא־ זיינעז טרייד. אין פאראן דינעז װעלכע
 שעפער. קאנםראקםינג די אין שעפסיגט

 מאמפעקםשוריגג אינסייד די אין םויזענם 24
חשאבערם. בײ םױזעגם 2 און שעפער
אנשםרענ־ אונזער אויף קוקענדיג נים

 די מעגלעך װיים װי אויף ענדערען צו גונג
r םיסםעם e זיײ םרײד, אמזער אין ארבעם 

 די םון פראצענם 70 צו גאענם דאך נען
 קאגםראקםינג אין באשעפסיגם דרעםמאכער

 װעלכע פראבלעם א איז דאס אמת. שעפער-
 אינדוםםריע. דרעם די וױ אלם אזוי איז

יעדענםאלם. עם איז פראבעלם א אבער
r e גע־ שעפער. קאנטראקטיגג 1.525 די 
אינג״ 5 די אין 336 זיך םיוען םאי או  דיס־ .

אויםער דיםםדיקםעז הייםם דאס םריקטען,

גערעבמעקײמ <
 סין יארק. ניו אין צענטער נאררענפ דעם

ארן בענטאנהוירסם אין H6 :זײנען זײ
 בראנקס. די אין 91 דיםטריקם. פארק בארא

 אין 29 (ברוללין). װיליאמסבורג אין 78
 שעפער 471 און הארלעם אין ני בראנזװיל,

 און שטעט באזונדערע 31 אין זיך געפינען
 גרעסטער דער סטייםס. 7 אין 'טטעטלעך

 אײ־ לאגג איז שעפער 471 די פין צענטער
 א־מגעפער און שעפער 79 פים י״ נ. א:ד,,י

 די איז װערגאן מאונם מלאכוו^ בעל 2.5סס
 באזונדערע 67 םים רייע דער אין צוױיםע
 איז דזשוירזי, נױ סיםי. יוניאן און שעפער•

 און שעפער 61 מים צענםער דריםער דער
 אי־ די ארבעםעד. 2.000 פון מער עםיואם
 םקרענםאן, אין צעיוארסען זיינען בעריגע

 סםעמפארד, רעדינג, םראי־, װילקעסבאר.
װ. א. א. פילאדעלפיע

 שעפער קאנםראקםיגנ 1.525 אייע ניט
 אנדערע אין דזשאבערם. שםענדיגע האבען

 רעדזשיסטריר־ קייז נים זיינען זיי ווערםער,
 פון פראצענס 15 העכער קאנםראקםארס. םע
 אבי־ כאפען און לענםערם״ ״פרי זײנען זיי

 זיך. לאזם עם װאנען פון ארבעם סעל
 איז ױניאךשאפ א פון ארבעט זיי קריגען

 4קיי נים םון אויך רעכם איז נים װען גום.
 צװישען מענשען. די קען מען ױניאךשאפ.

 גונהי סך א געװיס זיך געפינען עם װעלכע
 דער סארקערם. םארדענקען. נים ױניאן־לייט.

 אויף זוכם r8 זיי םים סימפאםיזירם אפיס
 זייערטװע־ םון קרינעז צו מעגלעד וויים װי

 אמוױיניגסםענס אדער פערפאנענםע גען
 איז ליידער רעגיםםראציע. צײםװייליגע

 דארף נאך דערצו אויפגאבע. שװערע א דאס
 שעפער די אין אז זינען אין האבען מען

 זײ־ פראוױנץ דער אין זיך געפינען װעלכע
 אר־ זיי 4מלאכור בעל חצי ארבעםער די נעז

 אונ״ סעקשאךארבעט. אמגיערםםענס בעםעז
r װיים זײנעז װעלכע אוםשטענדעז טער r 

צופרידענשםעלענד.
 אומפאר־ דער האט םאקע דעריבער אם

 עם אםים װעמעם דורך טשערמאן, טייאישער
 אויבערפלעכלע־ אן געווארעז געמאכם איז
 פעגםילוויעיע די איבער אונםערזוכונג כע

 זייעל זיעעז באדיגגוגגעז די וואו שעפער,
 םא• צו געצװאונגעז געװען אומגינםטיגע.

 פראצענם 15 אויף פארגרעסערונג א דערען
r סארדינםטעז װעכענםלעבע די אין e די 

 צייםוױיליגער א בלויז איז דאם ארבעטער.
 אױספארשונג גרינםלעכע מער א באשלום.

 אלע וױ נאכדעם און געמאכט איצט װערם
 וועם װערען, ארויםגעבראכט װעלען םאקטזמ

 ארויסגע־ םשערמאן אומפארםייאישער דער
j זיץ בען i iT ’iroiy

 דערשיינמ ״מארגען־זשורנאל״
דױדער

 װאכען צוואנציג פון איבעררײס אן נאך
 אנגע־ װידער .מארגען־זשורגאל״ דער האם

 re אונםערגאגג דער דערשײנען. צו הויבען
 ארימער העלפם םאג־צײםוגג אידישער א

 אפעריקע• איז פרעסע אידישע די נלאכען
 װידער־דער־ די דעדיבער באםראכםעז מיר

 א פאר ,מארגעז־זשורגאל״ pc שייגונג
 לאנ* איר װיגשען םיר און פאםירוגג גוטער

 געהע־ דער אויף האלםענדיג זיך יארען, גע
 באהאנד־ איז באריכםעז ביים הויך ריגער

 דער אין פראבלעמען און דערשײגונגען לען
באװעגונס ארבעםער אידישעד

^ ו95ו אקטאבע־

שעלעסעד ל?ס דער אץ יאר א יוניאן הלאדה אנדז
ר, פון א ז <נ ט מענעדזשער ם

c יאר, א איבער שוין איז
 פין קלאוקפאכער די אז

 האבען אנדזשעי^עס לאס
 דער פון באפריימ זיך

הע־■ קאפוגיסםישער
ױ־ זייער איבער שאפם
ניאז•

 נײע די אז יאר, א ארום אויך איז עט
 אפיט קאוסם פאסיפיק דעם אין בײרערשאפט

 דרעס דער אין און קלאוק׳םפארטוועיר אין
 אדטען זײערע פארנעבלען ב«ארדס, דזשאינם

אנדזשעלעם. לאס א־ל
 די אשצושאצען אויפגאבע מײן ניט איז עט
 אנדערע די פין אויפסואונגען די און ארבעט
 אבער וױל איך ױניאנס. ארנזערע פין טײלען

 איצם. אז ערק־־יערען. געלעגענהײט דער בײ
 דער־ דרײ די ארבעטען פריער. װי אנדערש

 קא־ נאענםער אין באארדט דזשאינט ײאנמע
 זיך געלעגענהײם א האבען און אפעראציע■

 די פון םעםיגקײם דער מים באקענעז צ,י
 ױניאן יעדע קערפערשאםםען. פארשײדעגע

 אונםער אבער אויםאנאפיע. איר םאקע האם
 פאסי־ דעם פץ פירערשאפם פײאיגער דער

 לאנגער. ד. הײםאן דירעילםאר, קאוםם ?,פ
 פריער־ דעד געװארען א־יסגעווארצע^ם איז

 אײן פון פרעםדקײם און אופצוטרײ דיגער
 אײג־ איז עס אדן צװײםער דער געגען ױניאן

 צוזא־ הארםאנישע אן געדוארען געשטעלם
 צװי־ באציאוגג ברודערלעכע את מענארבעט

 אינםער־ די פון נייטגלידער אץ םוער די שען
ױני$גם. :עשאנעל

 און פראבלעמען א־יע ניט זײגען געװים
 צוױי־ דער געגען ױגיאן אײז פדן קריװדעס

 אנטװי־ מערסטענס זיר האבען װאט מעד.
 פריעדדיגער דער פמ רעזולטאט אלס קעלט

 פי־ קאדוניםטישער אוטפאראנטװארטלעכער
 יוניאנס, דרעם און קלאול די אין רערשאפט

 אינ־ שוידערלעכע די געװארען. געלײזט שוין
 פיל געטראפען האט װאס לאגע דוסםריעלע
 אנדערע די װי אנדזשעלעס לאס שטארקער

 פארשטענ־ ־אט קליידעד־מארקעםט־ פרויען
 פארזוך אונזער געשםערט פיל זייער דלעך

 אבער איז עם פראבלעמען. די לייזען צו
 שגעל אזוי אז האפענונג, גרויסע די פאראן

 פארבע־ װעט לאגע אינדוםמריעלע די װי
 פים ױניאנם. אונזערע זועלען ווערען. סערם

 פארשםענדיגונג און אחרױת פין געפיל דעם
 פראבלעמען. אנדערענ׳ס דעם צו אײנעם פץ

 א־ן אייפנעמען אופן הארמאנישען א אויף
 אנגע־ די לײזען צו פארזוכעז איע םאכען

 אינ־ שותפות׳דיגע און פראבלעמעו װײטאגםע
 אונזערע פרן אץ ײניאנם פין םערעסעז

מיםגלידער.
 אדמיני־ נייע די אז נאםירלעך, איז עס

 פארבעסערען צו באסיש זיך זאל סםראציע
 שע־ די אין מלאכות בעל די פון לאגע די

 אונטערגע־ שלימזל דער אבעד האם פער.
 אדמיניםטראציע נייע די זײם אז אזוי, שפילם

 דער םון פירערשאפם די איבערגענוסען האם
 שייעכטע א םרייד אין לאגע די איז י־ניאן,

טאג. יעדען מים ערגעד װעדם זי א־ן
 זיך רייצען מעטאדען, זײערע צ' טרײ

 אונםער־ ױיערע און קאטוניםםעז די איצש
זאגעז «זעם, קלאוקמאכער, מיט שטופער,

 פירער־ דער אין גע־ןען זײנען מיר װען זײ.
 האם מען ארבעם. גענוג געװען איז שאפמ.

 קײן געױען נים איז עס אין פאי־דינם גום
 די ווען אבער• איצט ארבעםסלאזיגקײם,
 אדמיני־ דער אין זײנען דובינפקי־מענשען

r גענוג ניטא איז סםי־אציע, ’P ,די ארבעט 
 ארבעטסלא־ די וױיניגער, זיינען פארדינכםען

 פאדערעז בתים בעלי די און גרויס זיגקײט
קאנצעסיעס״. אין רעארגאניזאציע

 כיאפא־ אומפאראגםװארםלעכע אזא אז
 שי־ פשום טיינם קאכיוגיםםען די רצד גאנדע

 קלאוקרא־ די פון ,ױאונדעז די אויף זאלץ טען
מיטגײדער. רעי־סםע די ב-אר ללאר א־ז כער.

 :יט םאקע קען אדםיניפטראציע נײע די
 קודצער דער פאר באנד^עך. גענוג ברענגען

 אין איז אדמיניסםראציע נײע די װאס צײט
 קלאוק־ די אבער זיד האבעז פירערשאפם, דער

 פריערדיגע די און איבערצײגם, מאכער
 אפילו עס וואגט פירערשאפט קארוניסםישע

 ארבעכ און דזשאבם אז באשםרייטען. צי ניט
 פונאנדערגעטײלם ניט װערען •שעפעי• די אין

 פון איבערצייגונג פא־^יםישער דער לײם
 די פראקםיצירט האט עפ װי מישגליד. דעם

 אדמיניסמראציע. קארוניסםישע פריערדיגע
 אדםי־ לאיאלע שאנעל5אינםערנ איצטיגע די

 קית קײנעפ בײ ניט פאדערם ניםטראציע•
 דער אין קומט ער מען פאטפארם פאליםישען

r איז דזשאב א פאר ױניאן v װעדם םיםגליד 
 א־ן נים אול ־טאפ אין דיכקרירינירט נים

 איבער־ פאיייטישע זײנע צ"'יב יזניאל• דער
צײגוגגען.

 זעל־ די וואס עם קורם ־וי זיך. פרעגט עס
 קאמוניסםען די װעלכע מיטגלידער, ביג־ל

 זאלען פארםרעמען צו פרעטענדירט האבען
 צאל קלײנער א םון אויםנאם דעם מים איצט.

 יעדען בײ פארטײ־נאכפאלגער, געשװאוירענע
 קאטוניםסישע די געגען שטימען מיטינג

פאדערונגעןז אין פארשלאגעז
 די קייאר: איז דעם פאר ענטפער לער

 קאמוניס־ דער אעטער םיםגלידער. זעלבע
 װי געפילם זיך האבען פירערשאפט. טישער

 א קריגעו צו אױף שקלאפעךקעמפ. א אין
 װערען צו דיסקרימינירט נים אדער דזשאב.

 געלם געבען געדארפט מען האם שאפ. אין
 אנדערע פאר אדער -פרייהײט״, דער פאר

 אקסױױםעטען. אמ באװעגונגעז קאםוניטטישע
 האבען קלאוקמאכער די װי אבער שנעל אזוי
 איגםערנעשאנעל. דער פון הילף דער מים
 םעראר פאליםישען דעם פון באםרײט זיך
 דרי־ ױניאן־לײם. פרייע געװארען זײנען און
 זיי און װילעז פרייעז זײער אויס זײ לען

 באשלוםען און רעקאפענדאציעס די שםיצען
 אז וױיסען, זײ אדמיניםטראציע. דער פון

 גע־ געװיס ־ואלטען עלםערעז די וױ פונקם
 קינדער. זייערע פאר בעםם דאס םאן וואלם

 װעל* אדמיניסםדאציע. איצטיגע די װיל אזוי
 פץ בלום px פלייש זײצר פון פלייש איז כע

 קלאוק־ די םאר בעסםע דאכ פאן בלום. זײער
 לאגע שוידערלעכע די בלויז איז עס ראכעי־.

 די װעלכעד איבער אינדוםמריע. דער אין
 וואס קאנםראל קיץ ניר האט פירערשאפם

 ארבםסלא־ דער פאר פאראנםױארםלעד איז
 פץ פארדינסטען ענערםע1םארקי און זיגקײם

פלאכוו^ 1בע־ די

29 דיט ---------------------
 םר«ץ אז פעסםשםעלען, אבער ען1"” ביר

 אדםיגיס־ אונזער איז יאגע שיעכטער דער
־ דלם באנײצן צו געלוגגען טראציע ם נ  מ

 י*ר. דרײ אױף בתים בעלי די פים רא;ס
 הןך אויסבעםעדונגדן אנדערע צרוישעל ײאד
 4 םון העכערוגג לוין א געקראגעז היר בעז

 ר** * *ז װ»ד 8 סענם 25 און דאלאר
 »יז אגרימענם דער פאנד. טײערמעגם

 ארום פיז געװאדעז גוםגעהייםען שפעטער
 .:יישאנאל א אין שםינלען פראצענם 99

 מיר עלעקשאן. באארד״ ריליישאנס לײבאר
 שאפ־ ביםערע אײניגע אנגעפירמ האבעז

 יוגיא־ צו געלונגען אונז איז עם אדן סכרייקס
 דער סים צוזאמעז שעפער. צאל א :יזירעז

 דזנם געעפענם מיר האבען ױניאן טפארסװעיר
 םיםגלידער פויזענםער װאו כענםער״. .הערם

 פיר הילף. יראונדערבארער דער פון געניכעז
 זןר־* דער מים פארבונדעז זיך צוריק האבעז

 אינ* געזעלשאפסלעמ אין בעםער־בא.װעגונג
ר אמ סםײם pk שסאט פין טטיטיציעס  פי

 װי• קריגעז אח רעטפעקםירם װידער ורער־ען
 לעבען. עפענטלכען אין אנערעקנוגג די דער
געהערם. אדנז "אס

 ק־יאוקפאכײר א ^־גאניזירם האבעל מיר
 ),669 (גיפער ארבעםײר־רינג פון ברענסש

 מים־י :יט־אידי׳שע אול אידישע 50 ארום וואו
דעי  צװישען בריק די שסארקען העלפען גלי

 ביר ־ארבעםער־רינג דעם און ױניאל דער
 ״סיםי א ארגאגיזירען אין אויך א־צס לאייטען

 טאבאםאדיום אנדזעעלעס יאס האופ״ אװ
 פון מיםגלידער פרויעז די pc טשאפטער

 האבזלז פיר װאפ אנדענק דעפ ױניאן. אונזער
 קאםמים־ פריערדיגע די פון איבערגענורען

 װאם בילדינג, א איז אדמיניסםראציע סישע
 פאר היים אלס אײנגעהאנדעלם האבעל זײ

 מא־ א איז עם באארד. דזשאינם קלאוק דער
 םיגצ* די אוםפעאיגקײם. זײער פון ניפעגם

 * אײגגעןור* האבען זיי וואם ציפערען טערע
 ביזנעם־אגענםןן די פאר אפיכעם אלס דענם

T אומבאקװעםלעכקייםזה אלגעמיינע די און P 
 גןיהאם האבען זײ פאראכםונג װיפיל וױיזם

 צײס דער םים האםען םיר מיםגלידער. די פאר
 ירושזז״ -םייערער׳ דער פון װערען צו פםור

ף סםור זיעען קלאוקםאכער די װי פינקם  גן
הערשאםנג קאמוניסםישער דער פון •יארען

 געלעגעגהײס דער צו איד ײיל שלוס צ־ם
ד אונזערע װינשען השנה. ראש פון  • םינ

 געזונםען א פאמיליעם זײערע מים גי׳ידער
 פריערדי־ דעם װי פרנםה מער מיט אול יאר
יאר• גען

־עזארוציע דאנלן
 אף סעם «יאנג פון אר,בעםער די מיר,

 קאלי־ אגדזשעלעם, לאם פמ קאליפארניע״
 אויםצז־• עפענםלעך גליקלעך זיינען פארניע■
 צז אנערקענוסנ און דאנק אונזער דדי^ען
 קארל ברודער ביזנעס־איידזשענם אונזער
 איבערבעבעג* און טרײהײם זײן פאר ^אנדי.

 «יז עס װאם אלעם, םאן זימ פאר און הײם
 די פאר פארבעסערונגעז קרינעל צו מעגלעך.

שאפ. אונזער םמ ארבעטער
 ארבצם נוצלעכע אמ איבערגעגעבענע זיץ

 ארבעםער די בײ געפאכם באליבם אים האט
שאפ. אונזער פמ

סקאס ד• :ראזענבלאם ה. יארמאן; סעם
 בראון איידע 55 לאקאל פון ל״ פ. מערי און
38 לאקאל ^ הילי ב. ל. און
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ו מ מ ו ם ג מו דרעסםאכער מ ױ עו פ נ ענ ם עו ײ פ ע י ״ו ד נ פענםער העלפה און מ
 געשעעניש װיגםיגהםע

 פאריגען דעם האס װ*ס
I U A  U l אונזער אין •אהירש חודש
4 N H 1 K אינסערנע־ פאגסרעא^ער

re• .bv-WbE H I*דער געדיעז איז *:,״ 
H r l H דעם אין אגריפענט נײער 

דרעס־םרייד.
ר נױם  אגרי־ דאזיגען םון מגילאוגג דן

ם ג  װיכםי־ זייזנר * מנפאכם נױר ר׳אבעז מ
 אגרי־ דאזיגען דעם *יז פאראויס• שרים ג*ן

 הא־ יאר. 5 פרן םשך א אויף איז װאם מעמי.
ן  װי *ונקםען אזעלכע געוחױגעז מיר מ

״העלם־סענםער׳. און פאנד״ *ריםײדםעגם
 גע־ אנאגסירט איז אגריסעגם גייער דער
 םען2י דעם מיסװאד. סיםגלידער די צו וזארען

מן זײ *ח אױגגסם א  םים אויםגעגוסעז אים ה
 ענםחיאסםישע די באגײםסערוגג. גרוים

 פאר־ צדו׳ײ ביי אנגעזען זיך וזאם שםיטדגג
אסגעהאלםעז האבען נױר .ײאם זאםלונגצז

 גום־ די קריגען צו כדי סאג דאזי־געז ד*ם
 דאזי־ דעם פאר פיםגלידער די ®ז הײםונג

ם. גען מנ רי  איז צארזאמלונג גרעםםע די אג
 װאו “םזןאםער ״דזשײםאז אין פארגעקוםעז

איבערגעלאזט האכעז םיםגלידער םויזעגםעד
 קומען צו גארפעגם־צענםער פדן צר9שע זײ

 אגרי־ גײעם דעם פרן אינהאלם דעם הערען
 גאך געײארען דערגרייכם איז װאס מעגם,
 שױן זײגען װעלכע זױגגזערזזאגדלוגגעז. לאגגע

ען זוימ&אל אאגעבראכען. איגגאנצזח מוי
 .מאױםעק־ דער סים מחשאנדלינגעז די

מז גילד״ םשורעדם א  נאד אנגעזזױבען ײד ה
 מאנו־ זײ האבען אנםאנג איז באלד .h® אין

שודערס  געגאסױוע אזא *רױםגעוזיזען *מם
 איבערראשם. «שום אונז האם ידאס באצ-א־גג

 גע* נים האבען סיר אז זײם, לאגגע 9 שדיץ
n האם n m a װי־ סםארקעז אזא זיי פיז 

 אלץ אנםזאגט ■שים האבזין זײ דןרשטאנד.
 איז םעגה זייער פאדלאמם. האבעז םיר װאס

 זײ שלעכטע. זײגען ביזנעס די אז געודעז■
מן א  זיך םירן אז געפײנם- ודארשײנלעד ה

מז ע ר ש ר מ  אוץ םענד- דאזיגער דער שיז אי
ן מ  הא־ םיר אבער צוריק. אױף שריס א מ

 בעלי די האבען םאראױם גײן געװ«לם •בעז
 גריײ ױי װי אנשםעל. דעם געםאכם בתים

ן  אנגע־ האגען םיר קאסף• »t rg זיך מ
 ױץ צו כוחות אונזערע ביליזירעז9נל גנעז9®

גויםיג. זיץ ודעם קאםף 9 אויב גרײם
 געװא־ רמידען9ם איז קאםף 9 — בער9
 גע־ באנײם זימען שארהאנדלונגןיז די רען.

 ד- דר• סארדאנקעז צו פיל »יז ם9י װזיעז•
 רסײאישען9ומפ9 דעם גאלדעגבערג. קארל

 אינ* פרויעז־באקליידדגג דער םון םשערפאן
דדפםריע.

אייגע־ זייז אײף האס נאלדענ^גרג דד.
 שאר־ צו אריינגעםישט זיך איניציאםיװע נעד

 9 האט ער צז־דים. בײדע *ײישעז פיםלעז
ץ בער9 שװער• געארבעס כען9װ ■*ר  ד

 רלזולםא־ געבראכם האם רבעם9 עגערגישע
 צוזאמעמעקו־ װידער זיך זײנען מיר םעז.
ז  כם.9ר־געמ9קל װידןיר זזאבעז םיר V* מ

 אוץ נים קען אינםערנעשאגעל אוגזער אז
 סאר־ םחען מיד צוריק. אזיף גיין ױם װעם

 אונ־ ®יז רבעםם*באדינגומעז9 די בןםערען
 ראס&ע־6. די װעז אפילו םיםגלידער זעדע

םי׳ וױ זוי9 נים זיך שילם םרײד אין רי

PC שעהן בערנארד װײס-שרעזידעכם

ך האבעז פיר יארעז• פריערדיגע די איז  ד
 אגרי־ נײעם א אויף פארשםענדיגס ענדלעך

 הויפס־סאדע־ די נםהאלסען9 ל9י װאס מעגם
 העלם־סענסער םאנד׳. ״ריםײרמענס :רונגען

 בא־ ליװינג־קאסם די אין העכערוגג א אדן
 שםײגענדען דעם נאכצוקוםען כדי נוסעם,
לעבענס־םיטלען. אויף יקרות

 אימער איז פאנד* .ריםײערמענם דזיר
pc פונקמעז װיכטיגסםע סאמע די pc דעם 

 איבער פונקם 9 איז דאס אגריפענם. כײזנם
 געדוגגען. שסארק זיך האבען פיר חעלכעז

 אז גע׳םענה׳עס, האבען בתים בעלי די
 שעפער די אין ארבעםען דרעספאכערינס

 דעריבער און ױנג זייגען זיי זםן כל בלױז
 עלםער־פענסיע. אין ניס זיד זיי נױםיגען

 םאראז זײנעז עם אז ווײסעז, אבער םיר
 פרויען עלםערע אםילו אה פיםעל־יאריגע

 בא־ זיינעז וועלכע דרעס־שעפער די אין
 בא־ זיי זאל אינתםמריע די אז רעכםיגם,

 רי־ דער יארען. עלטערע די אויף זארגעז
 אין אדיינגײז שױן װעם םייערפענס־םאנד

 םאנד דעם pc .1952 אויגוםם. אין קראםס
 יאר א דאלאר 600 ווערען געצאלם וועם

 הע־ אמ יאר pc 65 פענער־מיםגלידער *ו
 יאר pc 60 םרײעז־םימגלידער צו pk כער
pk .טשער־ אוםםארםייאישער דער העכער 

 די װיםיל באשםיפען דארפעז וועם ייאן
 זאלען פאמםעקםשורערם די pc צאלועען

 האבען פיר פאגד. דאזיגעז דעם צו זיץ
 די pc פראצענם צוױי סארלאגגט געהאט

 אז מיינען. בתים בעלי די .פעײראלם״.
 אום־ דער אז געבליבען, איז צופיל. ס׳איז

 באשםיםען. זאל םשערםאן םארםייאישער
 אויך װעם סשערפאן אומפארםייאישער דער

 לוין־ די pc גרויס די באשםימעז דארסעז
העכערונגען.

 האם טשערםאן אופפארםייאישער (דער
םגעגעמז דעי לײבאר גאך  אנם־ אן ארוי

 פרע־ און קאםערם וועלכער לוים שיידוגג
 אכם סון העכערונג א קריגען וועלען פערס
 שםיק־ אנדערע אלע pk שעה א סעגם

 א םעגם זעקם — אודוואבען־ארבעמער
 גע־ ווערען וועלען העכערומען די שעה.
 סעפטעם־ ערשםען pc אנהויבענדיג צאלם
רעדאקציע• די בער).

 וױכסיגקײם גרוים pc אויך איז עס
 פא־ די העלם־םענטער. א pc געװינם דער

 צו אײגגעשםיםט האבעז נוסעקסשורערם
 pc פראצענם אײנם pc העלסם א צאלעז

 סון סאנד א צו פעי־ראל װעכעגטלעכען
 א םיגאנםירם װערען זאל עס וועלכען

 די מיםגלידער. די פאר העלם־םענסער
 אן זיך הויבעז פאנד דאזיגען צום צא^ונגן

pc יאר. הײכםיגעס אויגוסם y r 'n צדדים 
פאנד. דעם םים פארוואלםען ױעייען

 צאל א אנםד.אלם אגריםענם גייער דער
געװינםען: װיכמיגע אנדערע

 םויט־בע־ דער פארגרעסערם װעדם עם
 .l.ooo צו דאלאר הונדערם pc 5 נעפים

 פון פאמיליעס די פאר װיכםיג איז דאס
 װעם העלם־פאנד דער פיםגלידער. אונזערע

צד בײםראג זײן סארגרעסערען דעריבער

 צדם פיטגלידער פאר יער־יעך דאלאר 4
 דאזיגע די אויס צאלם וועלכער פאנד,

בענעפיםען.
איז, אגריפענט דעם pc 5 פונקם דער

 פי־ די אין רעװיזיע א אז באווארענעז• צו
 די איז װערעז געפאכם זאל ניפום־כקיילס

 צדדים בײדע אױב חדשים. זעקס י־יםענדע
 פארשסענדיגעז• קעגען נים זיר װעלען

 צום ודערען איבערגעגעבען ענין דער וועם
םשערפאז. א'פפארם'יאי<עז

 לדים — קראפם אמ אריץ גיים עם
 ,1951 ױני, ־םען15 דעם פון — 6 פונקם

 בעלי־ די װעלכען צו װאקאציע־פאנד א
 pc פראצענם צוױי צאייען זאלען בתים

 פאר* זאל פאנד דער ״סעי־ראלס״. דיערע
 ווא־ די ײדדים. yT’3 pc װערען וראלםעם

 ווערען אױסגעצאלם זאלען האציע־םשעקס
pc פון אנװעזעגהײם דער אין יוניאן דער 

 ״םאנופעקםשורערס דער pc פארשטײער א
גילד׳־.

 פארשםענדיגם אויך זיך האבען מיר
 אפרענםיסעם װעגען בתים בעלי די מים
אינדוסםריע. דרעס דער אין
 די װערעז אראנזשירונגען נ'יע די לריס ■

 לערנערס פאר געהעכערם מיניפום־שכירות
 לערען־פער־ דער פארקירצם װערם עם און

 פיני־ א קריגעז מה ״אפרענםיס׳ אן יאד.
is מום  pc שעה׳איגער 40 א פאר דאלאר 

 דארף קאםער־אפרעגםיס א ארבעםס־וואך.
 א דאלאר pc 25 םיניםום א פים אנפאנגען

 םים דאלאר pc 2 קריגען דארף און וואך
 א פאר חדשים דרײ אלע וואך א סענם 50

 קא־ א פאר פעריאד דער יאר. pc 2 םשך
 צו געווארעז פארקירצט איז טער־אפרענםיס

 ד״א־ וועם פרעפער־אפרזגנםיס א יאר. צוױי
 pc אפרענםיס־פעריאד, קירצערען א בען
 דער איז פאכען אנדרע פאר חדשים. 18

חדשים. 15 בלױז פעריאד
 גוםגע־ איז אגריםענט דער געזאגט•. װי
 םויזענטער אונזערע pc געװארעז הײםען

 עפ צופרידעגהײט. גרויס מיט מיםגלידער
 אז געװארען׳ פעסטגעשםעלם נאכאםאל איז

 גע־ שטארק איז אינטערנעשאנעל אונזער
 זאלען בתים בעלי אז םארםיידען, צו נוג

 געגען זיד םארמעסםעז צו חשק האבען
 אם פון שליסען דאם באםראכמען מיר איר.
 װיבםיגע נייע די םים אגריםענם, דעם

 װיכטיגסטע די פון אײנעם פאר פונקטען׳
 אינ* פאנםרעאלער דער פון דערגרײכונגען
ציים. לאגגע א זינם טערנעשאנעל

שאפ־דעזאלרציע
 גאייאנם״ ,םרעגק pc ארבעטער די ריר,

 בא־ םםריט, ־מע39 וועסט 205 שאפ, קלאוק
 אסים־ גילזענבערג, מעקס ברודער גריסען

 זעכ־ זײן צו .9 לאקאל פון טענט־פענעדזשעד
 אים װינשען מיר את אג6געבורטס ציגסםעז

 פא־ ױץ םים גליק סך א אה יארען לאנגע
מיליע.

,9 לא?אל פו־עד, סעם
 ,9 לאקאל גאלדשםיץ, מארים

i לאקאל בוקביינדער, אוירװינג n,
 .117 לאקאל קאדמאן, פ.

,9 לאקאל גארדעצקי,
,35 לאקאל דעךנער, במן
.117 לאקאל הימעלשםיץ, םעס

, ־ ע ב א ט ^ 9ו א >- ו5

יגעשמאיבען ו ױ ײ י ס ר ױ ױ U d > ן U» d l l

 די pc ארויפגעריסען האט םוים דער
 ױ־ קלאוקמאכער גױ־יארקער דער אין רײען
 אק־ px לאנג־יאריגע אירע פרן אײנעס ניאז

 אינדא־ pc מענעדזשער דעם סיעי, םיױע
 הישט. :ײםען דעפארסכענס׳ קאונסיל םטריעל

 כען20 דעם דאנערשםאג, געשטארבעז איז ער
ר אין סעפםעמבער, ע פ ^ 60 pc .דער יאר 

 דערלימונג, א יײ אים צו געקורעז איז םוים
 װעל־ יטירים, אץ פײן pc לאנגע ,ױאכעז נאך
 שװערער א מחםת געליםען ד-אם ער כצ

 צוגע־ געהאלםען אים האם וואם קראנקהייס,
 פיגף גאנצע קראנקען־בעם צים שםידם
חדשים.

 איז געיוארעז געבײרען איז הי־נפ נײםען
־5אי קיץ געקימעז איז ער ליםע.

 ױנגערמאן אלס האט ער וואו .1909 אין ריקע
 pc אקםיװיםעם דער אין ארײגגעווארפעז זיך

 40 איבער פאר איר דינעגדיג ױניאן, דער
 האם ער אםםען. סארשיידעגע אין ציים, יאר

 פים־ באארד עקזעקוםיװ אן װי אגגעהויבען,
 1 לאקאל קלאוק־אפערײטארם דעם אין גליד
1913 pk. גע־ דערוױילם ער איז 1916 אין 

 אין px לאקאל pc םשערראן א^ס ויארען
 געװארעז דערוױילם הײנס נײטען איז 1930

p s S s r r p ^ n קאנדידאט אלס איינם. לאקאל 
pc איינ־ געפרואװם האבען וועלכע כוחור״ די 

 ױ־ דער אין פחלוקה אינערלעכע די שםעלען
 שםרײםענדע אייע פאראײניגעז דורך גיאן

צדדים.
 סזןרטפען ער האם ציים ענגעדע‘־ א סאר

 קלאוק דער אין ביזנעם־אגעבט פון אמט דעם
 אין געהילף־מענעדזשער באארד, דזשאינם

 (דזשאבער־קאנטראקטאר) םוירםשענם דעם
 יאר סיגף לעצםע די פאר pk דעפארמפענם

 אינדאס־ דעם pc מענעדזשער געװען ער איז
דעפארטניענם. קאונםיל םריעל

גע־ הײנם נײםען איז ױניאן דער אין אחוץ
 האט ער װאו ארבעטער־רינג, אין אקטױו װען

 נאציאגא־ דער אין צײם געױיסער א געדינט
 ליבערא־ דער אין עקזעקוםיװ־קאמיםע, לער
 א האם ער װאו נױ־יארק, ין9 פארםײ לער
 PK גרינדען צו א־ועקגעגעבען ענעדגיע סך

 ברײםאן אין פארטײ־קלרב דעם אויפהאלמען
pk  pk נײ־ באװעגוגג. סאציאליםםישער דער 

 און גרינדער דער געװען אױך איז הײנס םען
 .גיארקערם דער פון צװײג א פון םשערמאן

ײניאן. קלא־קםאכער דער אין ליג״ דעפענם
 א איבער לאזם פארשטארבענער דער

 אײ־ צוױי און טאכטער פארהייראטע א פרוי.
 אונזעד ם”א דרילעז ר־ר ווערען ניקלער•

פיטגעפיל. טיפעז
ז ב אנדענקונג. p’i נ

 דעם זעטאג. פארגעקומען איז לוױה די
ען3 ט  איד־ עולם, גרויםער א סעפסעמנער. י

 וועל־ ױניאן. קלאוקמאכער דער פון טיימערס
 מים־ צײםען פארשײדענע אין האכען כע

 און באאמטע הײנס, נײטען מיט געארבעם
 קלאוק־לאקאלען אלע פון מיטגלידער אקםױוע

pk ארבעםער po האבען װעלכע שעפער 
 ױניאז־ פארשטארבענעם דעם געקענם נאענם
 דעם אים אפגעבען געקורען זײנען טיער

כביד• יעצםען
 פון נע־יארעז געהאלטען זײנען הספדים

,117 לאקאל pc טשערמאן ציקערכיאן, ר.

 םרויזנר־ דער פים אנגעסירם האם װעלכער
 וױיס־םשצרמאן רעזניק, פעם ו צערעסאניע

pc פים־ אלסער 79 מילער׳ יאנקעל ;לאקאל 
 פארשטארבעכעם pc םריינם pk ארבעםער

pk םעקם ; 117 לאקאל פון םעקרעםאר איצם 
 ;410 ברענםש ארבעםער־רינג pc קאהן, ב.

 וק9קי* דער פרן סעקרעםאר לאנגער, ע. ואיס1־
 אסיסםענמ־ פילער, אלעקס :ארד9ב רזשאינם

 קאונסיי אינדאםםריצל דעם אין פענעחשער
 נא־ אין וו.9סםר9 אוירװינג pK דעפארםמענם

.“ליג דעפענם ."ארקערם דעד פין םצז
 פארשםארבענעם דעם pc צוואה דזיד אויף

 די און געווארען קרעםירם קערפער pn איז
 פאונם דעם אויף װערען באערדיגם וועם אש

ארכעםןיר־ריגג. pc עולם בית כרםל

 גע־ דעד פון רעזאלוציע טרױער
 וױיס־ אױ,ה ע?זער,ופױװע :עדאי

טױט װאנדער׳פ פרעדדענט
 :ע־ דעם pc זיצוג םפעציע־ער 9 ביי
 דעם דינטםאג. ארד,9ב עקזעקוםױו נעראל

 איז שרי, דער אין סעפםעםבער םען11
 םרויער פאלגענדע געױארעו אנגענומען

 pc םוים פליצלינגען אויפן לוציע9רעז
:נדער9ײ הערי ױײס־פרצזידענם

 וױים־פרעזי־ פון םדיס דעם ״דורך
 אינמערנע־ די האם .ײאנדער הערי דענם

 ױ־ ורארקערם נארמענם לעידים שאנעל
 פיאנע־ אירע פון איעעם סארלארען ניאן

רעז־בויער.
 אריץ איז ויאנדער ,וױיס־פרעזידענם

 איבער פיט ארגאניזאציע אונזער אין
 האט ױניאן די װען צוריק, יאר פערציג

 עק־ סאמע איר םאר געראנגעלם נאך זיך
p געױידםעט האם ער זיםםענץ. 'l גאנ־ 

ר צו לעבעו באװאוםםזיניגען צעז ע  י
 אונ־ פין פארשריט דעם און ענםװיקלוע

 ער וועלכער םים אינםערנעשאנעל, זער
ץ ביז פארבינדען געװען איז  לעצמען ד

 פאר־ ער האט יארען אלע די אטעם־צוג.
 מיטגליד פון פאזיציעם ױיכטיגע נומען

pc צו ביז באארד עקזעקוטױו לאקאל א 
 גענעראל־מענעד־ םדן אפם הויכען דעם

 דע־ טאון אװ אום איסטערן פון זשער
 דער פון װײס־פרעזידענם p,K פארטםענם

 אלע די דורך .1918 זיגם אינםערנעשאנעל
 אונ־ פאר געלײםטעט פיל ער האם יארען

 איבערגעגעבנהײם זײן דורך ױניאן זעד
ארבעם. קאנםםרוקםיװער און

 באארד עקזעקוטױו גענעראל ,דער
 אן pc פארלוסט דעם אויף טרויערט

 די- געטרייען pk חבר איבערגעגעבעגעם
עי pc נער ײניאן׳׳. ד

 שטײער־ דיסר*וטירט פטא־ טא־ק
פראבלעםען

 pc בילדונג־דירעקםאר סםאר. מארק
 םים צוזאםעז האם, איגםערנעשאנעל, דער

 םינעםאםא. פון האמשרי, ױבערט םעגאטאר
 דעם אויף דיסקוסיע א אין באטייליגט זיך

 ראדיא־ װעכענםלעבע א מיםיגג״, p״םא
 גאנץ איבער געהערם װערם וואס פראגראם
 די שםייער־פולאבלעמען. װעגען אמעריקע.
 זאלען אזױ ״װי :טעמע דער אויף דיסקוסיע

 פאר־ איז ווערעזי״ געצאלט שםייערען די
אויגרסם. םען28 דעם :עקומען

ם '►----------------------------------- י נ ד ו

רעזאלדציע ראנת
ששארדז pc ארבעםער די ר־־ר. קאר־ ח

 פארזאםעלם עודענײ, ־םעpc 530 7 אינק. פעל
 גױם זיד געזעגעגצז צו סישעז געדעקסע בײ

 האבעז װעלכע שאפ. pc פיםגלידער צרױי
ס ברידער די ארבעס, זייער פון ריםיתרם ק  מ

 T* 1626 יעדזשער ,9 לאקאל pe װינםער
 צדדשצדל ,9 לאקאל ®ז פעגםםאק, דזשעק
 םים צדזאסען געארבעס האבעז ױאס 4528

 זײ פיר וױנשצז יארעז, pc דײע א פאר אונז
 סר » זין געזונם פאפיליצס זײערע כים

יארעז•
• שא■ דער האם געלעגענהײם דער צו ן  ג
 םתגײ^ ברידער ריםייעדםע די געבעז

ד דריקען צײם זעלבעד דער אין  סי
 בדד־ טשזידפאן, שאי אדנזער צו אנערקענוע

 און גוסעד זײן פאר גלאסמאן, אייב דער
 mcv דעם פאז־ ארכעם איבערגעגעבענער

 •רצזעגםײ אנעדקעגוגג pc אויםדרוק אלם
ם אים םיר רען מתנד» שישע א פי

 במנצס־ אונזעד אויך פרעזענםירעז פיר
 פועד- פימער א םים עםקין, ברדדער אגענם.

 לם»לע1װע געגעגען אײד האם שאפ דער
ע, שא« עאלגענדע דער צו פרעזעגטען ם פי  מ

ם העלפם וועלבע ץ אין סשערםאן דעם פי  ד
ארבעם:

̂ 9ל הענלאױסקי, לואי :117 לאק. שםיץ׳
i n : בא־ פשה :9 לאק. דאװידאװיםש, םעם 

 ארן 9 לאי^ זאלקין, איזי :9 לאק. רענסםי^
35 לא?. ליװײ פילטאן

i לאק הײױאז. םעם n.
4 3 2*  םידװערפארב. דזשא און העגלאװסקי ל.

■TATEM INT OF TTTE OW NERSHIP. MAN-
a o e m e n t  a n d  c ir c u l a t io n  r e q u ir e d
» T  THE ACT OF CONGRESS OF AUGUST 24 
1918. AS AMENDED BY THE ACTS OK 

MARCH 3. 1933. AND JU LY 2. 1946
Of Ja» tic6—Jtw1»h Edition. published 

m onth ly  o t  Je rsey  City. N. J ..  for October 1. 
1951.

L  T h• nam es and addresses of the  
IMiblither. ed itor, m an ag in g  editor, and  busi- 
a e t•  m anagers a re :

P u b lish er: In te rn a tio n a l Ladies* G arm ent
W orkers' Union. 691 6um rnit Are.. Je rsey  
C ity  6. H. J .

E d ito r: Simon A. P arb er, 1710 Broadw ay. 
Hew York 19. N. Y.

A ssistan t E d ito r: S. Weiss. 1710 Broad
w ay. New York 19. N. Y.

Business m an ag e r: Joseph Gladstone. 1710 
B roadw ay. New York 19. N. Y.

2. th e  ow ner is : In te rn a tio n a l Ladies
G arm ent W orkers’ Union. 591 Sum m it 
Are.. Je rsey  C ity 6. N. J . . ;  David Dubinsky. 
Pres.-Oen. Ser'y-Treas.. 1710 Broadw ay, New 
York 19. N. Y

3. The known bondholders, m ortgagers, 
and  o th er secu rity  holders owning or 
ho ld ing  1 per cen t o r more of to ta l amount 
of bonds, m ortgages, o r  o th e r  securities a re : 
None.

4. P a ra g ra p h s  2 and 3 include, in cases 
w here th e  stockholder o r  securi ty holder ap- 
pears  upon th e  book• of the company a  ־1
tru s te e  o r In an y  o th er fiduciary relat ion, the 
nam e of th e  person o r  corpora tion for whom 
•uch tru s te e  is ac tin g ; also the  s ta tements  in 
th e  tw o p a ra g ra p h s  show the affiant’s full 
knowledge and  belief as to the  circumstance* 
an d  conditions u n d e r which stockholders and 
secu rity  holders who do not  ap p ea r  upon the 
books of th e  com pany as trustees, hold stock 
and  securities in a capac ity  other  than  tha t  
of a  bona fide owner.

JOSEPH GLADSTONE.
Business Manager

Sworn to and •ubscrfhed before me this 
18th day  of September. 1951.

SIMEON L. HAMBURGER.
NoTary Public

( M r  commission expires March 30. 1° 53)
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פ ױ םו ס י ענ * פאד שסיםס זידי. ו מ ו עו פון סאנדידאם העלי, ח פארםי ליבעראל ד
 װעלען הײ־יאר גאוועפבער םען6 חנם

מז יארק גױ אין בירגער די א  נוםע א ה
 דעם ריינוזאשזגז העלפען צו געלעגעגדיײם

p o a frr ,גע־ ה*ס שםאם די װאם נאםען 
 דער פון אונםערװכונגעז די בײ קד*מז

 לזיצםען קאפױםע׳׳ םענאם .קיס^װעד
 װאם אוגםערזוכונגעז, יעגע בײ ס»ריע.

 העלי. רודאלף פיז געדואחװ אגגעפירם זײגעז
 קאםיםע, סענאם דער ®ץ «דדדןמן*ם *לס

 גרעסםער דער r« אײגװאױנעד די ה*בען
 רא- דודך געקענם וזעלם דער *יז שםאם

 זען צײםונגעז די און םעלעדױזשאז די*
 אונ־ דער צויישעז ®ןרבינדונגזת די בולם

 װעל־ םעםענײפאליםישעגם׳ םים םערװעלם
 פון םארװאלםיגג דער םים אז םידעז כע
יארק. גױ

 און בעםערער קיין םאראז נים איז עם
 אויםרײ־ אגהויבעז פון אופן *פעקםיװערער

 גנבה, און קארופציע םון שםוץ דעם ניגען
 פרע־ אלם העלי רודאלף אויםדערװײלען וױ

 םענשען. דעם סיםי־קאונםיל. םמ זידענם
 ארונםערגע־ מײסמערהאםם אזױ האם ױאס

 צווײ־ און רעקעםירם פון םאסקע די ריסזנז
 געזזאלסען און כאראקםערעז פעלהאפםע

 םונ־ דיערע אויף ליכם העלעז א װארפעז
געשעםםעז• קעלע

 קאנדידאם דער חוץ א איז העלי רודאלו•
 םארדינם װעלכע פארםי, ליבעראל דער ®ץ

 אישום די ארזיםברזינגעז םאר אנערקענוגג
 אינדןא־סירם אויד װאלעז׳ איצםיגע די אין

 פארםי׳׳, .םיםי־םױזשאן דער ®רן געװארעז
 װעלכע ליבעראלעז גרויע באדײםענדזי א

 םראדיציןים בעסםע זײ אין פאל אלע האם
 גע־ אנדערע און םיבודי לאגװארדיז^ «ץ

 םעפעני־ געגזװ קאםף עגערגישען אן םירס
ארױםהעלפער. אירןי ארן האל

 עק־ דעפאקרזוםי־ םאר .אפדד׳־קןנגס די
 אז םים האם יארק נױ איז *) ד. (* שאן״

 םפעציע־ א ביי םערזזיים איבעדװעגענדער
 דעם איגדאדסירם שםאם־קאגװענשאז לןד

 פרעזי־ פאר קאנדידאם פארםײי ליטעראלען
 אויך ײד האם עס םיםי־קאונםיל. <ית דןגם

 אופאפהעגגיגע ®ץ פאדםיי א *דמניזירס
 װעלכע רעױבלימגעד. און דעמאקראםעז

 שםאם־םארוואלםונג ערלעמ אז m וױלען
 דעם אין העלםען גו אױף קפיק׳ נױ איז

העלי. רודאלף פאר קאמשײז

 אײ־ אן אין זיך נויםיגם יארק ױו אז
 אונםער־ די אוימוקערען בעזים זערגעם

 בא־ פאזיגיעס זײערע םון וועלם־םענשעז
 געגען פראצעם דוו־כגעפאלענער דער וױיזם
 אין געםבלער באקאנםער א גראס׳ הערי

 «רא- r« אגהויב בײם האם גראס ברוקלין.
 פאליאיײלײם, 18 אויף אנגעדויזעז געם

 אויף כאבאר געטםען אים בײ האבעז װעלכע
 געםבלינג־געשעםםען. זײנע באשיצען צו

 זיך האם םיטם לעגםער דער אין אבער
 אינגאנגען און געוועז םיישב געםבלער דער

 האם אונםערװעלם די ריידען. אויפגעהערם
 דערםים מויל. דאם אוגעמאכם םשפעות אים
 געמ־ די פראצעם. דעד פארענדיגט זיך האם

 געגען זיג א םים ארױס איז .בלער־וועלם
געריכם.

 דער צו סוף א װערען געפאכט םוז עס
 םעמענײקריי־ װאס םאלעראנץ געדולדיגער

 פאליםישע זייערע צו ארויס וױמען זען
 פארברעכער־װעלם. דער אין ארױםהעלפער

 ענדע־ גרינטלעכע א װזירעז געםאכם םוז עס
 שםאט. דער םון םארװאלםונג דער אין רונג

 א םאכען קענעז יארק נױ «ץ בירגער די
 טע• די אויסצורײניגען אויף אגהױב גוםעז

 דורך רעגירונג שםאם דןןר פון מעני־םענשען
 פרעזידענם אלם העלי רודאלף דערוױילען

סיםי־קאונםיל. פיז
 אן קאנדידאט איר אלם נאםינירען דורך

טעםעני, פץ געגגער אויסגעשפראכעגעם

 ״אמון רךיגען נאך קענט איר
ישראלי״־באנדם

 ישראלי״ ״אםון דער םת באנדם די
 אויס־ שוין האבען װעלכע קארפאריישאן,

 אינםערעםם־ראםעם, ערשםע די געצאלם
 לאקאלעז׳ די אין קריגעז נאך םעז קעז

 אין באםייליגם םריעד זיך האבען וואס
באנד־דרייװ. דעם

 ״אםון די אין אינװעםםמענט אייער
 אױף םארוועגדם װערט באנדם ישראלי״

 נייע םויזענםער די םאר הײזער בויען צו
 קומען ורעלכע זדםיגראגםעז־משםחות,

 קיין נים אלץ נאך האבען און ישראל קיץ
װאוינען. צו װאו זײתת

 אימשםאנד זײן פארםי ליבעראל די װעם
 אפאטיע פאליטישער פון אויפצוטרײסלען

 אוים־ דורך בירגערשאםם יארקער גױ די
 צװישען .דילם״ הינטער־קוליסען די דעקען

 .דילם״ אוגםערוועלם. דזיר און םעםעני
 די םאר אפילו שװער אפט מאכען װעלכע

 באשםראפען און פארפאלגען צו געריכםעז
 אנדע־ את נארקאטיק־פעדלערם געמבלערם,

שםאם. דער אין פארשוינען םונקעלע רע
שטי־ א איז העלי רודאלף פאר שטימע א

 דער אין קארופציע און באסיזם געגען מע
שטאם־פארװאלםוגג.

 אונטערנע־ קולטור און בילרוננ
אינטערנעשאנעל דער פון מוננען

 אקטאבער, םען18 דעם דאנערשטאג,
 קולטור־אפםיילוגג די װעט אװענט, אין 6:30
 איר אנהויבען אינטערנעשאנעל דער פון

 סימפאזױפם פון פראגראם װעכענםלעכען
 דער פון פראבלעםען איבער דיסקוסיעס און

 הײםישע איבער און באוועגונג ארבעםער
 דיםקו־ די ענינים. אינמערנאציאנאלע און

 אינםערע־ זײן מאל אלע װי וועלען סיעס
באלערעגדיג. און סאנם

 דאנערשםאג־אווענמען װעכענטלעכע די
 הײ־ טעקסםײל דער אין אפגעהאלםען ווערען
 אכםע צװישען סםריט, טער18 אויף סקול,

עווענױם. נײגמע און
• • •

 דער פץ פערזענלעכקײטען אנפירענדע
 (יו־ען)׳ ארגאניזאציע פעלקער םאראייניגמער

 קאונסילם פארשיידענע פארםרעםען װעלכע
 אין באטייליגען זיך װעלען אגענםורען, און

 איג* ניישאנס .ײגײםעז־ םפעציעלעז דעם
 קולםור־ אינםערנעשאנעל די וואם סםיםום,

 םאגיא םון אנפירוגג דער אונטער אפטיילוננ,
 גע־ נייער דער אין או־אנזשירם קאהען׳ ם.

 אין װעלט־ארגאניזאציע, דער פון ביידע
חודש. אקםאבער פון פארלויף אין יארק. נױ

 דער אין פלאץ באגרעניצטען דעם מחמת
ר דער פון קאונסיל־רום ^  גע־ ״ױ־עז״ נ

 מענ־ 50 בלויז ארײן נעםם װעלבער ביידע,
 רעגיסםרירען זאלם איר אז נויםיג איז שען.

 קולםור־דעפארם־ דעם מים גאמען אייער
 קאלאמ־ םעלעפאנירט פדיער. װאם מענט,

.7000־5 בום

ח־עמבער מען6 דעם שטימען קענען צו כדי רען זיך איר םוזט — ̂נ רעניסמ̂ר
אקטאבער זעקםטען און דריטען דעם צװישען דיםטריקט עלעקשאן אייער אץ זיך רעניםםרירם
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 װידער־ דער פאר צאדען זאל עם װער :באדדכאװ י.

6---------------------------------------------באױאפענוננ
: ד  8 — ופאבעל) שלאננ די א*ן רבילות׳ניק דער :ײד :

קאאפעראפױוער דער פץ ױאוקס דער :זוכי א־יגדסםץ
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פץ דארד אין באשולדינטען גענען פראצעם דעד
y---------------------------------------------1לורי װיליאש 2

ארבעטער אינםערנאציאנאלעץ פונם :קיסםאן ױסף דר.
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16 — באװעגונג ארבעםער אטעריקאנער דײר אין :פ. ש.
1--------------------------------אינםערנעשאנעל אונזער א\ן 9

2---------------פראנט דרעםדאבער אויפן :מינקאל ב. 4
36 — קלאוקםאבער די בים שםועם « :פײנכערג יש״אל
27 , — ױניאן פינישערם קלאוק דער אין :הײםאן ד*איס

ם :ברעסלאױ ײס,ה  שאפ אין פרעסערם קלאוק די פי
2-------------------------------------יוניאן דער אין אוץ 8
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