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י ע ז נ ו ש ,א נ ו א  א פון געבורם בײם װידער שמייען םי'־ װ
^ צ,*ם ע ײ  מיר דארפען מראדיציע לױם און יאר נײעם ין*» נ

מים־ אוגזערע צו װאונשען בעיפםע די שיקען *
 אמזער כדי נענוג. ניט איז וױגםשעװאניעס פתם אבער מענשעז•

j ײיל װאונש s w דארף און קאנשרעם זייז עס סוז װערען׳ םקוים 
 ?ורץ — װערםער קלארע איז קורצע אין װערען אויפגעדריקם

אויגענבליק. דעם איך *וער$ן או׳חימןי׳יאגס קעגען « גד•
 ױין פארנעמם יאר נייע דאם און פארשװינדט יאר אלםע דאס *וען

 דעצעםבער דרײסיגפטען און איץ דעם פון נאכם מיםען פונקט פלאץ
טזיגשעז. גלויבען אזוי יאנואר. ערשםזח אח

 זאכען גוטע אלע די ציים ברעקעל אזא אין אויםצורעכענען
 פון איבלען, די איצטער. זיך גויםיגט מענשהײט די אין־װעלכע

 ענדערונגען. קאנססרוקםױוע די און באסרייען. זיך דארף זי װעלכע
 גע־ װאלם דאט מעגלעך. נים דעריבער איז ראכעז, דארף זי װאס

 פון םאג צו היינם ליידס פענשהײם די וױיל צײם. צופיל דויערס
 פענשען פיליאנען פורענױת. און צרוה פארשיידענארםיגע םך א

 זיך םאםערעז םיליאנען הונדערטער דיונגער; פשום׳ן פון לײדעז
 יסורים אין זיך קארםשען פעלקער גאנצע ;נוים אץ ארעדקײם אין

 פארגענדי־ םיטן אוםזיכערקײט ,•דיקטאםארט פון בײםש אוגםערז
 לעבען דאס סארפינסטערען צוקונפט דער פאר פורא און םאג גןןן

 איז עס װעלכע פזילקער׳ פרײע פארהעלםניספעסיג די פון אפילו
 און אוםאפהענגיגקײם זײער אויפצוהאלטען געלוגגען איצס ביז

 גיט װאס אנםוױקלונג םעכנישער פון שםופע הײכע א דערגרײכעז
 און .אוםגלייכהײם לעבענס־סםאנדארד הויכען א בירגער זייעדע

 לענדער■ און פענשען צוױשזין ארויס רופם דאס װאס קנאה־שנאה,
 קאלםע איז דײםע פלחפות, און צאנקערייען אייביגע פאראורזאכם

 פארפעגענס און לעבענס פון פארניכטונג און קרבנות פים פלחפות
שלאכםען. די אין

אויסצוקלײ־ איז טאן צו איבער בלייבם עט װאס איינציגע דאס
 מענשהײט די כדי גײםיג ױינען װאס הײפט־באדינגונגען די בען
 ױעג דעם באםרעםען און א־־בלעז אירע פון װערען פטור קענען זאל
 עט װינשען איר און עקזיסםענץ פענשלעכער פער שענערער. א צו
1פרידע און פרי־ה״ט ז״־נען באדינגונגען די אט דערגרייכעז• צו

• • •

 דאס איז טאג צו הײנט מענשוזײם דער םים אוםג־ייק דער
 און פרייהײט קײן נישםא א;ז פרידען דא איז עס װאו דארם װאפ

 פון דריםעל א פרידען. קײן נישטא איז פרײ־יײם דא איז עס װאו דארט
 די־זטאטארט. בליטיגע פין דגאפעיי א־נטערן לעבם פענשדדים דער
 אײפגע־ װערט לענדער ײלנע פון שטח דעם אויף .פרידען״ דער

 נײט ארימגערינגע־־ט י>"־■ אין קניט פיז הילף דער פיט האלטעז
 עויס. בית א פין פרידען דער דארט הערשט באיאנעסען פון צאם א

בלײז זײנען ד^רטען באגראבענע די ric• נאר איז אינםערשײד דער

 לעבע־ א פארטייעם נאך ליגם ברוםט זײער אין טיף האלב־טויט.
 קענען צר זיך םאמענם גינםטיגעז א אויף װארטען זײ און פונק דיגער

 דעם אונטער באצװינגער. און פײניגער זײערע אויף ארױפװארפען
 פארשטיק־ אץ האפענונג פון פונקען נאך םליען רואיגקײט פון אש

נקמה. פון פייער םער
 צוריקגעשטאנענע טעכניש די אין מענשהייט דער פון טײל א

 בלוט־ אץ קריג פון פלאםען די אין פארצערם װערם לענדער
 אײראפעאיעע װאס קאלאניאליזם, פון רעשםלעך די פארגיסונג.

ט אופן בשום װילצן מלוכות  פץ אנגעגריפען װערט אויפגעבען, ני
 נאציאנאלער זייןיר אויף באשטייען װאם פעלקער, ניײדערװאכטע ד•

 אױפ־ און גענערט ווערען מלחמה־פלאמען די זעלבסטשטענדיגקײט.
 קאפיםאליםטישע ארן דיקםאםור סאװעסישער דער פון געבלאזעז

 מלחפות און אויפשםאנדען די אט קאנקורעגץ. צוליב אינטריגאנטעז
 און אזיע אין לענדער רייע א גארטעל א וױ׳• ארוםגענופען האבען

 דעריבער פעלען לענדער די אין קארעא. ביז איראן פרן אפריקע,
 נישםא איז עס און פרייהיימ קיין נישסא איז עס :זאכען ביידע

פרידען. קיץ
װידער, לענדער, ,דעםאקראטישע אגםװיקעלםע םער די אין

 פריי־ פאליטישןיר פון םאס הויכע א באפעלקערונג'געגיםם די וזאו
 אנם־ איר אין געשםערם װערם און לעבען נים רואיג זי קען זזײטי

 די קריגם־צושםאנד.' א אין כסדר זיך געפינם זי װייל ײיקלונג,
 שטעג־ זייער הערשער, םאװעקישע די פון אמביציעס ׳אגרעםיװע

 פאכט םיליםערישצר דורך לענדער נײע פארבאפען צו געיעג דיגער
 צו לענדער דעםאקראםישע די צװינגם קאלאנעס׳ ״פינפםע אדער

 װאס דאלארס, ביליאנען פארטיידיגונג. פאר גרײם אלעםאל זייז
 םענשהײם, דער פאר שפע און גליק ברענגען געקענם ייאלםען

 רורא שסענדיגע די מלחםה־צוגרייטונגען. די פון פארצערט װערט
 אלערלײ פון הענם די אין ארײן שפילם װעלם־מלחמה נײער א םאר

 פרײ- גאראנטױ־םע די אנצוגרייפען אםכיציעט׳ מים רעאקציאנערן
 אומגע־ פון צײםען די צוריקצוברענגען בירגער. די פון הײמען

 פאלקס־מאסען, און ארבעטער די פון עקטפלואסאציע שטערטער
 פאל־ א םײ אויםצונוצען פינאנסירען אין אינדוסםריאליסםעז זוכען
 עקאנאמישער פאר פארלאנג יעדען שטעמפלען צו פאםריאםיזם שען

 קינםטלעכען דעם סײ און לאנד צום פארראט װי פארבעסערשג
 אנ־ און פריתען ארויפצושרויפען פראדוקטען. געװיסע אין מאנגעל
פאייק. פון פראצע דער פון אוצרות ארםגלויגלעכע הױפען

 מענשהײט די גײט שטערעגען. און שװעריגקייםען אלע טראץ
 אונז, םארלאזען בײם איצם האלט װאס יאר. דעם דורך פאראויט.

 און ^עביטען אישיגע אויף פארשרים געמאכם םענשהײם די האט
 מער דערשלאגען זיך האבען םעלקער קאלאניאלע מאגכע פלעצער.
 דערנענםערט זיך האבען פעלקער באהערשםע אײניגע פרײהײם.

 הא־ לענדער דעמאקראםישע פרייע, די אומאפהענגיקײם. פולער צ•
 זיכעד־ קאלעקטיװער פאר זיך צװישען פארגונדען צנגער זיד בען

 צװי־ לאאפעראציע פארםיידיגונג. נעמימשאפטלעכער דורך קײט
 קעגנזײטיקער פון פלאץ דעם מער אלץ פארנעמם פעלקער שען

 אויט ברײםערען לענדער רײכע און אנטװיקעלםע די ־אנקורענץ.
 צדקה װי ניט פעלקער צוריקגעשטאנענע די צו הילף זײער מער א"ץ
 מענש־ אויף געבוים רעכט אינטערנאציאנאלע פליכט. א װי נאר

 אי:־ ראסקירט הפקרות פון פלאץ דעם םער אלץ פארנעמט לעכקײט
סואװערעניםעם. נאציאנאלער טער

 דיק־ פון פארהאנג אײזערנעם הינטערן לענדער די אין אײך
 ערשטע די באװיזען יאר פארגאנגענעם דעם זיך האבען טאטור

 אונטערדריקםע די דערװאכונג. מענטשלעכער פץ ליכט־שםראלען
 פאר־ טעראר. בלוםיגען דעם םראץ רירעז אן זיך הײבען ראסעז

 םשעכאםלאװאקיע אין מזרח־דייםשלאנד אין ארבעטער שקלאפםע
 פרא־ צו גאסען די אין ארוים יארען אין מאל ערשטען צים זײנעז

 אין אוגטערדריקונג. קאםוניסםישער און הונגער געגען טעטטירען
 ברוטאלע די װאם םטרייקס■ פארגעקומען זײנען פלעצער אייניגע
 אומבא־ דערשטיקען צו אומשטאנד געווען מער נים איז פאייצ־י
 פאר־ די אין װאסאלען זײערע און הערשער סאװעםישע די כערקט.
 קאנצעסיעס. געבען צו געװארען געצױאונגען זיינעז לעגדער כאפטע

 סא־ פון ווענט דיקע די אין שפאלטען ערשטע די זיך באװײזען עס
ציםאדעל. װעטישען

 באדײטענדיגע פארגעקומען או־ר אבער יאר דעם זײנען עס
 פאר־ אין געװארען באנײט זײנען שלאכטען בלוטיגע ציריטפאלען.

 אין אויסגעבראכען האבען אץ װעלט דער פון װינקלען שיידענע
 אויפציהאלטען נאד זוכען אימפעי-יעס אלטע די דואו געגענטען. נײע

 אודא־'־ :באפעלקערונג דער איבער ראכט און קאלאניעס זײערע
 אלץ נאך שםערט פעלקער רערב־אײראפעאישע די צװישען ניגל־יט

אנטלעגענשםעלעו ז־ד בכיח זײז זאל װאס םאכט א פון א״פבױ דעם

3 ױימ1954 יאנואר,גערעכטיגהײט ׳־•מ--------------------------------
 קאמו־ דער פון פארשפרײטונג דער פאר װעג דעם פארצאמען און

 דעדא־ די אין רעאקציע און פראפיט־דורשט דיקטאטור. ניסטישער
 פון זומפען די אויסטריקענען נישט דערלאזט לענדער קראטישע
 גרײ־ און ללפט די פאר׳סמ׳ען װאם אומװיםענהײט, און ארעמקײט

 שפרײ־ זײ ארײנדרינגונג. קאמיניסםישער פאר באדען דעם צו טען
 מענשען די צװישען שנאה געגענזײםיגער פץ באצילען די אויך טען

 אזיי זײנען װאס װילען גוטען און פי־ידען קײן ניט דערלאזט ודאס
טיג לעבען• דאס בארײכערען און פארשענערען צו נוי

מענש־ :אגצער דער דעריבער מיר װינשען 1954 יאר :ײעם צים
 קענען ציזאמען בײדע די בלויז וױיל פרייהײט, און פרידען הײט

 אין לײדט סענשהײט די װעלכע פון איבלען אלע די באזײםיגען
 פיזישען פון צופרידעגהייט, אמ גליק פון קוואלען די עפענען

אייעמען. פאר דערהויבונג גײםטיגער און װאוילזיין
טײלען ?1אי צװישען פרידען מיר װיגשען פעלקער פרייע די

 שכנ׳ישע די און זײ צװישען אץ פאלק אײגען זײער פון יחידים און
 צוזאמענלעבען דאס װען אנטשטײן נאר קען פרידען אזא פעלקער.

 גלײכ־ ידשר. פמ פונדאמענםען די אויף װערען אײנגעארדענט װעט
גערעכטיגקײט. און הײט

 יאך דעם פון פרײהײט םיר װינשען פעלקעי־ א״נםערדריקטע די
 מוט זײ װיגשען מיר באדריקער. אייגענע און הערשער יפרעמדע פ־ן

 ר־פען דיקטאטארם זײערע ײאם דאס וױילע א פאר אויפצרגעבען
 שטילקײמ, עולם בית בלויז אמת דער אין איז װאס אץ ״פרידען״

פרידען. אלת׳ן ברענגען זאד ײאפ פרייהײט פאר מרםיג לעמפעז אץ
 און ארבעטער די שװעםפער, אין ברידער אייגענע א־נזערע

 פרידען מיר װינשען איבעראל, און אמעריקע אין דא פאלקס־מאסען
 אלעמען׳ פאר זיכערקייט און פרייהייט רייעז׳ אייגענע זייערע אין

 אין ציזאמענלעבען מענשלעכען אמת אן מעגלעך מאכען זאל װאם
אייניגקײט. אץ פרײנדשאפט

ר:\י2ן\רױױצ ד. ע ר ד ע ג י (באלאדע)ז

 אררמגןןנוםעז, האר?שמ פץ פארק א שטאט מייטען אץ
 צזנײפגעדרײט, ליכט םענש א כאנרן א אדיןז אץ

 געקדמען קרמ דעם פץ גאנצער א איז ױאס מענ־ט א
טײט. דעם םץ ״טאםען דעם געכראפט זיך מיט האם ארן

מ*ח, אין ײך פלאנטעדם עפעם ? איד רײד רדעמען צר
 סו^ א אן זיךי גיסם סכול כיעגענדיגער א

 ריח, כײסענדיגער שױערער א האלז אין שםיקט עם
איי־ ױידער שטײען םאלען, לויפען, טאלדאםען

ד װי רןוקעו אייגען די  היטעל, ציפ גלאז שױארצען ײי
 נאכט, דער סץ חדשך אץ ױאס מורמלען, לי&עז די
 דרימעל, זײד אין װײםאג סדן געקרע׳כצט ױאלט אײנער װי
צעלאכטל אץ זיך צעױײנט שלא,י אץ ױאלט אײכער װי
 ? אנםלאפען זײ זײנען ױאו ? רואיר; אזוי דא אה רואס —

 ? דאדמאט פץ כיקסעד, סץ קנאלען דאס מען:יט הערט ױאס
 איפ טיט דאט ױאפ ? שעא דעם ני־ט מעז זעט ױאס

געטראםעז?
? גראנאט פץ הרדזשען דײנענדיגע דאס ניט מען הערט ױאס

 כיגץ׳ ױײנענדיגעד א קאפ אין שלאגט ערכעץ פץ
 !גאט א מער, פארטראגען :יט שטילקײט די קעד איך
 םליגען, פץ אץ גרילען פץ זשוס דער לאפ אין ריישט עם

טראם. א פץ אפקלאנג דער פלעטעל, א םץ םאלען דאפ
 צינ־עז, ײך גמאיד דעי ם׳נעטט מיח, אױ ױאס זיד גישם עס

 ? אלײן דא ליגען געלאזעז מיר מעז האמ ױאס
 ױינטען, די און הימעל דער נאכט, די אזוי שרערט עם
געיײיץ• א טיט מיר צו פינפטעיניש די קריכט עס

 !פאיטיאגיזד :יט שטײילײט די ל,ען איך !קאפ ם״ין
 ? צעלאכט ײך ל,אנאגעז פ׳האכען ײי נים מען דערט ױאם
 ? ללאגעז זײ רײ ש״י״עד, שטומע ױי דערט ױאפ
? נאכט דעד אץ לײפען כלינדע ױי ניט מען זעם ױאפ

 אייר איל גראכענס די פוך ױי ניט מעז זעט ױאם
 א םארכליטי׳גטע פי־ס אץ הענט םטארטשען עם
 צעטיא צעשאםענײ, אכריפ זיך ס׳װאלגעדעד ױי
דעי טא:ץ ױילדען א טאנצם אייגען די פא־ ױי

עז ט א ״ ד
? ין
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 פאי די־ *טטייט עפעפ *ת,* מ אץ ײך פלאנטערט עפ
אריגעז, די

 פאראנט, אזײ אררפ אלץ עפעפ מיד אײ דא
 כעצויגעד, ײך טי״כעל א דאט ײך דאכט דארמען אם
״אכט. כעפארפטע העל א גזןטורעמם דלאט ־ארט אץ

 אלײדז, יי צױישעד ״א-ל, ד״פ איל דארטעז אױ
 נאכאנאנד, שפילען ײד למדערלעך דא-ם'פלע:עז

 צײייען, איז מיי זיך שפאלם עפ ! ראפ מײד ! לאפ מײז
:דאנט ״״־ םרײנטלעכער א דיר איך גיכ אט !שטעף ניט

 דאד ײינעז מיר שטעכען? מיך זאלפםר פארײאם
פרידער, צױיי

 ? פײנט ײין מיר דארםען אנדערש, רײדען מיר אז אץ
 גלידעד, אץ פל־־ט אץ סלײש זעלכע די דאך ־חאכיןן מיר
פרײנט. גדםןן כלײכען שודייגענדיגע לאמיר טא

 משוכעת, פץ ױילד פלרצלרנג מענשען רדערעז דאיט
 :אכם, דעױ דורך זיך רײםם גןןלעכמןןר מורא׳דינ א

 כעפ, א מיט קערסערס טויםע אויןז זיך קײקעלם אץ
? געכדאכט מיױ צר אהער אלעמען זײ דאט ױןןר
 געױארעז׳ אײ דא שטיל װי !לאפ מײן ! קאפ טײן

 מער, לדיפען נים קען איך !אױעל ! אררעק
 םארלױרען, פלײש דײן אין ױאו אין• האב כאיאנעמ מיין
? אדלער איצט לריכסםו ױאס !שרײ :יט שםילי! ליכ

 , דוארמאטען, און שראפכעלל קאנאנעל, די כרענגמ צרריל
 ׳ערד די זאל פלאצעל אול הימעל דער דוגערען זאל

 גראנאםעל, די פלאצעל דארט !אנםלויף !אנטלױף
!שױעדד מיט אץ פײער מיט שלנא דער יאגט דארט אץ
 צ״״ט;; די אײז אײנ״ פאלעל פאלעל, פענשעל אול
 ױילד, אלוי דונעדט טאלעל אול פערג פרל
 טויטע, אנגעשאםענע כערג פץ ערד די זינלט עס

צעשפילט. ײל• פײער אול יײף מיט האט דיטעל דער
 געפילדער, טיט הײזןןר פרענענדיגע פאלעל עם
 דענט, די אריי למדער מויטע מאמעס טראגען ;•פ

 ױילדער, גרעפער, ױערט שרעק דער יאגט, שרנא דער
!פיענט זײמעל אלע פץ לײפען, צר ױאוהץ ניטא
 כאהאלםעל, זיך ױאר :יטא לריסעל, צר ײאוהיל :יטא

 םייט, דער ױארמ דאיטעל אץ לעפל ידנגעד ג״פפ׳ט דא
 שפאלטעל, אלע פון ער לויערט אריגעל קדײענם מיט

גרײט. ער איז לעכעל פיסעל פ׳לעצטע פארשלינגעל
 ? טאטעדטאמעל א דאפט ! פאלדאטשיל דעי,

 זעל צר נאך האפעל ױאפ שױעםטער, א ײא־־, פרדדער א
 צוזאמעל? אלעמעל זײ מיט זײל ודידער זאלסט

געשעל. איז ״פעפ ה*ױא! םעלישרײם !שטיל ליג
? געױארעל שטים ב״סםו רדאס י גייזיגט זיי האכעל ־אם

!שים טא פילפ, א דאפט דר ? דארט שױײגפמו •*אם
פאדלדידעל, דאך כי״ידע דאפעל מיר !שים :יט • י ̂ ו״ -

ײ םרײנד א דאך פיפ! דײ:ע נ איד ליג אט ? י■* • י
דײנע, צ• דיױ םיט גײ איך !ױארט איד ? זעפט — •u a y ; חין y . (ן י y׳y 7 [ ׳ו ו fyd
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ע כ ע ל ל לי מג .אי . ר . רי ל ט ט אנ ד, ני נ ײ ר ך פ ם אי ! לו
 געפליכעל דארט אײ שטיל אױ לאפ מ״־ן !לאפ טײל
 קריג. ױיפםעל כלומיג דעם פון זיגער גרײםער דעד
 ליכעל, ניט אמ דאסעז :יט הרג׳ענען, נים מעױ שוץ ױעט עד

!זיג גרדסען גןןודאדנענעם דאינדערלעך זײן :אך
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פארבער ש. ™ ^ ד H Hg §P 1 1 ל

 אײן םײלש אדםיניפםדאציע רןןשוכליקאנער די ױאס מתכות קריםםסאס־כײ־יאר די
 רײכןן סאר און ודאקאציע צד מזןן גרײם ארגענזער סאר — באמקלקערדנ^ דער

 שפיאגעש אויך שוין אדידפאנסען ײיגע אדן בעדיא — דידיד?בםען. גדעסערע
קיכיא. אין געשעעני״עז *זראגישע די — פאררעםער. אין

 נײ־יאר און קריםספוס י
 שענסםע די איז ציים

 צײם פרײלעכטסע און
 איז לופם די יאר. אין

 די םים אסנעפילם םםש
מ ע ל ם פ רי  איז ליבע ?

םאד־ םעגשען גוסםהײס.
מז ע  וז׳עגען נים םראכם קײגער ;ײד אן ג

 םארזױנםע* איז זזײנער יעדער ;•ראסיכועז
מז איז גלויז רעסירם  ארײגצוברזינגעז זי

 לעבען איז פארגעגימז און פרײד םער װאם
םי־םםעגשעז. יייןדע פרן

זיי־ דערפאריגג- פון ײײסעז פיר ודי *ון
 דער־ צי םיםעל בעטםער דעיי פחגגת נעז

מז• ®ר׳ײעז  פענשען א גים זאך קײז טןנ־
מ ױ מ ײ  װי פארגעגיגעז ,פײ אזיי צ׳ײנזען וז

ס קריגעז ע טס.. מ סזי  כעט* דעם פיז .*ו
 פא־ לאביאיטט. דעמ ביז גאסען די אין לער

 ,װא־ אין .אײנפייוס־פעד׳־יער'׳ ארן י׳יסישעז
די . אן ם מג מ די ײ׳יבע. ש ע ד  פי־ די *מ *

ע לז — םעי שײמז צד גריים יייגעז א  סאר
מז ד׳עם און נשסות די װ׳י ע  גוםע א פאר ג

 ודאה נאםירלזיך. דעריבער איז עם םתגד-
ם מ ע כ  אין זײנעז לײם פרורע ארן גוסע אי

מז םיג ײם די דא  אויטשי׳יםי׳עך ®ארגוםזװ י
 װאס גםש יעדעז פאר םתגות צוגרײסעז גױם

דערגרײכעז• קעגעז זײ
ס ע״'  דעם £יז פתגות אי*ע נים זײגען ג
 װערם. •גייײכען פון אדער טארס זעלביגעז

 זיידע ד.ײ־*יגער דער קייאוז־׳, ־סאנםא אסיילו
*r אייניק* ד־ינע אי׳צ נים גים ?ינדער אלע 

ד ע  סאר ררעור^ כאדסען זע״יביגע זײ '
ה י מ  און צוקערקעס עסי^ינע איז קינד ע

 ־,מיםעי :געגוג שמאסעס פון ליאלקע א
 גי׳'סשעיפ• קריגען־ ידנדער פארםעג־יעכע

 גאר ין1א שפילצייג פעבאנישע שליםלעך.
 ;פער ביסעל א קאכםען רואפ ואכעז אזײגע
מ י  די וואס זדץ. קריגען װידער קינדפים ײ

ע ם ת ד לז א ב  טאפעם זײערע r>c פאגפאזיע מ
 אויג איז אייססראכבעז• קעגעז םאפעם אה

r שי*יח דער c יעדע־ גיס אי*ײז הריססוכען 
 געזע״שאסס• דער אין סםאגד ױיז לײס רעז

 זי־ 'דפס־־ .ב־פר פשוירע די דאך דארפעז
ביגע דא־ טאז כער עי  די טאהע זײנען ז

ט םי ס ם םארטױידען. *רעזעגפען ^י
• % •

קריסכז* ײ אזײ וױ בעססען דעם
 אויסגעעײלם ײערען פ״עות נײ־ײאר אין םים

 אונ־ אונז גיבעז שםאנד דױ לײם יעדעז
וואשינגטאז- אין םל*כה־פעגשען זערע

 גע־ א צו פעז גרײט ארבענזער די פאר
 1ביסע־ א אפריעז זיד הענעז צו לזנגענהײם

 ארבעם כסדרידיגער סיז יארעז פיל אזיי גאד
 האם .יואקאציעס״ די אס א״ערםאים. םים
 לאנג נאד אײסםײלעז אנגעהײבעז די םעז
אין ארבעםס^אזע צאי־' די קריטםטעס. פאר

 לעצ־ די פאר שסייגען אית איז האלם לאנד
 איי־ דעם איז בלויז םאנאםען. עםלעכע שע

ך האס אהםאבער חודש נעם  דעם לױם זי
 םםא־ לײבאר אדו בױרא דער םוץ באריכם

 די םארגרזגםערם ודאשיגגםאן• אין םיםםיקס
מז א םים אז־בעםסלאזע צאל ל א  םיליאן ה
־ שוין גאװעםבעד אין האס א,ץ מ ־ מ ײ ו  א

 לאנד. אין םיליאן גװײ פוץ צאל די שםיגען
ם איז דעם איז  װאם די אריינגערעבעגם גי

 די אח ײאד איז םעג ®אר א בלויז ארבעםען
 גע־ קענעז ודאם פרײעז הויז איז לײם אלםע
 צו שװער איז עם ײזין ארבעס בלדיז םינען

 און גאײעפבער אין פלאכײט בעל קריגעז
־ אפגעלייגם ױידער זימען דעצעםבער ן  ג

 און ארבעםער גאי* באדייםענדיגע א יוארזװ
 רױײ װאס באשעפסיגוגגען. אזוינע פון דידקא

 די סחורד- ײייניגעד דעי־ווארם פען אז דען.
 עם וױיל ארבעםער ארדעק שיקען אײזענבאנעז

 פראנם צאל די געודארען םאדהלעגערם זייגעז
 די פחורה. פאנאנדער פירען ודאס טאנען

 םי־ אין האם אלייז אײזעגםיז פענסיי׳יױיניע
ר חח״ט םעץ ע ב ם מ ע י 74סי) אפגזדיײגם ד ע  נ

 גאנ־ דעד פון פראשענם זעקם — פלאכות
 אוי• די אין באשעפסיגם. זי װאס צאל צ<ר

 אנ־ איז םי־־׳זז שםאל פאבייקען. ‘סאפאב"
 די פען פארקלענערס אינםערנעפועען דערע

 אנ־ אן בלויז ד׳ין צו שײנס דאס ארן ספעםס
ג י  עקאנאמיסםען װיכםיגסםע די ייוים הו
 א יאר קוםענדיגען דערווארםען פען דארף

 אויף פראדוקציע דער פון פארקייענערדנג
 הא־ די אז פײגם. עם װאפ ®יאצעגפ. צען

 היבשע גאנץ האבען ־יזדען רעפאשניקעפ
'ואקאציעס.

העגד־ קי״ינע רעג~עז יפיטעי׳־ק^אס די
 אפגע־ נאד האבען װזים ארבעפער לער.

 פעגשען עלסערע דאייאר, פאר א שפאי־ט
 די זיך גרײט עג־יעכע, און פעגפיע אויף

 שםײערען העכערע מים זײן פכבד רעגי־־נג
 װאס סחורות נויםיגע און מיםעל י'עבענם אײף

 זיס נשרה• די דערהאיםעז צו ?ויפען זיי
ען1' ג  איינצושטע־ פראיעקםען געזעץ גרײס '

 א אדער שםײער פארק־יף א ענטוועדער לען
עט״ע.•  צאלען ויעייעז פאבריקאנםעז די ײאם '

 װעיים דער פון פראצענם באעזםיפטען א לױט
 דער אט פראדיצירען. ױי ײאס פהירדז ד־־ פון

ריעך יועט שטייער  ־ױע ארײפגערעכענם נאטי
 דירך פאיםיםייער יעדעי־ אין פרײז אויפן רעז

ט סחיר־ די הענם ײעפעגם  עס ביז דירר ג״
 ארויפ־ װעם פארבר־יכער• דעם דערגרײכס

 שטײ־ דעם אײף פראפיט פראצענם א לײגען
 קעז מתנה אזא געלם איצר אן פאר ױאס ער.

 די ײאם דעי־פון זען רען קען אנםרעפען
 אר־ אזײנע אייף שסײערעז אקציז איצסיגע
עז קי  אײט־ לעדער פיםערװארג ציײגנ■ װי טי

 ענלעכעם אץ לאסםעםיק אץ ארטעסינגען
 עלף ארום רעגירינג דער ארײן ברענגט
פאי־* אלגעמײנער אן יאר. א דאלאר ביליאן

 פיל אנםרעפען זיכער ױעם עטייער קױף
מער.

• • •

 אלע אויסרעכענעז ניט דא םיר קענען
 אד־ רעפובליקאנישע די וואס מתנות נײ־יאר

 סאר־ די פאר צוגעגריים ר.אם מיניםםראציע
 בלויז ױעלעז פיר בירגער. קלאסען שיידענע

 םתגווז די אויף אגיױיזעז קאנסראםם. א װי
 גרויסע גאר די פאר צוגעגרײם ד.אם זי וואס

 און םראסם די קארפאראציעם, די יחסנים.
 האם זי אז װיתען. צו פיליאנערען. פולסי די
םארגעםען. נים אויך די

 אונזער האס ביישפיל. צום באנקירען. די
 םכבד יאר םיםעז אין נאך םיניסםער םיטאנץ
 אויף פראצענם העכםםעז דעם פים גערוען

 װען דא האס פען ידאס הלװאווז רעגירונגס
 די יאר. צוואנציג לעצםע די אין געצאלם

 האם קארפא-־אציעט איז אינדיםםראליםםעז
 דער־ דורך שסײערזמ די פארקלענערם םען

 פון קאסםעז די אפארםיזירען צו זיי לויבען
 גיצ־ דיגעז ױאס פאשינען■ אח געביידעפ נײע
 אין פראד־־קציע פארנױידיגונגפ פאר לעך
 אט יאר. צײאנציג אין אנשםאם יאר פינן»
ד דער ײי ײפ  איגדרטםריאליס־ די באםרייס א
 פרא־ ריזיגע םון שסײערען צאלזמ פון םעז

 דדינטינס געפאכם האבצן זיי וואס פיטען.
 די אין פאכעז יועלען זײ ויאה און יאר

 קארפא־ די 1װיפיי געגײ יאר. פינף נעקסםע
 םועה. דער אס דירך איץ שפארען ראציעס

 סער־ די פון אבצר זאגען. נים גאד פ<ז קעז
 םא־ דעסענס אװ ״אפיס דער װאס םיםיקאסען

 רעצעפבער ערשםען דעם האס ביליזײשאן״
 זיד פעז קען די, פ,ץ עםי־עכע יגם4באװײ
ײף שםיקעל א פאכען  גרויס ריזיג װי באג

 אינ־ די *יאס מתנה נײ־יאר די אם איז עס
 צע־ דער איז אם קריגען. דיהסריאליסםעז

טע־■*:
אן די ע'  קאפסאני״ רי״־יראוד פאסיפיק ״י

 שנעייען פאר דערי׳ײבעניש א געקראגעז האם
 מיליאן 3ל םון אײסגאבען ארונםעררעכענען

 קען סראסס 1שסאי דער : דא־־אר 82-440 פים
 קאס־ די פראפיטעז די פון ארונסערי־עכענעז

 םערםעל דרײ פיט אכם אוכגעפער סח סעז
 אין אנשסאם יאר סינף איז דאי׳אר מיל-יאן

 ;געװײנםלעך רעכענם פען וױ יאר ציואנציג
 זעל־ די געקראגען האם טסיל״ בעםהלעהעם

 צװײ פרן קאסםען די אויף פרױויליגיע ביגע
" עייף פון טיםע דער אין פאבריקען  ־1פ

ט יאז  1״תשענעראי ;דאלאר &3ססס.ס פי
 םעיטיפיקאםען געקיאגעז האס עלעקסריק״

 :דאלאר םויזענט 107 מים סיליאז פיר פאר
 1רעיי קװינױ ענד בוירלינגםאז -שיקאגא די

 געקראגען מאל צװײםען צים האט ראוד״
 דרײ מים זעקפ קנאפע אױף םערטיםיקעיטס

 קי*זנ־ פאר א און ^1דאי מיליאן ,פערםעי
 אויד האבען קאמפאניס אינדוםט־יעלע נערע

 און ארום קאנצעסיע. היבשע א באקימען
 אנגעםראפען באװיליגונג אי־ן די האט אי־ום

דא^אר. ריליאן 85 איבער פיז סימע די
 װײט אח אלץ גיט נאר איז דאס אבער

 אינדוםטרי• די אס” מתנה גרןיסטע די גים
 צים רעגירינג דער פץ קריגען אליסםען

א־יף שטײער פון אפ־טאפען דאס יאר. נײעם

 (<קסעם פראפיםעז הײכע אויםערגעוױיגלעך
 גרוי־ די ארײנברענגען װעט םעקס) פראפיט

 מער פיל פאבריקאנטען און םוחרים םע
 םערטיפיקאטען. אמארםיזאציע די װי געלט

 אײנ־ װעלעז פירמעס גרױסע די װיפיל אט
 דא־פען נים דירך יאר קוםענדיגען שפארעז

 שטײערען פראצענט דרײסיג ד׳י אם צאלען
 אפ־ אן ל־יט פראפיטען געשװאלענע די אויף

 פירמע. בראוקער וואל־סטריס א פון שאצוגג
 מא־ דזשענעראל : קאמפאני״ ענד הענץ «ר..

 הײנטיגם פאר דארפען װעט װעלכע טארס.
 האל־ א ארים רעגירוגג דער א־ועקגעבען יאר
 צוױי די פון טעקסעס אין דאלאר ביליאן בען

 װעם געמאכט- האט זי וואס פראפים ביליאז
 א־יב דאיאר מיליאן ססצ ארום איששפארעז

 זעלביגע די האבען 1954 יאר אין װעט זי
 װעם עלעקםריק דזשענעראל :פארדינסםען

 דא־ צוױי אר־ם פים פראפיםען די העכערען
ע אױף לאר ד ן  טע־ דע דױפאגם ;אקציע י

 פון יערי־עך גע־וינען ײעלעז אקציעס מרריס
 דאיאר א אר־ם שםייערען איינגעשפארםע די

 ;יעדע דױײדענםס עקסםרא פערםעל א מים
ײסעד  די און קאספאני״ םםיל םםייםם .יונ

ױז  געװיגען רועלען עלעקםריק׳• -וועסםיעה
 פאר דיװידענטען פער םענס 85 ביז 75 םון

אר קורענדיגעז דעם אקציע יעדער  ד־רך '
עז די וואס דעם הד  צאלען דארפען נים ו
 רע־ רעז ווען טעקט. פראפים עקםעס דעם

 אר־ם פץ פארקייענערוגג די צו נאך כעגם
 אייגקרגפט פערזענלעכען םון פראצענס צען

 כטבעה היבשע א אן טרעפס אט ־ שםייער.
 די איז הכגטית. גרויטע האבען װאס די בײ

געגעבען ױי האט רעגירינג די ־ואס םועה
.פארזיגדיגען צי גיט . .

• י •
 לאוורענט' אז פאסקװע. פון םעלדוגג די

 ז־ינע פ־ן טיצען האלבער א ארז בעריא
 בדדה ש־ין זיך האבעז אדײםאנטען העכסטע

 און פארראם רארד. שםיאנאז״ אין געידעז
 זײ אץ פארברעכעגט אגדערע אלערלײ אין

 צ־ם װערען געשסעלט ־גיכען אין װעלען
 אז ערשםענט- :זאכען צוױי באװיטם כשפם-

 זײנע א־ן פאלענקאװ תלמידים. סםאלינ־ס
 סופי־ים ס־ז פרעזידיום אין אינםערשטיצער

 אײטגזדערענט גרונטלעד האבעז סאװיעם-
 געגען ראכען קענעז זײ און תורה סםאלינים

 ערגערען קײן ניט קאנקורענםען זייערע
 ד־ געגעז געמאכט האם םסאלין װי דזשאב

ס נאד ‘דיקםאטיר־שםױ־ אויםן בעיינים עניני  י
 ױין ריט מאלענקאוו אז צװייםענס. אח םײם■

 זא־ אין זיכער גענוג שױן זיך פילען קליקע
 צי אפען פאי־געען זיד קענען זײ אז טעל.

 פאר־ פאר קאנקורענםען זייערע דערקלערען
ט ײעג• פץ אפרוירען זיי און ברעכעד  ני

 הלי־ די פרן נקמה דער פאר האבענדיג מורא
געשטיצט. זיד האט בעריא װעלכע אײף קעס

 ביז-־איצטיגער דער צ־ ניט כיר וױיסען
 באלשעװיםט'־ דער פין אינקװיזיטא־ הײפט

רך שער  זי־נע ריט בעריא 'א־ירענטי קי
 עפענט־ װערען גע׳משפם װעלעז אדױטאנטעז

 די ריט געטאז עם האט סטאייין װי לעך.
 לענינ־ט גאך ברכאריניסטען און םראצקיסטען

 א־ן געהײם משפט׳ען זײ ני׳וועט אדער טױט.
 לרי־יען. ױט ״עט ־אן קײן אז זיץ. פסק מלים

 אגגד־יא-־צע די צ־ נ־ט '1אפיי װײםען מיר
 אײפן •:־יז ז־ינעז ז־י יאדער נאך י־יעבען

 א־גטעי־ג״-ד גר״סעיי היץ האנית• עייים
א א־ז ױיכטיג װײל ניט. עס מאכם  דער ניט ז
ש־עי ־;•־־: ױ־־נע א־ז בער־א פון גורל ־1אר־

------------------]> 1954 יאנואר,
 ניט פאל ערגסטען אין ױעלען װעלכע פער.

 שםראף די פון חלק טריזענט׳ס קײן קריגען
 צענ־ די פאר פארדינט כשר האבען זײ װאס

 אומשולדיגע קרבנות׳ טײזענםער דליגער
 אריפן א־מגעבראכט האבען זײ װאס קרבנ־ת-

 בלוט־ און ליסם הערשאפט זײער פץ מזבח
 ה־נ־ די פין ג־רל דער איז ײיכטיג דוו־שט.
 וועלען װאס שקלאפען- ריליאנען דערטע

 װערןןן. באפרײם גים טױט ט בעריא ד־רך
 פולער דער אונטער אריבערגײן װעלען :אר

 זיי פאר את תליון. אנדער אן פרן הערשאפט
 צע־ ױערען די צי אונטערשייד וױיניג מאכם

.צװײטען א אדער םיראן איץ פין טראטען . .
 פאראן יא אבער איז טר־יסט שטיקעי־ א

 באשםע־ עס מאםקווע. פרן מעלדונג דער א־ן
 .ארדע־ באלשעװיפםישער דער אין, אז טיגם.
 אי־ יעדער ®וז דיקםאםור יעדע אין װי נ־:ג.

 װע־ גאכגעפאלגם הערשער דעם פון בערבײט
עע »לע פח אויטראםונג דער פין רען  זי

 װעלען ײאלםען װעלכע קא׳ייעגען ארביציעזע
 לע־ גאך אריבעז־אז. דעם פארנעמען אליץ
ס זיך סםאלין האט םוים נינים  געפילם ני

ץ מיט זינער  דער־ האם ער ביז מאכם ד
 ^ע־ פון פערזאן אנגעזעענעם יעדעז רארדעט

 םײם, סםאלינ־פ גאד איצט■ גװארדיע. נינ׳ט
 װאס אנדערש. װזיר אדער ראלענקאוו ועטי

 קרעפ־ איז ראכם די פאי־נעמען ענדלעך װעט
 יועט <ר ביז קאפ ױץ פים זיכער ױץ נ־־ט ײן
 די דינער. סםאלינ׳פ אלע פץ רוערען פםדר ניט

 דעם. אין אלזא ליגם פעלקעי־ די פץ האפענעג
 יא־ קורצע האבען זאלען דיקטאםארפ די אז

 ליידיג בלייבען װ<ט <ס אפטער ״אט רען.
 ־פען װעם שנעלער אלץ דיקטאטאד־־טםול דער

פ די פ־־ן ױערען פטרר א  די א.ײף הא־סעז ״
 אייגער װעלען זײ יראפ דעם דירך ײהטאט־ר,

פארניכםען. צירײטען דעם
 דעם אין וראס איז טרייםמ צ־־״טע א

 פון דערמארדזגג די בארעכטיגעז צ־ פארזיך
עיע  דיקסאסארפ די דעהעז קאנקורענסען ױי

 פין כאראקטער עקע־־האפטען דעם א־יף א־י־ן
ם פיז דאס זייערע. פירער העכטטע די  פי

 עולם. בר-םעז א־יפן ״ירקען צ"ט דער
 פת עס פארדארבעז איז ריא־ס ױי א־־גציזען

 פירער העכטסע א־רע "אט פארט־י די ז״ן
 זייערע פון זאגעז עדיר״ דעפ (י־־יט ײינען

 די־ פארײעטער. שפיאנעז- הברים> א־יגענע
 אייכ פארברעכער. און רערדעד ײערטאכטען.

 קאבינעט עגינ׳ס1' פ־ן קאמיסארען הויפט די
 פאדרעםער און שפיאנעז ױץ געלענט ר.אבען

 אנם־ האם געריכם בא״שעװיןםישער דער רױ
 :טײט צים זײ פאראורםײלען ביים ש־ידען

 גע־ דער פון פארוואלטער ה־יפט די א־יב
 בעריא- און יעזשאװ. יאגאדא פא־־יצײ- ה״ם

 ־ינדערטער אײטגעמארדעט האבען ױעלפע
 אריסר־יד■ ד־,־ם א־נטער דענשען צײזענטער

ען זיי אז רע־ קאנםעי־ א־ן פארברעכער ז״:
 קאגטער געײען ",1א־ ױינען א־־צ־אגערעז •

 דאך איז טא שפיאנעז• אץ רעײא־־ייציאנערען
 ב'ים איצט שטייען "אפ די א־יך אז ניעג־עך

אדער פארט זע^ביגען דעם פץ זײנען רידער
אי .ערגער עטױאפ נ . .

6 0 0
 רוא־גען א פ״ט ר<ד<ן צ' ל'-׳"< א'ז צס

י-יי ״  א־ו ל<"-׳<v׳טv' טראג״יצע י״״ י
 עטלעכע לעצטע די אין ישראל אר־ם א־ז

 אץ עטלעכע פ־ן א־־פדארד די ײאבעז.
 קינ־ א־ן פרויען פענער איאב־־:•;• ־־פצ־ו

 די פאר נקמה־אקט א װי קיביא- איז דער
גע־ ־ואס מארדען אץ גרעגעץ־איבערפאיען

 ישר.אל, אין באגאנגען זײנען אראבער יויסע
 רואס פארברעכען, שוידערלעכער אזא איז

 מיט אידען יעדען פון הארץ די אן פילט
 גע־ םאדעל־רעזאלוציע די שאגד. און וױיםאג

 געווארען אנגענוםען איז װאם ישראל, גען
 פעל־ פאראייניגםע די פץ אסעמבלי דער אין

 שעדיגען פיל װעם איז זי װי םילד קער.
לאנד. פדן אויפבוי דעם

 דער בעניקא׳ געגעראל װאס באװייזען די
 שםיל־ ד<ר פון הויפם און פארםרעםער א־כא

 דער אז צוגעשסעלפ. האם קאנןיםיע שםאנד
 דער פון געווארען געםאכם איז איבערפאל

 רע־ די אין ישראר פץ ארפיי רעגולערער
ע רו  די־ פאראנסװארםלעך, דעריבער איז גי

 אי־ גאנצען אין נים אבער שםארק גאנץ נען
 גרע־ די בײ אז וד־יסען, םיר בערצייגענד.

 צאל א געױארעז איינגעארדענס זײנען נעצעז
 אן אנגעשלאם<ז זײנען אם ' אײנװאױנער

 באזי־ זיי איז רעזערװ פיליםערישען דעם
 אן אפצושלאגען געזדער נױםיגע אלע צ<ן

 דער אז פעגלעך, דעריבער איז עס אםאקע.
 גרו־ א פון גערחןא־עז געפאכפ איז איבערפאל

 אפשרעק־ אן װי רעזערװיססעז די אט פת פע
 איז רעגירונג די א־ן נקפה־אקם את םיםעל

לדיג נים דעם אין  פריי אבער אינגאנצען שי
 ניס׳ פלוכה די איז פאראנםווארםלעכקײפ פון

 אין ־אבען רעזערדויפטען די אם אריב רױיל
 פאר אםוניציע און ארםילעריע באזיץ זייער
 אזץ גראנאטעז האגפ כאשין־גע־יער. דעם.

ט זין. כלי ש־וערע אנדערע  <פ וועלכע כי
 אפ־ בלדיז באוואפענם געװיינלעך ודערען
 ךי האם ארדײ. רעגולערער א פ.ץ טײלען

 שטארקערזי א האבען געדארפט רעגירוגג
 r- ,/■ אקציןס• דיערע אײף השגחה
 די :זרינדען אל< אב<ר פװ^ן זאך איין

 שאדען כ<ר אנגעטאז האם םי־אגעדיע ק־ביא
 דערפארדדנג די אראבע-. די ווי אידען די
 אראבישע אידש־י־ד־גע צענדריג עטי־עכע פרן

 ארא־ די ״עט קינדעי• אץ פרייען כענער.
 אפשרע־ נים פצאז־א-עז איז ־ערשער. בישע
 א וױ דינען גאך וועט דאס פארקערם- קען.

 בא־ אראבישע ד־ פער אייפצוהעצען כיטעל
 צו שנאה די פאי־שםארקען אין פעלקערונג

 געשעדיגם זיכער עפ ־אט .-.פארא^יש“ישראי
 געײאונען אין װע״ם דער אין אנזען ישרא־״ט

 אײך הערשער. אראבישע די פאר םיפפאםיע
 װי ישרא'*. געשעדיגט עפ האט פאליםיש

 דער פיץ האנדייגג די באװיזעז האט דאס
 איז דאס אפילו אבער נ־־שאנט. יונײםעד

 איז ערגםםע דאפ ערגפמע. דאפ נים גאד
 גרעםטער דער בײ אליץ- אידעז די בײ װאפ

 אנ־ אין את ‘ישראי אין ױיערער רערהײט
 ארויס־ רציחה קיביא די האט ייענדער דערע

פי־ די אויף דזשד א־ן װידערװילען גערי־פעז

5 דיט •«-----------------------

אידעאלי־ איצט ביז האבען זײ וועלכע רער
שולדיג זיכער זײנען דעם אין א־ן זירט•

רעגי־ ישראל ־ רעי עכסטע דעו פון פי ה די
פון פירעד די און שרה n1r רי:ג

 רעא־ וזאבען די וױ איפן דעם מיט ככפר.
יעשעעניש. טראגישער דער אױף גירט

אויפגעדריקט האבען ױי אז אמת■ איז צס
זײ פארגיםונג. ב־יט דער ־ף א־' באדויערצן

פאר־ צו געז־כט ױג גל״כצײכ צר אב ־אבעז
בארעכ־ ניט אייב ־. אנפא־עו '1 ייחיזרייל **י

אי א:־ זײ האבעז נ נ־ט ;קט. s ר ױיע טײגען
די א־־ן ־זרבנות ־.ע אידי די !ײף א גצ־ױזען
דעם פין היבה די יױ איבערפאלעז אראפ־שע

דערמיט ע= כילנדיג גע, ענט :ציד 1א־ קיביא
שטראף־עקספעדיציע׳ א פץ זעו פ״א דצפ
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פאליטיק עקאנאמישע אײזענהאועױם
געווא־ איז נאװעמבער ין

*־יזענ־*  זינם יאר א רצז
גע־ דערװײלם איז האיער

 פון *רעזידענס װ*ר?ץ
שסא־ םארזזימיגםע די

 יאר א כפעם ארן טען
 רעפובליקאנער די זינם

ײ # ד  פירצדשאםם די איבערגענגפעז האט מ
לאנד. פיז

אגערקעגם. אלעמעז ®ז כמעם איז עם
ר דלר אז ע ס םי י \ ן  דעם pc סײ פרזנססיזש י

 רז*ובליקאנער דער פיז סײ •רלז׳ידעגנ.־.
 משך אין געסאלעז היפשי׳עד איז ■ארםיי

ז אד. דזגם * ־ י
 דעד־ עקאגאםישצ די זײנען 'יאס אבער

 אדםיגיסםרא־ איגסיגער דער פון גדײכונגען
yn» פא־ עממזזםישע די בבלל איז װאס 

 אד־ זײז r® »ון *יעזידעגם דעם pc ליםיק
 משך אין ®ןזליםיק אזא איז י םיגיםסדאציע

pc םארמו־ קי*אר י*י־ ®)רלאסענעם דעם 
 אד־ די זיך האלם אדער געװארצןי לירם

 #ראבלע־ עקאנאםישזג בנרגע םיניםסראציע
 בנוגע ,יױ ליגיע זזנלביגער תר בײ מז

 זא־ אלץ — ®־־אבלעסצז װיכםימ אנדעד־ע
י -אוימדפארסעך אין זמצדשםופען אולײמן.
 איצם ביז האם אדמיגיפסחמױע די אויב

 tx קלאד סאדזוך עדנםםען ?ײז געםאכם גיס
 םעאדיעפ- צהאנאמישע זױרע מרםולייזז

 אדן יןלאר *דאקסיק דער *יז אנער זי «*ס
 זדן ליניצ געװימ א ײדכמסירם זײיח•

 אינםמדזןסען די באסימן r* ריכסוזנג דעד
 עם ?אפיסזןל. גרייפ *םערימנעד דעם *ץ
n t רעארבליקא־ י׳י ײאס ר׳ערםאנלז צי כדאי 
 זיײזענ־ ®)מנסדעגער איר אדן •ןדכיי׳י נעד

 :גאדאיא־ דעם אין צדגלזאגם האמז הארעד,
יסזי־שאגאײז. ריגען

 ושיױ — ידןדען דעדוזײלם נאר זײ זןלען
 זמײ־ זײ יזעי*ען — *וגעזןאס זױגז ז״י מז
j ד׳י דעז mcra בו־ח׳שצם. דזם סױ׳אגסירלז 

 *י׳־גשרענקען זזםײעדען. די ®ירקלזגגערצן
̂יױרצז ודג םליסה דעם  דןי־יאד. ד׳עס טסאגי

Tgcagyio עייןד דעי אמ צ׳יע*ינפי׳א — 
Pvn היססעם די •ײגשסעלען ®T ײ׳־ער* 

סג םד ע דג ע ס ת א
גע־ איז זיך. ®)ד־זס׳ײס דזיבוזייס ®ײז

מרף מיד דשזבעז זײ ג*ד  די יזײם׳ײדרם ־
ע די ®ז אסעהביי ס תיג דזי ד מ ע ק  ®אד מל

ד־ םיילדעד מרהעלםניםכועםיג דער מיז  כ
מילגיע u רע r נז־ אנגענדםעז. הןמ ד 

 אז :כנהח זייז געזאגם "*־W האס גידידן
 הייפם־ זױר £אר באםחזכם ״שרזזל .גזד׳ינת
מז י1 פליכם שי אירע םון לעבעז דאם סי

 לאזען נים זיך רדעם זי ארן *ימײאײנער
מן  באאיעפליםס אדער באשלים זדר איז בזי
 רעזאייי־ פארגעזולאגעגער דער פרן װערעז

אוגא)״. דער <מרן גיע
 ־דפייפ׳ע אין ריינפ דערהלעייגג די אם

 װללען עס אײב אז רדארגונג. א װערםער
 אראבער פת אגםאלעז ײייםער פארקוםען

ז װעם םערינמריע, ישראל אויזי  ירידער מ
מז  דעלען ריאס שםראף־ערםסעדיןױעפ גי

 דאס וזי אוםשולדיגע א'ז שדלדיגע םײםעז
קיבסג איז :עשזון איז

דוביצרד א. פראפ. ®ץ

 צו־ אלע די אם דורכפירעז אז קלאר. רדען
 געװען זיי זאל פען 'יעז אפילו — זאגען
 אויפ־ םאקע דאס האבען זיי אז זיין, חושד

 היפשלעך זיין װעס — געמײנם ריכםי«
 א פאר זיי האבען אנהויב. אין אבער שװער.

פ קורצער ־  כאסש דירבפירעז געפריאוום ד
 גיזאגען איבערםריבעגע זייערע םון עםלעכע

 אויף פארקויפען דאס באגרענעגס הזמעז זיי
 פאניפו־ קרעדים די אייגגעצאפם קרעדים;

 אפגעשםזלם :רעגירונג דער פון י׳זמיעס
 פאר חיזלארם ביליאנען םת שםראם דעם

 שניידעז גו פארזוך א געבואכם את ביזנעם
 פרײ דערלאזעז האבען זײ בודזשעם. דעם

 אויף אנבאם את נאכםרעג דעם אסערירען
 פרא־ דעם העכערענדיג מאדקעם. געלם דעם

הלװאוו^ רעגירונג פאר צענם
 באזארגם געײעז נים אפילו זיינען זיי

 ־,האי פראדיקםעז פאדם אויף פרײזעז ויאם
 האבען םענדעגץ. דאזיגע די פאלען. אין שען

 אנגעהײבען זיך האם אונםערשסראכען, זײ
 םרדמאן־אדמיניסםראציע. דער אונםער נאך

 *ראגראם אזא אנגעהאלםען האבעז זײ אבער
וח־שינ^ זעקס װי סער נים

 באשרענקונגעז קרעזײם ד׳י װערעז זרישס
 פון פאביפולאזיעס קרעד׳ים די אפגעשאסם.

 פמ אנגעהויבען זיך האכען רעגירדסנ דער
 םליפס ביליאנען פיז שפראם א דאנדנײ

 באייאנ־ ײעגעז און ביזנעם איז' ארית יױידער
 איז ױאס .1954 אין ברדזשעם- דעם םירען
 גו־ פרנדאמענםאלססע די פיז אײנע געודען
 ®ארםײ רעסובליקאנישער דער פרן זאגעז

 נים אםילי שוין קעז 'סןל־קאמ»ײז• איר אין
 אס"*' איז עס האסענגנג. קלןנהסע די זײץ

 בו׳ד־ דעם באלאננזידעז צד *וסמעגלעד שדין
 סעגלעד אסשר װעם דאס .1955 פאר זשעס

 דעם — 1956 איז עדשס דערגרײכעז *ד יײז
 ודזױ ^עוירעגסען הרסעגדיגע די, פרן יאד
 זײן נים נזען הזאן דעפ איז ״ײד’ אמ — ־*זז

זיכער. פױ׳שםענדיק
װע־ :ג־דזשעם באי*אנפ׳ירשעז א אנשסאס

מז שיר '*זך א  זךוינע אדן — דעפיצ׳ישעז ה
ײד אין וזאס דעפיאיטען. ס מרגל  ידע־ זײ פי

 אדמי־ סריפאן דער rc דעפיציבועז די ען4־
דזר א ױ׳י אייסזעז גיהסדאציז  אין שפי< קינ

 אײזענהאר־ ®יעזידענפ ודעם יאגואר אנהײב
ש- בדדזשעט דין ארײנדזימז ער דז מ ע ם . 

 ױײגיג־ פת דעפיןײש א נוים קזמגר״עס צום
 צװ׳ײםעז דעם פאר דאי*אר בײייאז 4 ססעגס

 יולי. םון — אדמיניסםראציע זייז rc יאר
 דעם פאר הוצאות די .1955 יולי ביז .1954

 אן באםרעפעז װעלעז בודזשעס הורענדיגעז
̂אר־ בייייאז 68 ערד  ערד אן הכנסה די אץ דאי

64 rc וױי־ מעגיילד אױ — דאלאי ביליאן 
 א״פ־ ײד האבעז עפ אד” שיט אט ניגדר.

 באי׳אגסירםען א ײעגעז ציזאגדז די געייאזט
דעפיציםעז• אן בידזשעם
 גע־ גאנצע די נים נאד איז דאס אבער

מ. כ  האד־ יוערען װײםער העז ייאגע די שי
עז זאיי עט װען פליצירס• קיי  עקאנא־ אן אנ

לאנד. אין לריזיס פישער

 אנקומענדיגען אן פון מעגלעכקײט די
ט שוין פאג ה־ינםיגען בײם איז קריזיס  ני

r פראגע א םער c כפעקולא־ םעארעמישע 
 אזא אפיי*ו שוין רעדט דעם װעגען ציעס.

 דער םון וױיס־פרעזידענט דער װי רעאליסט
 וױתם ער ביגכ. ר. ניו־יארק״. אוי -באנק

 גיכםערע אײף מײנמג r׳T באגרינדענדיג אז׳
 זאלען מיר אױב אז ציפערען. ארן םאקמען

 קרי־ םילדעז א יאר קופענדיגעז דעם האבען
 גע־ האבען מיר וואס דעס• צר ענלעד — זיפ

 איינקונפמ דער װעם — 1949 יאר אין האם
 פאר־ זיד םעהםעם אין רעגיריגג דער פין

 דעםיצים דער אז פיל. אזיי אויף קלענערען
ז הויך די דלי־גרייכעז 1זאי  א און 17 פ

 זײער איז אורזאך די דאלאר. ביליאן האיבעז
 זאל וואס קריזיס, מילדער א :פשים׳ע א

 אכם אויף נאר פראדוקציע די פארקלענערעז
ם פארגלײד איז פראצענם האלבען א און  פי

 פינף אויף פרייזעז ארונםערשניידעז ; 1953
װידו־ דעם איינשרענקען אװ פראצענס  אינדי

 װעם פראצענם■ 1.7 אײף איינקונפם עלעז
 םלוכה דער pc אייננאםע די פארקלענערען

דאלאר. ביליאן 14 אויף סזיקסעס זײרך קאפע
 קריזיס דער אויב גערעדם אלץ איז דאה

ר ייעז פיא־ער. א דייז װעם  אבער זאייען פי
 דעם. צי עני*עך קריזיס- שארפען א האבעז

 דאס ,1938 אין געהאם האבען פיר װאה
 אײף פר־אדדקציע פארקי׳ענערםע א הייסס

ס 21 ענ צ א  א אמ פרײזעז נידעריגערע ^
 אויף אײנקרנפס פערזעני״עכזין נידעריגערעז

מ הכנפה די ודעם דעפאי^ט ®יאצענט. 9  פ
 דאלאר ביליאו 26.3 אייף פזד*עז םעקסעט

*r מן חעם דעפיציס דלר ײ ר דג ע  29.8 ד
מ פעז דאי׳אר. בייייאן  זינעז־. איז האבען פ

 װעלם דער אין רעגײיינג אנדער קײז אז
ס נעפס  פראפארצ'< נידאלדיגע אדא אי־־ײז ני

 שסײ־ דירלקםע דירד אײנהונפם איר פיז
 פר־אצענט 80 נעסלעד• — אפעריקע װי ערען

r c א״עקרנםם. באנצען איר
תן  באי־יאנ־ א ידעט פאסירען. 1דאי דאס י
ס גאר זײן בדדזשעם פירטער  פיטדפ׳־ אדא ני

 נים ,בכלי דעפאלם *פ־טר ידלם עפ ענ״ן. ער
 *ינ־ טעהפעה הלכלרלז .ײאדים פעג^עד. זײז

 די שנידרען r* באדינגיסנעז אדדינע סער
 אמ פאדשארפען פער :אד 'דזד*ט זזדבאית

 באהעםסען צ' קרתיט• דעם פאד־^^גדרען
r רעזדלפאסעז די c זיך װלם קר׳מים א 

מז גרעפערע פאדעדעז גראד א פג ײ r א c 
 ־גרעפערע פײנם עס ײאס רעגירינג• דער

 םײנם דעפיזױטעז גרעפערע א'ז דעפיציטעז.
 איצם. ביז אפילי חוב. פליכה נרעסערער א

 פראםפע־ פארפעלטעניםפעטיגער דער אין
 אין געהאלםען חיב םליכזז דער האם ריטי.

^r .די איצם שײן דערגרײכענדיג וואיפעז 
 דאייאר. םײייאן האלבען א אין 275 פרז פיפל
 דא^אר פייייאן האייבעז א איז דאס ײאם
 פאקםיש דלרלײבם. געזעץ דלד יױ פדר.

עי איז  דעם. פון העכלר נאד חיב ר^־כה ד
r ח1היי דער ריט נאר c פאניפו־ טעדנישע 

 נים פארםעל אײנגעגעבדד זיד האה יאציעם
 דלרלײבםע געזעציידך די איבערצישידיגעז

 נאד האט איײענדאיער פרעזידענט סימע.
 געפא־ םעסיע ייעצטלר דער פין סיף בײם

r דערש c רע־ דער דערלײבען צ' קאנגרעט

 15 םיט חוב מלוכה דעם העכערען גײ־ונג
 האם קאנגרעס דער כאםש דאיאר. בייייאן

 אבער דאס איז אסגעזאגם■ דעםאלט אים
 לע־ די יועז צייט• פח פראגע א וױ םער נים

 מוזען װעם חוב םלוכה פון ־עכערינג גאלע
 פאפו־ נים אפצולייגען ווערען. גיםגעהײסען

 כאראקםעריס־ ױיער איז באשלוסען לערע
 מ<ן פירערשאפם. איצטיגער דער פאר םיש
 די פון לאגע די פ^רשםיץ גוט גייאד קען

 א דאך איז פאליםיקער. רעפובליקאגישע
 אײ־ נאד געווען חוב פלוכוז פארקלענערםער

 איצם רוערם װאם צוזאגעז■ זיי׳ערע פמ נע
 בלא־ דיפען אנדערע זייערע װי צעשװאופען

 דער אין אפ דעריבער עט לײגען זײ זען.
 פאר־ די אם װעם עולם דער אז האסעגונג.

פארגעסען. זייערע שפרעכענס
א איז עס א  ̂ עקאנאמישע די אז קלאר. א

 פארשפרע־ זײער נים ױינעז פערספעקםײועז
 װאלם אוםשםעגדען אזוינע אוגםער כזיגד.

 פרע־ דער אז דערווארםען. צו לאגיש געװען
 איים־ זאלעז אדםיניטסראציע יײן און זידענם

 פלענער קאגקרעםע אח גענויע ארבעםעז
י אזוי וױ  אנקופענדיגען אן באקעםפען ז

קריזיס•
 פען ווײםט עײיזעז רעגירונגט די אין אז

 אײ־ בױרגס• ארםור ײאס דאס באוױױט <ט■
 אר־ ראסגעבער. עקאנאםישער זעגהאוער׳ט

 איז פראיעקםעז געװיםע אויס שײן בעם
 אנ־ אױף אח ארבעםסלאזיגקײט פון 4פאי

 איז קריזיט. א pc 1פאי אין פ^ענער דערע
p טאקע r עפ זײנעז פי^ענער קאנקרעסע 

 דערפיט װערט יעדענפאי׳ט אבליי ניט• :אך
 עקאנאפישער אן אז אנערקעגם. 1אפיציע־

*־יטגעשי׳אסען. אינגאנצען ניט איד קריזיפ
 פעגאיב־ א .עעגען גיפא דיטקיפיע די

ס  טרעט קריזיפ אנקיפענדיגעז אז PC ד־
 פאזע דדיםע איר איז P"W אדפז אזא אויף
אנג גיט גאר :אך זזצעז. צי אז"  צײײק י
 געםארט נים אפילד קריזים יה*רם דער האס

 דדרך בי׳ײז אז פי.י-א, אײפ .יזערען דערפאנס
 איז .אר״נרעדען״ נאך דיך פ«ז הען רעדעז

ט הר־זיט. א  האט פען װלרםלר אנדערע כי
מ די באהעפפעז ט4גצוזזד לע  pc געפאר פזנג

 פכױכאלאגי,. פים תי״ײט אנהופענדיגעז אז
 דעם אין באשטאנען איז םסאדיע צדד׳ײטע די
 אנגעהײבלז פען דאס רריזיט אנשסאס אז

ס כאנרצען זיד  • .ריטעשעז״ nycpyr די פי
 פעז װ. אז. א. .טלאו־דאך־ .אדדטאטדזגט״

 א אז פארזיכערעד אנגלהײבעז אוגז האס
קזד  זיך> פארשט״ס פי־אשיר. וא ש־־יײט שטי

 נ"< די געזינס. גאניז געדדעז גראד יראי־ט
 פרעםענדירעז איז באשםאנען איז פאקסיק

 שײן א~ץ דאס רען ד.אם אייגענםייעך אז
ע אז :פאראייסגעזען אפריער  צײכענט א'

דיגער אן pפ אפענ  ו-פ^עקע־ דעפרעטיע אנ
" :ג  קיאר באשיינפער־עד געייעז זי־נען \ נ'

 װעט ״רעאדזשאטפענס" נײטיגער א אז און
װעי־יקאפעז• זי״ער זײן אפילו

 האנדע״ט פאזע. דריטער דער אין איצט.
 פען צי דעם. יועגעז בלײז שײז ױך עס

ײ־ א אדער שארפען א דעײוארםען .קען  כ
 םך א װאס דעם• צוליב איז דאס קריזיפ. דען

 אנםװיק־ עקאנאמישע די אז דױיזען. צייכענה
 אנקופענ־ אז pc ריכטונג דער אין גײט ״ינג

ען  ד־ זיך פארלת־נערט עט קריזיס. ײג
 ד״ פא־־יען עס פראדיקצ'ע= אינדיסטריעלע

 ראר* י״סםאק כערזשע דער אײף פר־יזען
 נייע וױיניגער אי*ץ p»״s לוםען עם ;ן קעם״

גע־ אויף פרייזען די פאלען עם ארדערס,•

--------------------1954 יאנואד,
 פאר־ עם ;סקראפ״) »(םטיל ‘שטאי ניצםען

 אויםאפא־ pd פראדוקציע די זיך קלענערט
 םעטאלדז: אויף גאכפרעג דער pk בילען

 PD pk גאזאלין פון פארקויף דער פאלם עס
 קאנ־ צאל די זיך פארקלענערען עס ;טייערם

אינדוסםריע דער אין טראקםען  <ס .בוי׳
 אין פארפער די pc אײנקונפם דער פאי*ט

 םא־ אנדערע pk פארם pc פארקײף דער
 ,דע־ די אין פארקויף דער אויך :שיגען

 pc משך אין האם סםארס״ פארטםענט
פאלען. P’K אין געהאלםען חדשים
 «פסי־ א נים װײמ שרין איז אי׳ץ דאס אז

 פון רעזולםאם א — דעפרעסיע״ כאלאגישע
 יעדער זזים פאראױםזאגען. פעםיפיסטישע

p’K. אפשאצונג ניכטערע א pc איצ־ דער 
 ג<־ םעז קען סיםואציע עקאגאםישער םיגער
 זשורנאלעז, סםר^ם״ ״ודאל געוױסע אין פינען

 װעל־ קארפ.׳". ריםײרםש ״ארגים .‘פשי1י װי.
p ניס איז ״עם :סרײבם כע v פראגע pc 

 לײם אינדוסםריע■ בױ זײ אויב פםיכאלאגיע
 pk פאלעז״. אז הײבם ציפלרעז• אפיציעי׳ע

ע p1? ניט געװיס איז עס ע ס  פסי־ pפ פ
 פאר־ (״סםאק בערזע די אויב כאייאגיע.

 אן■ עט רופם פען ידי אן. הײבם קעם״)
צוםרוי״. איר ׳־פארלירען

 דער פאר אויפזיכםעז די זײנען ײאם־זשע
 אדפיניססראציע די ד צרטונפס גאענסער

 pc פאכס גאנצע ״די אז אונז. פארזיכערס
 מיס אינאײנמס רעגירונג פעדזנראי׳ער דער

 אנגעדדענדט רועם אונסערנעטער פרי״אטע די
 (.אלד אלטמאז־ישעז אז פארטײדען צי ייערען

 פאדזיכערט רלז ואגב■ לריזיט״. פעשאנד־׳)
 פאדנלײדען צו גאראנסיע שים p?׳־ ניט *־נז

 אזא קריזיט). הישכדדלי׳סיגלן טאדערנעם. א
 וײכסיגקײס. גרדיס גאר pפ איז טסײספלגט

 טאר סיםואציע איצטיגער דער pk אבער
 אלגעסײ־ אזײנע טיט באנדגענען ניס זיך שען
ד פאדעדלז עט פראזען. נע  קאנקרעטע זי

 זדצ־ די אז אינז. פארזיכערעז צד פי׳עכער
 אסטאלסעז• רדייסער ודעס פראספער־יטי םיגע
ס טעג^לד נים איז עט אײב  פעסימיססײטע טי
ט א אי־אפצ־נרענגעז ריח־  דאך איז קריזי

 אפסימיטסישע טים מעגלעד נים אדיך אבער
 פער־ ענדיאזעז אן פארזיכערזװ צי פר״אזעז

פראכפעריטי• pc יאד
 טלעפכד־ געײיטעד א איז נאך דערצו

עי צײם  דאזיגע די װען כארעכטיגס. וז״ ד
 יע־ pc קוטען פאח״כעד־רנגעז אפסיטיטסישע

 פירלד אינדיטסריעלע אה פא־ײטישע נע
 איש־ יאר סנ יעצטע לי איז האבעז ײזױ*כע

,ײארענישען• ם״ט *יזדטעז געריטעז
שע די אז  דער ^אנד. pc פירערשאפם פאייםי

ר־דיל״ דער און -נױ־דיל״ כע .פעי ^י׳  ו
 פרינצי־ עלאגאפישע געזונטע איע ברעכעז

 םײעז זײ אז געפערי־עך. אזוי זײנלן פען.
 צקאנא־ אן צ־ דערפירען אורפאי־רייד^עד

 מיר בארת זײ ווילען לאטאלסטראפע. כישע
 איצט זיד ד.אס א"ץ אז גייײבען. זיי זא"עז

 "אפ דעם• מיט נאר גוםען ציכ געענדערם
 אין ארט םרומאנ׳ס פארנעמם אישענהאיער

 1זאטע־ אין באפעסםיגס זיד האט ביזנעס ביג
pc די האט וואם י ד אדמיניםמראציע דער 

 מש- איז אויפגעםאן אדמיניטמראציע דאזיגע
pc בא־ זאל װאס יאר• פארגאנגענעם דעם 

 פעזדג־ איר א־ן ציטרוי אעזעד רעכםיגען
 ײי־ גדםען ריא א'ן עיהר דער איז — ־ײם
 עלאנאסישצ עיינסםצ יײעז1' צו — •*עז

 דער pd אינםערעסען די אין פראבלעמען
די צו געגענזאץ pk נאציע. אמעריקאנער

 איצטיגע די pc אפעםימען אײגען־נוציגע
מאכםהאבערי

 אדמיני־ איצםיגער דער pc פאליםיק די
 רע־ א אין כאראקםעריזידט װערט סםראציע

 פעדעריישאן .אםעריקאן דער pc זאליציע
 .איגגא־ ױאס פאליטיק, א וױ לייבאר״. אוז

 דעם pc אינמערעכען די איגגאגצען רירם
 קאמיםע .פאליםישע די פאלק״. אמעריקאנער

pc די פאראקטעריזירם א." אי. .סי. דערי 
 רע־ ״שענדלעבעז א װי פאליםיק דאזיגע
 סענשלע־ דעם צו דיטרעםפעקט pc קארד״

 װי זשורנאל אזא אפילו pk װאוילזי^ כען
 pc פאיײטיק די אס רופם ײיק״ -ביזנעס

r פאליםיק א — אדםיניסםראציע דצי־ c 
װ -םעל־עיועי״. rK עװעי״ .גי

 נים האס פארטײ רעפובליקאנישע די
r צוזאג אײנציגען קײן דירכגעפירם c איר 

 רױילער. אירע צר װאל־קאמפיין פאראיאריגען
 פיליאנעיען. אויל די צ־ צמאגעז אירע אבער

 האס אײזענהאיצר. געהאלפען האבען װעלכע
 xx עס איבעדגעבענדיג דורכגעפירם■ שנעל זי
 קזגי־־ - ד־יעדע ידאז■ פאליםישעגס■ םטיים די

 איבערנעטען. הענלן עס זאלעז פאראציעפ
 קאנסער־ ײעדם ידאכ אײגענסום. לאנד דאס

מ א איז אפגעשאצם וואטי־ו י r ט c ארדם 
 ,ײאט אײגענטים אן — דאלאד. ביליאן 300

 שד־ פאר ודלרעז או׳יסגעגיצט געקענט האס
r לעס c גימי 28 —קינדער אפעריקאנער די 

רל־ די אױף פאבריקעץ. (.ראבער״)
גי■ מי־׳יאז 518 אדיטגעגעבלז האם גירונג  דא̂י

 איפעדגעגעבעז דישעז יאדעי. בלחטה די אין
 אכער טאנאפאלעכ. פרידדאסע צד גע״ארלז

מ ותדינזינגען ביליגע בייעז פאר  באסמיטט א
ס1 געייארעז  חוי*אר סײזענט חי װי נזעד י
 דזים ®־ז לזד*אר םױ־ז<נט 35 רי אנשםאט

בוחשעס- פריערד־געז
 אבער טלדטל^ געשנינה״ האכ טען 7אמי

i*i־r c ען צדם ידל^לז ט ט ר  די געניסען מ
לן ײאט קאדפאדאציעט  צא־ דאדשעז נים ־לל̂־

 פין אריי• טעהט״. פריאפיסס -לקכעם קײן ־*עז
r אפשאפעז דעם c פרא־ צ*ז ליטטרא די 

־ צדם ״?־*ען שכדיער■ אײנלשפט צענם ר  ת
 פים ארעפע די פאר ר״כל. די גלנישען ססלן

 פאדקיענע־ די והןט •זזכנסיה לד׳ײכע דייערע
 דלם וזיז א ™י״נ. זיילד אנסדלכ-עז ר־נג
 טעק־ ־עפלרצ דעדייאדטעז זיכלר טעז כעג
r פ^רם ד<ר אין טעט c ט א "  גלדד־ אזײ ג'

 איז "אס טעקכ״ ,.ראנופעקטשירערט פענעם
 טעקט• ט״״־יט רעגרלטייהגז א pc ערגער גאד

 אי־־יפגעצ״יא־נגעז טץי כ־* טוף ודעט רדאס
 ױי :אכדעם ג<בר":ער דלט אײף װעדען

עי  צי־ "<ט ריםעי־עד דער pk הזדטעי-ער ד
לד יעדעז pc פרית דלם צ־ געבעז םי  א ‘אר

םעקס. דעם דעקען צ פראצעכם גלװיסען
 איי־ pc הכי טך ק־רצער דער איז דאס

פאײינױק. עקאנאמישער זענהאוער׳ס
פ""־ א— קריזיכ א קיםען 1זאי עט ױען

 געװײנםלעד װעט — שארפער א צי דער
 פלײ־ וועסענס א־יף פראבלעם די אנסשם"ן

 אין הײפט־לאסם די אריבערציטראגען צעס
יאגע. אזא

pc עי ם דערפאר־גג ק־רצער ד  איי־ פי
 זיך גרינג איז אדנייניסטראציע זענהאוער־ט

רי ייעפדנס אויף פארצישטעיען  יועט עס גי
ן. לן א פ ט ך א  ביטערען דעפ זןויפצמזרינלדז ..
ן ז בי ר׳ ע כ דער• מ

 װערעז ־•ע־ען שטארקע אץ גר־יכע די
 שײא־ איז קליינע די . שםארלעו א־ז גרעפער

ליידעז• ױעלען כע

7 דים &-----------------------



גזנרעכםיגקײמ ^^ 8 ךים

ארמײ אײראפעאישער אן װעגען פראנקרײך איז אזפאײניגקײם ױ
*יירןזפעאי־ לאן.6>זרש>זל־

 פאראײני־גינג ארםיי. שע
— פערב־זזײראפע פמ

זײ־ דריי די זײגען דןיס
?םעריקא־ דער »ון לזמ
איי־ אין פאליםיק גער

 לעצמע די פאר ראפע
 געשםעלם זיד האס ערשםע דאכ י«ר. פיר
 סםאביליזירעז צו עקאנאםיש ציל א פאר

 פארזיכע־ — צװײםע דאס ; םערב־אײדאסע
 און פארסיידיגלנג םיליםערישע איר רען
םע ד*ס ײ  צע־ די םון אויפצושםעלעז — ח

םע׳ ברעקעלםע ש ם ע ל קןן מ  פערב־אײרא־ .
שע אי  פאלי־ אײז פלוכה׳לעך אמ םלוס־ח פע

 זאל װעלכער ארגאניזם. םיש־עקאגאםישען
איג זײז םפע מג  גײ־געשאפענע די אין לע

באדינגונגען. נאך־םלחםזדדיגע
 פארצייםיגע שפןןלקעפעלדיגע זײער נאר

 אז כאהויפםען. קענעז ״איזאליאציאניסםען״
 פא־ .איגםערנאאיאנאלע״ אזוי־גערופענע די

 די םים האם װעלכע םרוםאנ׳ען, סח ליםיק
 גע־ געשםרעבם מיםלען אדיבענדערפאנםע

 מי־ און עקאנאסיש ■אליםיש. פאכעז צו זונם
 קאסםבארע. א געװען איז איידאסע. ליםעריש

 -אנםי־אמערי־ קיין נים שיר און שעדלעכע
 נים. פארשםײ־עז ליים דאזיגע ךי קאנישע׳־.

 אהעריקע. אין זיך נײםיגם אייראסע אז
 איי־ אין זיך נויםיגם אמעריקע װי ®וגקם,
 וואלם הילף- אםעריקאנער דער *ן רן»ע.

 אײראפע צעבלוםינמע האלב־חריב׳ע. דאס
 ווארשײנ־ און. געװארעז צוזזןפעגגעבראכעז

 דעם אין געווארען אײנגעגלידערם לעך.
 םוץ *פאלקס־דעםאהראםיעס׳׳. די פיז בלאק

 םאר־ נים אםעריקע קען זיים. אנז־ער דער
מז ליי  אינזעל. פראםםערירענדיגער קייז ב

 וועלם. םײנםלעכער א איז ארוםגערינגעלם
 נױ־ םארטיידיגונג, דערםאלגרײכער איר םאר

 אטאם־ אין בלליז נים אמעריקע זיד םיגם
 לא־ אין אליך נאר היידראזשעז־באמבעם. איז

 איז עם םארבינדעטע. שםארקע און יאלע
 קאמף אין װאס נים׳ װאונדער קיין דעריבער

 .אינםערנאציאנא־ אמלריקאגצר דער געגעז
 אין אויך (און אייראפע אין פאליםיק לער״
 רע־ די צונױםגעםראפען זיך ראבעז אזיע)

 אינםערנא־ דער און אמעריקע אין אקציע
קאמלגיזם. ציאנאלער

 י געװארען דערגרײכם צילען די זייגען צי
 ארײנגעלייגםע די אז זאגען, מען קען צי

 די געבראכט האבען מי און געלם־מיטלען
 און יא םיילוױיז י רעזולםאטען געוואונשענע

 דעם ניגע איז עס װאס יא נייז. םיילװית
 נאך זיך ראנגעלם געװיס, מארשאל־פלאן.

 געװים. ;שלועריגקײםען מיט ענגלאנד אלץ
 איטא־ אין און פראנלרייד אין לאגע די איז
 אנערקענען׳ אבער מוז מען שווערע. א ליע

 אמע־ װעלכע דאלאר. ביליאז 32 די אן אז
 מארשאל־פלאן, דורכ׳ן םארםיילם האם ריקע

 ערגערע• פיל נאך א געװען לאגע די ױאלם
 פארטיילטע די אז נים. סוד קייז אייד איז עס

 געהעריג. װי אלעםאל. נים זיינעז ביליאנעז
 פראנקרייד אין טאקע געױארען. אױםגעגוצם

 פארשאל־פלאן דעד אויב איםאליע. אין און
 םיילוױתער א װי װערעז םאררעכענם דארף

דערפאל־ (הונדערם־פראצענםיגע דערפאלג

אגץ ד. פח

 פאר זעלםען). םאליםיק אין זיך םרעפען געז
 פארדינם האם פלאן םח פחבר דער ווזיי׳כע

 צו שװער זעלבע דאס איז שלום־פרעמיע, א
 ארמײ. אייראפעאישער דער װעגעז הן זאגעז.

 פאראייניגרנג םאליםישער דער ײעגען הן
אייראםזי. פון

 אויס־ זיינעז יאר פיר לעצםע די פאר
 פארגעקו־ פלענער. פיל געװארעז געארבעס

 פארלאמענ־ די אין :קאנםערענצען םיל מעז
 םיר זײגעז םלוכות באזונדערע די סח טעז׳

 דאך און דעבאםען. ענדלאזע פון עדות גע״עז
ארם. פון גערוקט וױמיג ענין דער זיך האם

בעיקר. זעם. ארמײ אייראפעאישע אן
פאראייניגען. .1 :מאסמיםלעז צוױי פאד

 נאציא־ באזינדערע די -םםאנדארםיזירעז״
 מערב־אייראפעאישע די םוץ ארםייעז גאלע

 אנםי־ מיליםערישער אייז אונםער םלוכות
 פאראײנ־ געגעראל־שםאב. אייז אדנםער רונג.

 און געווער פון אויסשםאסוגג די הײםלעכען
 אײנ־ לויט ױי אונםערארדענען אמוניציע.
 סםרא־ םון כיילים און םרינציפעז הײםלעכע

 אין אײנגלידערען .2 :םאקםיק און םעגיע
־1מיי דײטשט ארמײ אייראפעאישער דער ' 

 אי־ זײן נים װעט עם איינהײסען. םערישע
 צװײםע. דאס אז זאגען, צי בערגעםריבעז

 מיייי־ דײםשע פרן שאםוגג די רײסם דאס
 מחברים די פאר איז איינרײםען. םערישע

 פיל געײען םלאן. פון םארסיידיגער און
 שװער איז עס ערשםע. דאם װי װיכםיגער,

 (אומאפ־ יעניגע די מים זיין צו מםכים נים
 גאנצען דעם צי זיך באצים מעז װי הענגיג.

 אק־ או אז יאז באדזײפםען, יועלכע עניז)<
 אײ־ זיד קעז דייםשלאנד םון בײםראג םױועז
יגעז.Tפארםי ניט ראפע

 נאכ־ שפעםער יאר פיר מים ,1953 איז
 זײנען פלאן פון באזען ערשטע די װי דעם

 פאקטיש נאד מיר שטייעז געװארען, געלײגם
 אי־- עקזיםטירענדיגע די אנהויב. דעם בײ

 לענדער מערב־אײראפעאישע די פץ מײעז
 באראן איז עס אײב :פאראײניגם נים זײנען

 ויזער)1י א (יײער קאארדינאציע געװיםע א
 דאם איז ארריייען. באזונדערע די צװישען

 פאר־ דער דורך אדער קאנאלען׳ די דירך
 איז װאם אטלאנטיק־פאקט. דעם םון מיטלונג

 — דארטעז נאך איז מערב־דייטשלאנד, שײך
 העצע קאמוניסטישער דער אויף געקוקט ניט

 סאל־ אײן קײן פאראז נים — פראפאגאנדע
 מיליטערישע ארגאניזירםע אייז קײז איז דאם

 סאראד יא איז ארמײ דייםשע א איינהײט.
 אז איז. אמת :מזרח־דייטשלאנד אין אבער

 :אמען אומשולדיגען. דעם דארםעז םראגט זי
 מערב־מלוכית די אין *פאלקם־פאליציי״. פון

 אז — רעכם, מיט און — זיך מען שרעקם
 װעט זי װען (אפילו, ארמײ דײםשער א אין
 איירא־ שטרענגע א אינטערגעווארפעז זײז

 אויבעי־מאכט די װעלען קאנםראל), פעאישער
 היםלעריםטישע געװעזענע די איבערנעמען

 דאזיגע די *װערמאכט״. דער םון גענעראלען
 קא־ די םרעמד קענםלעך אבעד, איז שרעק

אײטער מליכה, איין קימ װייל מוניסםען-

 אזא מימ אפען. אזוי האמ םאוועם־רוםלאנד.
 םילשםענ־ די געפאדערט נים פײל. פולעז
ע איז רעהאכיליטאציע דיגע םי ט מע  פין א
■,װערמאכם״־אפיצירע!. אין נאציספען אלע

 פא־ דער כים לאגע די איז בעסער נים
 אין אײראפע. פון פאראייניגינג ליםישער

 אײראפעאישעד אן פאראן איז שטראםבורג
 דער זיץ צו פרעםענדירם װעלכער ראט,

 פארייא־ איייאפעאישען אן פון פארגײער.
 אז באוואוםט. ניט אבער איז ױעמען מענמ.

 ניט איז פארלאמענט שטראסבודגער דער
 אויף מרעטען עם װאו סריס־נע. א־ װי מער,

רעדנער. מאכםלאזע אבער םאלאנםפולע.
 ייענגער װאס אז אײנדרוק, דעם האם מען

 זיך. פארשלעפט ארמײ דער מים ענין דער
 גע־ דעם פון זיך מען דערװײםערם מער אלץ

 אנגע־ שײן האבען םיד װי ,,ציי שםעלסען
 די קוכיען ארטיקעל, פאריגען א אין װיזען

 פראנקרײך. פרן עיקר. דער שװעריגקײטען,
 אלע אין אז זאגען, ניט מיר וױלען דערמים
 אנ־ בלויז פאראן זײנען לענדער אנדערע
 נײן. ארמײ. אײראפעאישער דער פון הענגער
 זײנען ארמײ אײראפעאישער דער פון געגנער

ען ײעייכע לענדער. זעקס אייע אין דא  די דינ
 א*ן שאפען. צי באריפען ארמײ דאזיגע

 סאציאל־דע־ די דאס איז מערב־דייטשייאנד
 בירגער־ קייענערע םארשיידענע מאקראטיע

 גע־ ;״פארבאנדען״ און גרופירונגען לעכע
 חשד פין פרײ ניט זײנען װעלכע פון װיםע

 װידער־ א אגענטורען. םאײעםישע זײן צי
 וױיזען אידעען״ ״אײראפעאישע צו שסאנד

 אי־ אין פאקמאי־ען מעכטיגע ארייס אויד
 אין האלאנד. לוקםעמבורג, בעלגיע. טאליע,

 מערה־יט א פאראן אבער איז לענדער אייע די
 װעלבע — לאנד. אין און פארלאמענם אין —
 — פראיעקטען. אייראפעאישע די גרײם איז

 אײםבעסערונ־ אנדערע אדער אזעלכע, פים
 אנ־ לעבען. אין פארװירקלעכען צו — גען■

 מיז מען פראנ^י־ײך. אין לאגע די איז דערש
 װערט אררײ אייראפעאישע די :פארשטיץ

 פאר־ איז זי אײב אינטערנעמ־נג. זינלאזע א
 :דײםשלאנד פ־ן באטײליגונג דער אן טראכט

 ניט (אײב זינייאז אזוי פעקט אבער איז זי
 אדער אן. געבויס װערט זי אויב מער). נאך

 אײ־אפע פאראייניגטע א פראנקרײך. געגען
 דער אין באדײט. אי־מײ אײראפעאישע אן

 שלום ענךג־לטיגער אן ב־נד■ א ר־י■ ער־טטער
 פ־ן שונאים״ ״היסטארישע צרוײ די צ־ױשען

 פדן איינעם אן קאנטינענט. אײראפעאישען
 דער איז שינאיס״ ״היםטארישע צװיי די

 ־ם11•:• קײן שייום דער און ניט ב־נד קײן בונד
ניט.
■ ן מ c • מ

 פאראן דײטשלאנד אין איז געזאגט, וױ
 ייעצטע די בעת זיג אדענאיער׳ם גאך איצט,

 פאר מערהײמ זיכערע א פארלאמענט־װאלען.
 פאראן א״ז צי ארמײ. אײראפעאישער דער
 דער אויף ? פראנקרײך אין מערהײט אזא

 זײז כיי ענטפערען. ניט קײנער הען פי־אגע
 אפשטימ־נג. די פארגעלררען ניט איז עס
 צ־ שײער ה־טהון דעם איז פראנהר־יך איז

 אדער פאזיטיױע, די 1—װ דערפאר. מאכען
 אײראפעאישער דער צי באציא־נג לעגאםױוע

דעם לדים פעסטשטעלען ניט כיעז קען ארמײ

 א״ז כמעט שליםעל. פארנדיאישען שםענדיגען
 פארטײ פאליםישער פראגצויזישעד יעדער
 פון געגנער הן אגריענגער. הן פאראן זײנען

 דער אין אפילר ארפײ. אײראסעאײטער דער
 פאררעבענם איצטי ביז איז וועלכע פארטי'.

 שטיצפונקם זיכערסטער דער װי געווארען
 די ביי — ארמײ אי׳יראפעאישער דער פ,־ן

 זיך האבען — דעצאשי־אטען קריסטיעכע
 פליג־ פארשיידענע אריםגעבידדעם יעצםענט

 ,אײראפע־ קאנםערװאםיװםטער דער לען.
 די פון לידער אין פאליםיקער אישער״

 געװעזענער דער דעמאקראםען. קריסםלעכע
 קעז שומאן׳ ראבער אויסערעךמיגיםטעך.

 ארנםער־ פיייקאמע א אײף רעכעגעז ניט שוין
 אײ־ דער פון פראיעקם דעם פאר שטיצינג

 רײען די אין אפילו ארמײ■ ראפעאישער
 אז 'טי־נט■ אונז פארטיי. אײגענער זית פיז
 זיך גריפירט פארטײ דער פון מערזדיט די

ײער ציױימען איר ארום א־צם  איצ־ אץ פ
 בי:־א דזשארדזש אײסצרצן־מיגיסטער טיגצן

 דצר פון גצגנצר קײן זײצנדיג ניט ײעיכצר-
 ארײס אבצר שטצלט ארמײ. אײראפצאישער

 אקצצפטירט קוים װעלצן ־ואס באדינגינגצן.
צי ד,ן ויצו־צי.  הן צנגלאנד. א'ז ארצײקע ל

 פארטײ דאזיגצר דצר אין דײם־טלאנד. ניצד
 א זייצר ארת — 1פיייגצ־ א פאדאן אײך איז

 גצשטימט בכלל איז װציכצר — קליינצר
פראיעקם• גאנצצז צ־ם נצגאטיװ

אגצ צנלצכע אז  ־1ראדיקא־ דצר אין איז י
א^יסם^צר  גצ־ אין װצלכצ• פארט'י• סאצי

 אין 1ראדיקאי ניט איז נארצן. איר צי גצנזאץ
ט  פין פארםײ די איז נאר פאציאײטםיש. ד

 אין מיטצ^־ב־רזש־אזיצ פראנצױזישצר רער
 א:־ אירצ פדן אײנער דארף. אין און שטאט

 אנ־ אן איז יצלבאס■ פירצר געזעצנסטצ
 :ארמ־י אײראפצאישצר יצר פין הענגצר

 קאטצגאריש־ װײגיגער מיט הגם זצייבע. דאס
 געײצזצנצב דצם ״צגצז זאגעז רען קצן קײט

צ פרצמיצר־כיגיסטצר. צנ  דאגצגצן. מײצד. י
 פי.י־צר אלטצ פרארינענטססצ צרױי די זײנצן

 צד־ארד אץ הצריא צד־ארד פארט־י. דצר פון
ג־צן װי צדדארדצז״. צװײ ו«די דאלאדיצ

------> 1954 ׳יאגױ<

קאטצגארישצ פראנקרײךו אין זײ 1 ר־פ:
דייטש־אגד פץ באלואפצנלנג דצר פ־ן נצר

אז־ ױין. ניט זא״ דאט פארס 'לעלכצר ויא
הערשט םאיט־י דאזיגצר דער אין *לי•

אנ איז פארטײ־דיפציפלין. <• שטלצנגי קיץ
 אפשטיט־גג אן פץ ,פא־ אין אז צ־נצרען.

צ פ־ז שטידצן די ױך ־וע־־צן  דצפיטאטצז איי
 די ײצגצן זאגצן ריר װאפ דאפ צצטײלצן.

 ריבטיג אויך־ איז ראדיקא^־כאציאייסטצן.
צצנטצר־גר־־ אין רעכטע איבעריגצ די כאר

רױ דצפלטאט־צז• רעכטע כע“י אזצ פירלנגצן.
די נען זיי .־איצן ג איי״ אדער אמצראן. גענ.
אי־ראפעאישץר דער פ־ן געגנצר רפטצ ביטצו
אבער זיצעז נד בצ זעיבצ די א־יף : ארריי

פרא־ : דעכ פאר ליא־יטען צ־כצ י״ אטעז1 *יפל' ד
שטירעו• יעקט

-״דצנ־:.־אפג א־ז שטיפלנגצן די אר
̂יז ; ־יד פראנקרי ו פיו קרײזצז שע פאײטי י ד פ־ז
עס כע ײצל טאן• קאנײצנ־ א יש ־טצריםטי כארא
אבלזױ■ קלײנצ■ א אפגצהאלטצן לצצםצנס האט

: ט ה"ס פארטי־ די פארטײ. '־יפרײכע אײנפ
פארבאנד״ ״סאציאליסטיש־דצמאקראטישצר

 פרא:־ מערמאייגצר דצר א־ז דצרי1י איר א־ן
 רריגפ־ איצטיגצי־ אץ פרצריצר צ״יױשער

 לואנ־־צנשא, ײ פ־־ע־־ען. רעגצ מיגיהטצר.
 רעזאי־ אילצ שטימינג אזא א*ז אדורך א־ז

אז כאראקטצר אזא פון געײצן זי-נצן צ־עס

 אמט פץ דצמיםיאנירצן גצמוזם האט פלצװען
 פארםיי. דער פון פירצר און פארזיצצר פין
 םיםגלידצר את דעלעגאטעז די ? סיבה די

 שםצ־ .אייראפצאישע׳" די ניט מצר טיילצן
 לידצי-. זייער פון פאיײײק אדן י־־נג
ץ  פאציאליסטדצעד פראנצײײשע- דער א

פארמיי
 דעוח חלוקי די. פון פארשארפ־גג די

 אײראפצאי־ דצר פין פראברעם דעם פ אר
v* .באזונדצרס אגגצנומען האבצן אי־מײ 

 סאציאליסטישצר ד<ר אין פארמצן בדי.טע
 אין אז לאגג. פון באױאוםט איז עס פארטײ.

 פארסײ דצר אין זיך האבצן־ פראגצ ד<ר
 פון בראש אײגע, :ריכטונגצן צוױי געשאפצן
 גצנצראל־סצקרצ־ דצר שטײט עס װערכצר

 אײראפצאיעצ די גצגויגט איז כאיצ, ג. טאר
מיי  — דייטשלאנד פון באװאפצנונג די א־ן אי

 א־צצפ־ צ־ — באדינגונגצן גצלויסצ א־נטצר
 — מינדצרהײט■ א — צדדײםצ די ;טירצן

 ױײל ארר־י, אײראפצאישצ די אפ װארפט
 װצל־ דירױזיצט- די;משצ זיץ "צ־צן דארטען

 דצר פץ בתים בצלי’ די ײצרצן קענען כצ
א־יראפצ• פון און ארכײ אײראפצאישצר

צם אײף  אן ״א־־ראפצ אז :אלגימצנם י
 פארטײדי־ אז אײראפצ אן א*ז דײטשיאנד.

צן גוגגס־רצגלצכקײטען״, .א־י־ :זי־ צנםפצי
א זײן ולעם דיװיזיצט, די־םשע ריט ראפצ

םיגדער־ די :פער נאד אײראפע׳׳. ע דײטש
באללאפצנלנג די אז איבערצײגט■ איז הײט

א ארויסריפען יועט ו ;ד ־דייטשרא! IJ ו_ VJ כ £יז
װצלצן• טשצן ד־י די ייירל יי ־פלחפה. ט־ .יע ר־ נײע

 פרובירצן גערעגצגהײם, צרשטער דצר בײ
ט דײםשלאנד. גאנץ פארא־יניגצן צ־  כרח, כי

נײטיג. זײן דאס-ײצט אױב
 ניט שוין זיך ־אבצן ריכםינגצן צוױי די

אי  פאיםיי־קאנגרצסצן אײף ;געציילט ‘א־עני
ז־רי־ א אימגצפצר. אן ביינדצרהײט די ציט

זײ• ן זײגצ נט פארלאפע איז ;ען ;טימ ש טעי
גאנצער דער פלן 1פינפטעי א ער׳ אלנלגעפ

געהערען מינדערהייט דער צל פרא־ציי<•
דער ױי■ לער ט סאציא־יסטישע אנגעזעיענע
כאק■ שיי ז קריגס־מיניםטער׳ געילעז<:גער
אץ יניסטער ארבצםס־ר זענע־ :עריע ג דער
“ד:'א י פארטיי, : דער פץ גקרעטאר < > uגצנערא

רדיצ• ײצ יער״• ״פאפלי פלן עדיטאר דער ד־־ער
טאצי; :ע יי״ י»טט<י<א— ,יל פץ א־ינער

 דירפ האט וער ״צזשצן רא־פ פ־רעי טישע
קאנצענ ד־יטשצ די אין ר־^דדה די גצדאכט

אנדערע• פיי־ אלז צזו טראצ־;צ־ייאגעל
עס א'יב האנדלעו• פארטײ י ד ײעט י*י
דער ליעגען טטיפלנג אפ־ אן ־ צי קידען
:געז צילי זי ללצט צי ? ארל" צאישער א־יראפ
דער זיך צלאלוארפען א־נטער דערהײט י ו
רײצ פ געבעז זײ :ט צ” זי ר אדע ט :יערה״

סאציאליטטען ־גישע י < — 1 .ײ אזײ• ט נ < ה
שער ןאײך או '.<ט w׳< האבען
איז צס "קי-דעית)? ח• פאראן זײנצו פארט־'
די איינשטימיגקײט. י • 1 < ״ זא• צ־ rrשלוער אין װערט נגען אפשטיל' צ" י־ין דיפציפ

:אפגעהיט שטרענג פארט״ יז״טער פראנצ־
 אזא אין אבצר איז זײט■ אנדצר דער פ־ן

 '־ע־כע מצנשצז• צ־־עגצן צ־ ש־יצל :לאגצ
דער אײף הסכרה א א; א־בעלצי־גט ז־־נצז

ניט שיר ד א: ■ איז .- ̂’ד"ט פ־ן פא״״אפטנ^ינג
—פאטע זייער ״*גבי פארראט פ*ז א־־ט ידין

H ד נ א.
*דענ׳ צעשפייטע די :ין א:ב־•" ן א

ת <ד. ען י ליר ױיגעז שאפטען

 א־םגייײבבארצ. ײירקיצך געשצענישצן. כץ
 פארביסעגער דצר װי געזצז■ ד-אבען מיר

 באגרי־ שיקס דאלאדיצ. אבטי־קאפוניסם.
 פרא־ קאמוניסטישצ צ־ םונגס־םצלצגראכלצן

 א־יראפצאישער דצר גצגען םעםם־מיסינגצז
 זעלבער דצר װי גצזצן. האבצן מיי־ ארמײ.

 קאםיניס־ אגדצר אן מים צ־זאמעז דאלאדיצ,
 פון גצנעראר־כצקרצכאר דצם טצךפרצכצר.

 סוםםעל. זשאק פארםיי, גאליםטישער ד<ר
 דע־ א אין גצפארען דצמאנסטראסיױ זיינעז

ײ כי־מו״טם. פײלצן. קית לצגאציצ  צו מ
 א פין מעגלעכקײםעז די מים זיך באקענצן

 און פוילצן צװישען האנדצלס־אײםמױש
פראנקרייך.
טענער נייע רא״עי,צן,2 נײע

אנטשמא־ אױך פראנק־ײו אין זײנצז צס
 :פראגצ דצר ארים פי־איצקטצן נײע נצז
 פרצ־ פראנצײזי־טצר דצר א'ן זיך הצרצן צס
צ אליך פצ  ציי־טלגגצן אײניגצ טצנצר• "י

 די ארײסגצזאגם אנדצרצס צללישצז האבצן
 שרע־ מצר זיך דארף פראנקרייך אז רי־נלנג.

 פאר 'לי ארמ־י. אייראפעאישצר אן פאי־ קצן
.א .  זאלצ־ .אליפ אררײ. דייט־טצ נאציאנאצע .

 -צ־ באשליפצן ייצט — ײי זאגצן — ריקצ
 װעם ארמי*. ד־־טשצ נאציאנא״יצ א שאפצז

 ד־יםשצ די אז האבצן, ל־רא שםצנדיג זי
 ר־טייאנד מיט פארביגדצן זיך קען ארנייי
 אפיצדיקצ צללינגצז ײצט דאט פעדב. גצגצז

צ הא־טען צי צגגלאנד און צי  אין אררייצן זיי
 אײראפצאישצר אן אין דאגצגצן. א־יראפצ■

 אלגז, אליף פארלאזצנדיג זיד זי־. ײצלצן ארמײ■
 פצן א"לאפצ". פלן אח־צקצלגײן באשליסצז

קריז גצלצגקצן: דארף ראנ  שטצנדיג האט פ
 קצן קאנגרצט אםצריקאנצר דצר אז מ־רא.
 םיבלת, אגדצרצ אדצר שפארזאמקײם, צלליב

 אײ־ פון ארמײצן ארצריקאנצר די אפרלפצן
 גאי■ װצרצן גצטאן צכ קעז געװיס■ ראפצ•

 שלין ײצט ארפײ א־יראפצאישצ די װצן דאן■
 ולאלט פראנקרייד פאקם. גצשעצנצר א זײן

 מיט אליג אליף א״ג פארבליבצן דאן אבצר
דײטשלאנד.

א• א א־יפגצשללאלכצז אליך א*ז צט  פי
זיך ״זאל פאלקס־רצפצו־צנדלם. א פון יצקט

9 זײם p־----------------------

א, ' ער. לויל י צ ארליסזאגען. ?1פא־ דאס
איז ארמײ״. טע צאיי ,דאפ א" אן :ישט. ר אדע
U Jדיר• אבער לעז א־ז עז■ קלייז ׳ע פאייטיש די

ללאל־ פערענדים רע אזא אין צ־ ^רצײגט. איב
דער פין ניאסען סע גריי טײליגט בא: זיך טען
־יגט׳ איבערצי ליז א״ז רען ע״קצרלנג. באפ

 ארנייי א־יראפצאישיצל לצר פ־ן עגנשו ז די אז
 װאלטען —י קאמ־ניסטצז די באזלנדצרס —

ע פאביליזירט  דצ־ איז ; אג־צנגצר זײצרצ אי
 גצ־ דער לואפ ניט• װא־נדער קײן ריבעױ

 גצ־ בציקר ײצךט רעפערצנדלם פלן דאנק
 אפאזיציצ דצר פין ר־יצז די א־ן פלצדיגט

פ־זדצקט. ;זום
 פארצײכצנצן ,צ פץ־• צ־כ *וערט א־ז לד

 לצצםצנס ־לצרט ײצלכצ ״טצאריע״■ א״ן נאך
דצר צײטלנגצן. מאנכצ אין כארשפרײט , 

 אטאם באזיצט סא־יצט־רלםלאנד ללאפ פאהט׳
 ראדיקאל צנדצרם הײדראזשצן־באמבצס אץ
 הא־ באדייטונג א פאר ילאפ ײצלט־לאגצ. די

 א םיטלאציצ געצנדצרםצר דער אין בצן
 אײראפצאישצר דצר פלן דיװיזיצס צענדליג

 צװייט־ א איז באדײטלנג איר א"ב ? ארפ״
 דייטש־ באללאפצנצן ־לאפ בי1צל־ טא ראכגיגצ•

 ולעלס־ ד־ פארשארפצן דערנייט אץ ־־איד
׳יאגצ ׳ ;

אדצר פאלשקײט, דער פלן איפאפדיצנגיג זי
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מזרח־דײטשלאנד אץ געשעענישען די
 װעם ,1953 ױני- םער17 צד

 ערעךפלאץ אן פארנעםעז
גע־ פרײהײטס דער אין

פעלקער. די םון שיפםע
 האבען םאג יענעם איז
י אױפגעהױבען זיך אר־ י

 דער פון בעםער־מאסעז
 דייטשלאנד אין זאנע סאװעםיש־אקופירםער

 און עקםפלואםאםארם אײגעגע ל־יערע געגען
 פון געשטיצם ווערען װעלכע אונםערדריקערס■

 דער םאכם. םיליםערישער פרעםדער א
 א געגען געװענדעם זיך האם צאו־ז פאלקס
 אויפן זיצעז וועלכע הערשערס, פון שיכםע

ז את ארבעםער די פון ?ארק מ י  זייער אויס ג
 םח גאםען אין רעגירעז צו געױאלם איז םאכם

םאציאליזנ^
 אױסשםאנד געדואלםיגער דאזיגער דער

 קיי־ צוגעגרײם. נים און ספאנםאן געווען איז
 האם דעםאנסםראנםעז מיליאגעז די םח נער
 א םון מעגלעכקײם דער װעגען געםראכם נים
 קײז געהאם נים אויד אבער האם קײגער ד זיג

 רעזולםאםען אוםםארפיידלעכע די פאר םורא
ז. א פיז לז  האבען םאג אײנציגען אית איז מ

 עקא־ ארױסגעשטעלם ארבעסער מיליאנעז
 אפגע־ םאדערוגגעז• םאציאלע איז נאמישע
 אין ארויםגעלאזם זיך און ארבעם די שםעלם

 געפלאנט ניס איז זאך שום קייז גאסעז• די
 דאס האם קיינער :פאראױס פמ געװארעז

 ארגאני־ ווײניגער נאך און צוגעגריים נים
 די פיז געקומען איז אויפשםאנד דער זירם.

 אוס־ אז וײ פלדצלונג, פאלק. םונם םיםעגישען
 איז וועלם די נאםור־געשעעגיש. געריכםע
 בא־ סםיכישע אזא אז דערשםוינם, געװארען

 דעם צװישעז אויסברעכען גראד זאל װעגונג
 פאליםי־ זייז א'ז האם פאלק׳-װאם דייםשען

 אױסגע־ נים קײנדאל זיך געשיכטע שער
 נאר דינאםיק. רעװאליציאנערער םים צײכענם

 יועלכע אומשםענדען, אויסערגעוױינםלעכע
אױסרעכענונ־ לאגישע אלע פח תל א מאכעז

 און זשורנאליסס באװאוססןר א זוכי, אוינוםסין •)
 פרײהײםלצך־ אינסערנאצ־אנאלער דער ®־ן ^צקסאר

דײסש־ אין נע־וען איז באװעגוגג, סאציאליסרישער
 און ססרײקס ױני די פאר צ־־ט קורצע א לאנד <

 די ריס באקענט דורכאויס איז ער דזכיאנטססמ־זנט.
 קאנ־ נאןנםען אין שםיײז און באדינגונגען דארדינע

ארבעדער־באװעגונג. דארםימר דלר טיס טאקם

 אויבענדעי־םאנםע אלע די פץ ריכםיגקײם
 זייז צו אונז שיינם שםעלונגען. און םיינדגגעז

 געזעל־ פראנצויזישע די :זאך איץ קלאר
 דעזאר־ צערודערס. איז מייס־גג שאםטלעכע

 ואין פאלק פראגצײזישע דאס כדי יענםירם.
 אײף זײן םםכים זאל מעחזײם) גרעסםער זײן
 דער אויף און ארכדי אײראפקיאישער אז

 גײםיג זײגעז דײסשלאנד. פח בא־־אםענינג
מ נדצד סזראנטיעס מסשדת׳דיגע רי ע ם  אמ א

 יעדער אז פילען. דארף פי־אכקרײך עגגלאנד.
r פריאױ c .טיליטערישער פין רזךואנש 

 װעם דײסשלאנד פצד זעלבטסשט^דיגלןײס
 װ׳ידער־ ענערגישען אן אריף אנשטײסזװ זיד

 אמ שסאםעז פאראיעיגםע די פוצד שסאנד
 װאר־ נלעז■ װעם גאראגםיע אזא אן זגנג־^אנד.
 ניט פראנכײץ־ *ץ צ״טטיטונג די שײנירעך־.

באהורדו•

זוכי*) אױגסמין פיז

 עמאציא־ אזא צו פירען געקאנט האבען גען,
אויםברוך. נעלען

 עםלעכע באלייכםען פרואווען דא װיל איך
 צאל גרויםע א אומשםענדען. דאזיגע די פון
 וואוינען װעלכע מענשען, מיליאן 18 די פון
 פאר־ משפחה .האבען סזרח־דײםשלאנד, אין

 מיט באציאונגען קרוב׳ישע אדעד װאנדשאםס
 באמיאונגען אלע טראץ מערב־זאנע. דער
 זיץ און אקופאנט סאוועטישעז דעם םצד

 איז מאריאנעםעךרעגירונג. מזרח־דײםשער
 איבערצורייסען אינגאנצען געלונגען גים די
 באםעל־ דער צוױשען באציאונגען דאזיגע די

 מזרזז• דעם םון זאנעס. ביידע פיז קערונג
 הא־ מערב׳דיגען ביזידעם מאגדעבורג דיגען

 דעם ביז קאבורג בייערישען דעם םח נאװער,
 אנדערע םך א אויף איז ערםורם םהירינגישען
 א אנגעגאנגען איז םונקםען ־ איבערגאגגם
 םון געסם םענשען. פון שםראם כםדר׳דיגער

 קײן קרובים ױיערע צו קומען םזרח־זאגע דער
 זא־ א םון געניסעז צו כדי מערב־דייםשלאנד

 צוריק קומען די װי גאכדעם מאלציים. םען
 די אדער דארף גאנצע דאס װײםם אהיים,
 איז םערב־דייטשלאנד אין אז שטאם, גאנצע

 דער געגען רעדען מ׳קאן אז אין שםיח דא
 הויפם־ אח מ׳װיל׳ װאס רעגירונג דארםיגער

 קאמו• קיץ םאראן ױם איז עם אז זאכלעך
 יעדען איצער װאכם װאם געםםאפא, ניסםישע

היים. פריװאסער זײן אין אפילו בירגער
 אײ־ הערמעסיש־אראפגעלאזםעז דעם אין
 מערב, און מזרח צװישען פארהאנג זערנעם

 אײראפעאישען דעם פאנאנדער טTשני װאס
 שװאר־ צום ביז באלםישען פונם קאגםיגענם

 לאך, ריזיג גרויס, איין פאראז איז ים, צעז
 צענדליגער אדורך קריכען עס װעלכען דורך

 זייטען. ביידע פון םעגלעך מענשען טויזענטער
 אױסגעהינגערטער דער בערלין. איז דאס

 אנ־ מערב־בערלין אין זעם מזרח־בערלינער
 פולע און מענשען געקליידעטע שטענדיג
 זײנען שכירות װעכעגטלעכע זיינע קראמען.

 מערב־דייםשען אין אבער םזרח־מארק, 70
 אטערי־ איז און םארק. 14 װי פער נים געלם

 42 מים דאלער 3 הכל בםך געלם קאױש
 מזרח־זאנע דער אין אפילו איז דאם סענס.

 צו צופיל אבער דערפון לעבען צו וױיניג צו
 מזרח־בערלינער דער הוגגער. פון שםארבען

 ערזאץ־ ביליגער פון גארניסער א סראגם
 לעדער. קינסםלעך םון שיך פאר א אדן סחורה

 פרואװם ער און לאגע שװערע זײן וױיסם ער
 דורך לעבען זית מאכעז גרינגער זיד ביםעל א

 םזדח* פון גאם א אויף הומאר. םאםירישען
 פלאץ. אלעקםאנדער םח װײם נים בערלין.

 ״שלום״ םאסקװער גרײסען א לעבעז איך האב
 א םון םויער א אויף פלאקאם פראפאגאנדע

 אויפגעשריבען קרייד וױיסען סים געזען הויז
:שיריד פאלגענדען דעם

ױילדז׳ לצדערנע נױס שיך ״חײלטםו
םסו צוץלין. אז־צנאוזר׳ן בײ דאס ת̂ז
*א*יר, גיםאח־ «יו שיד ־ײלםםי

'־דיל גציען זײ •) יק8 ױילז־-זלם ודצס

 פזדזדדײסשצן מם פון נארלז ועד איז דאה י)
רעז. — מאריאתמךפרצזידזנס, קאגווניססישזװ

 בא־ האט װעלכער מײנער׳ חבר אלטער אז
 קאנצענטראציע־לאגער יאר זעקם םיט צאלט

 אקטיװיםעמ, אנטי־היטלעריסםישער זיץ פאר
 פון אז דערקלערט, ביטערקײט מיט מיר האם
 נים זיך ער קען איבעטס־לוין גאגצען זיץ

 בער־ א אויב אפילו. ביר גלאז א פארגינען
 גלאז זיץ פמ אפזאגעז שוין זיך כװז לינער

 אוביצופרידענ־ זײן דערגרײכט דעמאלט ביר,
פונקט. קריםישען זײער א קײם

 פאר־ אײזערנעם אינם לאך בערלינער דאס
 סא־ פונם פאזיציע די אפגעשוואכט האם האנג

 גע־ דאס געשםארקם און אקופאנט וועםישען
 םזרח־דײסשער דער בײ װידערשטאנד פון פיל

 אונטער־ די און הונגער דער באפעלקערוגג.
 אזא צו דעדגרײכם ענדלעך האבען דריקונגען

 גע־ זיך האס אומצופרידענקײם די אז מדרגה.
 אויפ־ אםעגעם אן אין םארוואנדלען מוזם

 האבען דערצו שםויס לעצםען דעם שםאנד.
 מזרח־ דער פון אוקאזעז צװיי געגעבען
 אפשאםונג די ערשםענם, !רעגירוגג דײםשער

 לעבענם־מיםלען־ גרעםערע םפעציעלע, םון
 שװע־ םח קאטעגאריעס געוױםע םאר ראציעם

 צו פאדערונג די צװייטענם, ארבעםער. רע
 צען מיט ארבעטס־גארמע די פארגרעסערען

 מיט <־,אבען רעגולאציעם בײדע פראצענט.
 לע־ דעם אראפגעדריקט םעדער־שטריך אייז

 פראצענט. 30 ביז 25 אויף טםאנדארד בענס
 האבען װעלכע ארבעםער, דאזיגע די פאר
 נידעריגען א םון געליםען פריער פון שוין

 שװערער א געװען דאס איז שםייגער, לעבענם
 קא- די געפלאצט. האט געדולד זײער קלאפ.

 אנגע־ שםייף צו האם רעגירונג מוניםםישע
 אויס־ האט פייל די בויגען. דעם שפאנט

 רעגירונג דער געטראפען טאקע און געשאםען
גופא.

 געשעענישען גרויסע די פאר װאכען צװײ
 דעם אין םטרײקם גרויסע פארגעקומען זײנען

״ די זאקםען. אין געבים אינדוסטדיעלען  או
 עקאנאמישע אריסגעשםעלם האבען בעטער

 ביסעל א פארבעסערען צו כדי פאדערונגען,
 רע־ קאמוניםטישע די לאגע. שלעכטע זייער

 דאזיגע די פון טייל א נאכגעגעבען האט גירונג
 אז געמײנט, זי האט דערמיט און פאדערונגען

 ארבעםער־מאסען. די בארואיגם שוין האם זי
 םייל־ די היפוך. דער גראד איז געשען אבער
 ארבע־ די דערמוטיגם האט נאכגעבונג וױתע
מער. םאדערעז צו םער

 גע־ די פון פארלויף אויפפירלעכער דער
 םעג־ דער פון באקאנם שויז איז שעעגישען

 גענוג זיץ דא װעט דעריבער פרעסע. לעכער
ת׳דיגען א בלויז איבערצוגעבעז  קיצור תמצי

 םזרח־דייםש־ אין אויפשםאנד יענעם װעגען
לאנד.

 האבען ױני םען17 דעם פון ,X דער אין
 אפגע־ ביםערפעלד אין מלאכות בעלי די

 צײט זעלביגער דער צו ארבעס. די שםעלס
 די פון ארבעםער די פארםםרײהם האבען

 איגדוםסריעלע גרעםםע די ייונא־פאבריקען,
 אין מזרח־דײםשלאנד. אין אונםערנעמונגען

 מארשירם גאסען די איבעד האבעז מערסבורג
 דאזיגע די םםרייקערם. טויזענםער צענדליגער

 באגרעגעצם נים זיך האם סםרייק־באװעגונג
 אויםגע־ זיך האם זי זאקםעז. אויף בלויז

ז וואלד־פיײלר א וױ שפרײם י  גאנץ איבער י
און האישי װי שסעם אזעייכע אין סזזיריגגעז.

> 1954 יאנואד,
 פארגעקומען זײנען לײפציג און ערפורט יענא.

 העגט די אין געװען איז מאגדעבורג אומרוען.
 אױסגעבראכען זיינען עס םטרײקערס. די פון

 מזרח־דייטשער גאנצער דער אין םטרײקם
 די צו ביז ים בײם ווארנמינדע פון זאנע,

 ערץ־ די אין ביזמוט־גרובענם און אדראניזם־
 אומע־ גרענעץ. טשעכישער דער בײ געבערג

 די געשטורעמט םטרײקערט די האבען טום
 ״סאציא־ אזוי־גערופענער דער פון לאקאלעז

 (קאמוניםטען) איינהײטס־פארטיי״ ליסטישער
 די דורך ארכיװען די ארויסגעווארפען און

 שײטער־ אויף פארברענט זיי און פענסטער
 דער־ דאם איז שטעט אלע אין הױפענס.
 אויפ־ תפיסות, די צו אװעק פאלק צארענטע
 גע־ די באפרײם און טויערען די געבראכען
 קײם זײנען רעגירונגען לאקאלע די פאנגענע.

 דעמאנסטראנטען די לעבען. מיטן אגטלאפען
 קרא־ ״ת־א״ די אין ארײנגעריםען זיך האבען

 צװי־ לעבענס־מיטלען די פארםיילט און רען
 קראמען ״ה־א״ (די עולם. הוגגעריגען שען

 בא־ ט׳קאן װאו געשעפטען, רעגירונגס זײנען
 קאר־ אז לעבענם־מיטלען ראציאנירטע קומען

 דאזיגע די פרײזען. הויכע פאר אבער טען
א־ ארבעםער די קאנען פרײזען הויכע ב ט׳  ני

 פאבריק־פאר־ ביוראקראטען׳ נאר צאלען.
 טפעקולאנטען און םטאכאנאװצעס װאלטערפ,

 ארטיקלען די קויפען צו דערלױבען זיך קאנען
 האבען ארבעטער די קראמען.) ״ה־א״ די אין

 צו װײםער קאמיטעםען טפעציעלע דערוױילט
 קאמוניסטיש־ די סםרײק־באװעגונג. די פירען

 דער אין האבען ױניאנס םרייד קאגטראלירטע
 באסײליגט. נים זיך םםרײק־אקציע דאזיגער

 אײגע־ לויט געהאנדעלט האבען ,ארבעטער די
װ נער  זײערע פון קעפ די איבער איניציאטי

פירערס. קאמיניסטישע
 אנגעהריבען זיך דערװייל האט בערלין אין

 בױ־ארבעטער די פון סטרײק־באוועגונג די
 האבען אנהויב פ־ן םטאלין־אלעע. דער אין

 פאר־ בוי־ארבעטער הונדערט עטלעכע בלױז
 האט סטר־ײק־מארש דער װען אבער ססרײקט.

 כסדר האבען גאסען, די איבעד געלאזט זיך
 סטרײקערט. נייע אים אין אנגעשלאםען זיך

 דער־ האט דעמאנססראציע דאזיגע די װען
 זי איז שטאט, דער פון צענטער דעם גרײכט

 סטרײ־ טויזענם הונדערט פץ באשטאנען שוין
 בער־ דער־ פון שטאל־פאבריקען די אין קערם.
 צען זײנען הענינגסדארף פארשטאט לינער

 א־ן סטר־יק. אין ארויס ארבעטער טויזענט
 גאט־רעגען א אונטער און רייען געשלאםענע

 מארשירט שטאל־ארבעטער דאזיגע די האבען
 סטרײק־מארש, דאזיגער דער בערלין. קײז
 די מים פאראײניגען צו סאלידאריש זיך כדי

 אנט גאנצע געדױערט האם חברים, בערלינער
שטונדען.

 םטרײ־ די פון פאדערונגען ערשטע די צו
 א פרן אולאז דעם צוריקציען װעגען קערט

 אר־ דער פון העכערונג צען־פראצענשיגער
 פאר־ ני'< צוגעקומען זײנען בעטט־נאי־רע,

 רםי1פארסו־ האבען סטרײקערט די ייאנגען.
 אנגע־ גיך דער אין אויף פאדער־נגען זײערע

 זײ האבעז זײ און פלאקאםען גרויסע שריבענע
 פי־״צאייגע די דורך ארױסגעשריען אויך

 געפאנ־ פאליטי־טע־ די ״גאפרײם הילכערם:
 !או-בריכם און גראטוואל מיט נידער • גענצ

עז ריר װאלען? פרייע  אין אײניגקײם װיי
 ײויער בראנדענבורגער דעם אויף ד פרייהײם

 פאר־ די אראפגער־סען ארבעטער די האכען
 ארײפ־ האבען זײ אין פאן סאײעס״שע האםטע

עי פון פאן די געצײגען  דײםשער פרײער ד
האבען פלאץ םאטסדאפער אויפן רעפובליק.

 ם׳האט װאו געביידע, די אונטערגעצונדען זײ
 און קראם. ״ה־א״ גרױסע די געפונען זיך

 אפילו זאל װעלכער קײנער, געװען ניט ס׳איז
 דער פאר שריפה. די אױםלעיטען פרובירען

 גע־ סטרײקערם די האבען געבײדע רעגירונגט
 אול־ פון רעזיגגאציע באלדיגע די פאדערט
;שפרוך פאלגענדיגען דעם מיט בריכט׳ן

ברילען און בױך ״שפיצבארד,
וױלען:״ פאלק׳ס דעם געגען זײנען

 זיך דעריױיל האט סטרײק־באװעגונג יד
 מזרח־דײטשלאנד. גאנץ איבער אויסגעשפרײט

 װאלט פאנצער־דיװיזיעס םאװעםישע די אן
 געווא־ אפגעװישט מאריאנעטעךרעגיו־ונג די

 האר־ געגען אבער שטוגדען. עטלעכע אין רען
 אומבאװאפענטע די האבען טאנקען און מאטען

 װען און אויפטאן. געקאנט גארניט ארבעטער
 האט דיבראווא גענעראל סאוועטישער דער

 אימ־ זיך דעמאגסטראנטען די אויפגעפאדערט
 צוריק־ זײ האבען הײמען, זייערע צו ציקערען
 װע־ מיר ! אהײם אלײן איר ״גײט :געשריען

•״ אײך אן געבען עצה אן שוין זיך לען
 גע־ האמ סטרײק־באװעגונג דאזיגע די

 געקאםט האט זי װאך. גאגצע א דױערט
 מיניסטער זיכערקײטס דער קרבנ־ת. שװערע
 פון פירער דעם צו באריכטעט האט צאיסער

 קױרנעל געהײם־פאליצײ פאװעטישער דער
 םראגישע די בעת זײנען עס אז אילניצקי,

 עס מענשען; 569 אומגעקומען געשעענישען
 גאסען־דעמאנסטרא־ 267 פארגעקומען ױינעז

 צי־ 141 און באאמטע רעגירונגט 116 ציעט;
 דורך געווארען דערשאסען זײנען וױליכטען
 מענשען 31 געריכטען; קריגס טפעציע־־ע

 און רוםישע דדרך געווארען דערשאסען זײנען
 אויף זיך באװײזען פאר סאלדאטען ױיטשע

 .א־וענט־ דערלױבטער דער נאך גאס דער
 טויזענטער צענדליגער די צװישען שטיידע.

 פא־ ט־יזענם געװען אײך דינען ארעסטירטע
 פאליציאנטען טזרח־דײטשע 467 ;ליציאנטען

 דורך ארעסט פרן געראטעװעט זיך האבען
 גראטװאהל כיערב־דײטשלאנל. קײן אנטלויפען

 הויפט־ רוםישען דעם צו באריכט זײן אין האט
 מא־ דעם אפגעשאצט סעמיאנאװ קאמיטאי־

 װאם אייפשטאנד, דעם פון שאדען טעריעלען
 ױני, טען23 ביזן טען17 פון געדויערט האט
 מאכט דאס מארק, דײטשע מי־״יאן ססי אויף
אן 48 קגאפע אױס דאלער. מייי

 דאזיגע ד־ פין רעזולטאט דירעקטער א װי
 ארבעטער צאלען גרויטע זײגען געשעענישען

 סאציאליסטישער דער פון ארײסגעטראטען
 וועל־ אונטער נאמען דער פארםיי, אײנ־ײטט

 קאמוניס־ מזרה־ד־יטשע די זיך רופען עס כען
 אין װארגאוױפאבריק דער אין ב־״־יז טען.

 ארויםגעטרא־ ארבעטער 40(> זײגען ראסטאק
 נאכדעם פארטײ, קאמוניםםישער דער פץ טעז

 ארעםטירט זײגען חבדים זײערע פ־ן כ>8 וױ
 אויפ־ אינם זיך באטײליגען פאר געײארען

שע די שטאנ־  האבען פירערס קארעיטטי
 פעקלעך פאסם ד־<־ר ד־רך צ־געשיכט באקורען

איען זײ אז עצה דער כײט יטטרי־  אויפ־ זיך ז
 וואלםער ווען בײם. נאענםסםען אײפן הענגעז

טינג א גערופען האס א־י^בר־כם  רעכט־ מי
 טוי• 40 פדן זיײען פאייטיק■ זײן ציפארסיגען

 גע־ לוינא־פאבריק דעי־ פון ארבעטער זענט
! 1 300 וױ ניער ניט ק־דען
ש געדוען ־יאיט עכ  צי :פרעגען צו פאי

לז זיץ דערגרײכט אויפשםאנד דער האט  צי
ט זיך האט באװעגונג טפאנטאנע דאזיגע ד־  :י

 זי צ־יען. ־אנדרעטצ שיס קײז געשםעלט
 דער־ בלױז שוין םאן געקאנם :ים דאט האם
זי צוגעגרייט. ניט געקומען איז .*ױיל-זי פאר,

װ ױיט
ט איז װען:י ע  צארן פון אויםדרוק אן װי מער ג

 און עקספלואםאציע שענדלעכער דער געגען
 אבער אוגםערדריקונג. אומדערטרעגלעכער

 פאר ווארגונג בולט׳ע א געװען זי איז דאך
 קאמוניסטען. דײטשע די פאר און מאסקווע
 £ אױפצוגעבען געװען מסכים האט מאסקװע

 צוריק און קארטעלעז םאװעםישע פון טײל
 דער דײטשלאנד. צו פאבריקען די אפצוגעבען

 גע׳עצה׳ט האט הויפט־קאמיסאר סאוועטישער
 א אנצעעמען רעגירונג מזרח־דײטשער דער

 1גא באלד זײנען פאקםיש פאליטיק. מילדערע
 עקאנאםיש־ די פון צאל א געשעעגישען די

 אפגע־ געװארען געזעצעז דערדריקענדיגע
 בא־ פויערים די זײנען למשל, אזוי׳ שאפט.
 אנ־ געצװאוגגעגער דער פון געװארען פרײט

 פראדוציר־ אגריקולטורעלע צו געהעריגקײט
 באלד טאקע זיך האבען עט קאאפעראםיװען.

 קאל־ מזרח־דייטשע 1,486 פאנאנדערגעלאזט
 קאלעק־ 5,600 די פון דריםעל צוױי כאזען.
 מיטאמאל זײנען לאנדװירטשאפטען סיװע

פארשװאונדען.
 אײ־ פויערשע שטאט פ־גם רעקװיזירטע

 געװארעז אפגעגעבען צוריק זײנען גענטומס
 פויערים, רייכע גים בתים. בעלי זײערע צו

 העקטאר פינף װי מער ניט פארמאגען וואט
 יביז טלוכה־קרעדים באקדמען האבען לאנד,

 שניט. זייער פון װערם דעם פון פראצעגט 90
 לאנד העקםאר 20 װי מער ניט מיט פויערים

 קרע־ פראצענםיגע פופציג באקדמען האבען
 קרעדיםען געקראגעז אױך האבען זײ דיטען

 דאזיגע די מיט חזירים. האדעװען קאגען צו
 אפ־ סא־ועטען די װילען פארלײכטערוגגען

 מזרח־דײטשע פון געלױף דאס שםעלען
 די דורך מערב־דייטשלאנד. קיץ פויערים

 רעגולא־ לאנדװירםשאפטלעכע נייע דאזיגע
 אגריקולטורעליצ די העכערען זײ װילען ציעש

מזרח־דייטשלאנד• פון פראדוקציע
 גע־ באפרײט זיינען פאבריקאנטען סך א

 האט זײ פון צאל א און תפיסה פון ,ױארען
 אינדוסט* פארלױרענע די באקומען צוריק
 טלוכה דער פון די אונטערנעמונגען, ריעלע

 קראמען געשעפםצז, פאבריקען, רעקװיזירטע
 צוריק־ זײגען אונטערנעמונגען אנדערע און

 בא־ פריערדיגע זײערע צו געװארען געגעבען
 װי־ האבען בוזים בעלי אמאליגע די זיצערס.

 און פאבריקען זייערע פירען אנגעהױבען דער
 באקומען אפילו זײ האבען פאלען צאל א אין

 מאס־ דאזיגע די מיט מלוכה־קרעדיטען.
 אפצו־ געהאפט םאװעטען די האבען מיטלען

 דער פון זינקען כסדר׳דיגע דאס שטעלען
מזרח־דייטשלאנד. אין פראדוקציע

 גע־ אפילו האט קורס גייער. דאזיגער דער
 די שולען. די אין אפשפיגלונג זיץ פונען

 גע־ ארױסגעווארפצן זײנצן ויצלכצ תלרידים־
 סאציאלצן זײצר מחמת שילצן די פון ווארען

 גצ* האבצן זײ װייל דצרפאר אדצר אפשםאס
 ױגצנם־פארבאנ־ ניט־קאמוגיטםישצ צו הערט

 אין גצװארען אײינגצגיםצן צוריק דינצז דען,
 דצר־ וױדער מ׳האם לערךאנשטאלטצן די

 איז גריכיש איז ייאטייניש ־ערנען צו י־־יבט
 געװען דאם איז פריצר קי־אהצן. הצכצלצ די

 צו דצרלאזען צו ניט כדי פארבאטצז■ שםרצנג
 מערב־ םים פארבינדונג קולםורעלער א

מצרב־דײםשלאנד. מיט אפילו אדער אײי־אפע
 צקספליאסאציע פיז פארמצן צרגםםצ די

 בא־ גע־ראדצז זײנען אונםערדריקינג אדן
ם״ צװאנגס דצר זייטיקמ.  גײם ,סאציאײז

 4ביטע• א ?דז דילםאסור די און בארג־אראפ
 רעזיל־ דאז־גצ די געװארען. אפגצשוואכט

)18 וייס אױף (טלום
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w דער איז «ו r o א־נעםןונאוומונג
 םון םיף ביים פיר. ײגען

®ער־ א אין ארייז .1953
 עקאנאםישען אן מיז יאד

 אדער רעסעסיע קריזים.
עקא־ םינדערװיכםיגע א

 י אויםםרײסלדנג נאמישע
 װאס םראגע די זדז דאס

ט ודערס על ם ש  עקספער־ עקןמאמישע פין מ
 גייעס םיז שװעל די אריבערגייז ביים םעז
אד.  פראגע דער אס איבער נדינונגען די '

 םארשי־ זייגען עם ױי פארשידעז אזוי זײנעז
 עקאנאמישע די פון איגםערעסעז די ?ןד

 עקםפערםעז •די מייטגגעז װעמענם קרײזען.
דעג־ אין פויל איז -ע«עס אז פארםרעםען.

 עקספערםען אלע כםעם גיבעז דאם ®ןדק״
ם צו• ע  געװארעז קאליע האבעז צו שייגם מ
 אוגזער אין לעבעו צקאגאםישען דעם אין

 .1953 םון העלםם צוױיםער דער אין לאנד
 לייכםער א עם איז צי בלײז איז םראגע די

 אן זיך אגםװיקעלם עם אדער קאפ־װייםאג
קרעגי^ ערנסטע

 זיך האבען וואם םימפםאמען. עםלעכע
 האלבען לעצםעז דעם אין מערקען גענומען

 בארג־אראפ כסדר׳דיגען א אײף וױיזעז יאר
 ארבעםם־ אמעריקע. םיז עקאנאםיע דער אין

דזשאבס נייע גרעםער• ױערם לאזיגקײט
 האבען וואס די קריגעץ. צו שװער װערט

 די שםונדען. וױמיגעד־ ארבעםען דזשאבס
 קלע־ װערצז ארבעטער פון דיכנסות רעאלע

נער•

ק דער םאד טס־ רכזן ץ א 1953 א
 דער כדי אז כלל. אלםער אן איזי עם

 אפ־ צו אימשטאנד יייז זאל ארבעםס־מארק
 גייע די צו לזשאבם געבען ארן סאדבירעז
 יאר יעדעז ארײז קוסען װאס ארבעםער.

 דער אין צואװאוקס גארמאלעז דעט מחםת
 כסדר אינדוססריעם די מוזעז באסעלקערעג.

 אנימ אקטיװיםעם. זייער אײםברייטערעז
 ארבעםם־ די םמ רייעז די זיד םארגרעםערעז

 בלײ־ וואם ױגענםלעכע, זיינען דאס צי לאזע.
 פארלאזעז זיי וױ נאכדעם ארבעםםלאז בעז

 על־ זייערע זיעעז עם אדער שול־בענ? די
 אפגעלײנם ודערען װעלכע ברידער. םעדע

 אזײ וױככױג. נים דא איז ארבעט, דער םיז
 האלם ארבעםער פער פראדיקםײויטעם די װי

 דארף פעז הײםם דאס װאקםען. איז אויך
 צו אײף ארבעםער צאל ■?לענצרע א כסדר

 נווזען ארםיקעל׳ כאשםיפםען א פראדשױרעז
 אזוי ווערען געשאסעז יאר יעדען דאל־יבער

שאבס נייע מעד םיל  אר־ האלמען צד כדי ח
 םצב. מינימאלעז א אויף בעםםלאזיגקייט

 אוי־ לעצםען זײם אז יױתעז. ציפערען אגער
 און דזשאבם וױיניגער פאראן זײנעז נוםם

 זיך האלם לאנד אין ארבעםסלןחע צאל די
םארגרעםערען. אין כסדר

הא־ װאס וואכען. זעקם פון פארלײף אין
ד בעז  םעפםעםבער. ־םעז19 דעם געעגדיגם זי

 םענשעז םויזענם 69 מים םיליאז א האבען
 .אר־ פאר אפליקאציעם נייע אײםגעפילם

 זעל־ דער אין בעת בעססלאזעז־בענעפים.
 אזעלכע האבעז 1952 אין פעריאדע ביגער

 אר־ סײזענם 816 אײםגעפילם אפליקאציצס
 *םעז19 דעם דינען 1952 איז בעםסלאוע.

ארבעםעד, םײזענם 697 געווען סעפםעמבער

וױיס ש. פיז

 א פין פער ארבעםסלאז געײעז ױינען ױאס
עעז 1953 אין וואך•  סעפ־ ־טען19 דעם זי

 אין ארבעםער םריזענם 825 געודען טעמבער
קאםעגאיײע. דעד אס

 די געוואקסען וױדער איז אקסאבער אין
 חידש, א איז דאס ד.גם ארבעםסלזדע, צאיי
 צאל די נארםאל יואקהם עס ורעלמז אין
 נױ־יארק אין ארבעםער. באשעםםיגםע פץ

מ סםיים נ י  דאס וואס סעפםעמבער, אין ד
 אפ־ סעזאן. חרדש ביזי א ג?ײייינלעך איז

 םרן ציםערען די לוים געווארען. געלייגם
 םוי־ 14 קאמערס, אוו דעפארםמענם םםײם
 דע־ אין בלויז ארבעםער הונדערם םינף זןינם

 די איז נאוועמבער אין גאדעל־אינדוםםריע.
 לאנד. גאנצען איבערן ארבעםםלאזע צאל
 דעפארט־ קאמערם םון ציםערען די לײם

 איק צי געוואקסען װאשינגמאן■ אין מעגם
 הונ־ דרײ קגאפע טויזענט. 428 מיט מיליאן
אקםאבער. אין װי מער טויזענם דערם

 צאל דעד מיט אז װיםען, צו כדאי איז עס
 נים זיך שעפם ארבעטםלאזע רעגיסטרירטע

ײערם. צאל די אױס ^קג  װאלטען וואם לי
 װירט־ עקאנאמישער וואקםענדער א איז

 ערש־ ט.5ארב? געפונען און געזוכם שאפם
אר־ די פון כללים די לוים װערעז טענס,

 ניט םטייםם סך א אין בעםםלאזע־פאנדען .
 מענ־ אלע די ארבעטםלאא; אלם פאררעכענט

 אפגעלײגם צײםוױיליג האם מעז יואס שעז
 צײטװייליג־ די װען אםילו ארבעם. דער פון

 װאכען. פיר ביז צוױי פון געדויערם קײם
 האבען וואם ױגענטלעכע, ?ענען צװײםענם.

 זײ אבער געארבעם נים פריער קיעםאל
 פאררעגיסםרירם נים דזשאבס, איצם זוכען

 איז דריםענם, ארבעםסלאזע. װי ווערעז
 געלעגענמלעכע פון קאטעגאריע א פאראז

 עלמערע און פרויען מאגכע וױ ארבעטער.
 ארבעמס־ פ־ן אװעק גײען װאם מענשען.

 אין דוחק א זיך וױיזט עס װי גיך אזוי מארק
 קייאסיפי־ ניט ווערעז ױי אויך דזשאבם.

ארבעטםלאזע. װי צירם
אלע־ איז ארבעמםלאזיגקײם וואקסענדע

 אנ־ אן פץ מובהק סימן דער געװען כואל
 פראגע די קריזיס. עקאנאמישען קומענדיגען

 אר־ צאל די זיין דארף גרוים וױ :נאר איז
 אנגערופען קע:ען זאל <ס אז בעםםלאזע,

סי עקאנאמישער אז ווערעז  דינען עס קריזי
 אין עקםפערםען עקאנאםישע למשל. פאראן,

 פאר־ זאגען װאס זשורנאלען. -ביג־ביזנעס״
 זײן הײ־יאר, יוני, ביז 'ועלען עס אז אויס,

 מיליאן פיר און האלב א און דריי צװישען
 פיר אז האלםען. זײ אבעי־ ארבעםסלאזע.

 קימ נים אלץ גאד איז ארבעססלאזע מיליאן
 פון געזונם פארן ציפער אלארמירענדיגער

 עקספער־ די װירטשאפם. עקאנאמישער דער
 דעם זינען אין הסתם. מן דא• האבען מעז

ביזנעס״ םון געזונם ביג־  װאס אינםערעםען. ׳
 ארבעםםלאזע מיליאן פיר זײנעז זיי פאר
 ברכה. א — פארקעים נאר קללד״ קײז נים

 בא־ װעם באוועגוגג ארבעםער די אבער
פיר פון געזונט קית צוקומעז נים שםימם

 דער־ שוין לאנד, איז ארבעםסלאזע מיליאז
 דער דאס םאכען זיך קען עס וױיל פאר

 זאל ארבעםסלאזע מיליאן פיר פון ציפער
 אריבער־ לײכם זאל נאר סםאמיש, ױץ :ים

 טאסעז־ א צו צאלןין, גרעםערע אין ײאקכען
. ארבעםסלאזיגקײם.

ס קימעם פאר איז עס  אז םוד, קײן ני
 אחנטערנלמער קאפיםאליססישע פרױואט די

 ״קלײגע״ א אײסנוצדן קענעז צו דערווארטען
 קעגעז צו אויף לאנד אין ארבעטסייאזיגקײס

 עקאגא־ גענען ארויסטרעטען ענערגישער
 װעם עם ױגיאגם. פון פאדערונגען מישע

סילדען״ א אין זיי׳ רעכענעז זיץ, לייכםער . 
 ארבעםער־סםרייקס פאיישלעפען צו קריזיס

 אר־ םטרייקענדע די אויםהונגערען צום ביז
 הילף דער מים קעגען, װעט מען און בעטער

 קעז מעז יואס געזעץ• טעפט־הארםלי י־־
 דער אין וועס ער אז :־ערווארםען, קוים

 אײםגצבעםערם קאנגרעס־סעםיע גער קומע:
 בלק לעדנען ארבעםער. די לםובת װערען

־וניאנם. די מיט

ץ *יםםעז פאי די ר ס ע ט ע כ ר ץ א 1953 א
 פון פארלויף אין האבעז רבעםער : הגם

 זײער אויף העכערוטנןיז ־*יקעמפם אוי 1953
ײין דעך  סענט אכם און פיר צרוישען שטונ

־ א־ז שעה, א ב;  גע־ לייז רעאלער זייער א
 דעם מחמת פארגעקומען איז דאפ פאלען.

 ארבעטם־ צאל די געפאלען זײנען עם װאס
 םא־ די אין עיקר דער װזיך, פער שעה׳עז
 בא־ דעפענם אויף ־בעםען א װאם בריקען

ך שטעייונגען, װ  אורערטאים־אר־ שניידעז ד
ס־ צאל די שניידעז דורך און בעט ם מ ר  א
 צײ« זעלביגער דער אין ױאך. דער אין טעג
 לע־ אױף יקרות דער געװ;;קםען אויך איז

בענס־מיםעל.
 םראציע6אדםיני רעפובליקאנער די װען

 אפגעשאפט אינגאנצען פרילינג פאריגען האם
 אײזענ־ פרעזידענם האם קאנםראל פרײז

 פרײער א אונםער אז דערקלערט, ־אוער
 םרא־ מאנכע אויף פרייזען װעלען עקאנאמיע

 פראדוק־ אנדערע אויף בעת פאלען דוקטען
 אבער פאקםיש שטייגען. פרײזען װעלען םעז

 איצ־ די דים בארג־ארויף פרימען די גײען
 אין אמם. אין איז אדםיניסםראציע טיגע

 דורכשנים־פריתען די זיינען ,1953 יאנואר.
 פון ציפערען ז־י לויט לעבענם־מיטעל, אויף

 געשטאנען סםאםיםטיקם, לײבאר אװ בױרא
 זײ האבען אקםאבער מיםעז אין 113.9 אײף
 לשון פשום׳ן אויפן .115.4 דערגרײכם שוין

 םען האם אקםאבער מיםען אין אז עם, הײסמ
 54 מיט דאלאר עלף אויםגעבען געדארפם שוין

 אין אט8 מען װעלכע ארםיקלען- פאר כענט
 .אין דאלאר. צען פאר קריגען געקענם 1949

 די זיינען יאר פאריגען פון חדשים לעצםע די
 שפײז. װי ארםיקלען אזעלכע אויף פריתען

ג. ^נ לי שע ציגארעםען. רענם, ק  מעדיציני
 ארטיק־ אגדערע און מעבעל באהאנדלונג.

 גע* כסדר געברײך. פערזענלעכען פארן לען
 אבער דינען העכערינגעז לוין די געשטיגען.

.1952 אין װי קלענער געװען דורכשניט אין
 אוג־ עקאגאמיע .באפרייםער״ דער אין

 ארבע־ די אלזא האבען אימענהאוער׳ן טער
 אין װי הוםפות קלענערע געקראגען טער
אוים־ מײםטענס ױינען הוססות די און ,1952

' , ־ ^ ו נ א —-----------------------> 1954 י

 וואקםענדע די דעקען צו געװארען געגעבען
 באדערפענישען נארמאלע די פאר הוצאות

 פא־ מאגכע אין משפח־. אר־בעסער דער פח
 אויף פריתען געהעכערםע די זײנען לען

 וואך זעלביגער דער אין געקומען ארםיקלען
 ארים־ געקראגפן האבעז ארבעטער די װען

 אזוי■ לוין. געהעכערםען זייער געצאיים
 מילך־קאנםומערס מיליאן 12 האבען למשל,

 א אויף פער סענט א צאלען געדארפס
 די ווען םאג זעלביגען דעם םילך קװארם

 פאברי־ מילך־פראצעםיר די און ארבעסער
 געקראגען האבען דרייווערס די און קען

 פאל זעלביגער דער העכערונג. לױן זייער
 לוין־ מיזארעבייע די מיט פארגעקומען איז

 דרײ געקראגען האבען עס װאס הוספית.
 נײ־ אין ארבעטער קאפאטעריע טויזענם

 די זיינען צומארגענס אויף גלייך יארק.
 שפײז־ארםיקלען איינצעלנע אזיף פרײזען

 געװארען געהעכערם קאפעםעריעס די אין
 הא־ ארבעטער די בעת םענט, 10ביז, 5 פון

 דאלאר צװײ פון העכערונג א געקראגען בען
 אט סםרײק. צען־טאגיגען א גאך װאך• א

 אײזענהאוער׳ס פון מוסטערען זײנעז דאס
• עקאנאמי• -פרייער״

 דררכשניט• די געװען זײגען הייך ױי
? 1953 אין הוססות

 די אין שטונדען־לוין דורכשנים דער
 יא• אין איז איגדוסטריעס מאנופעקםשורינג

 סענט. 74 מיט דאלאר אײז געװען ,1953 ניאר,
 איז יאר זעלביגע^ דעם פון אױגוסם אין
שעה. א םענט 77 מיט דאלאר איין געװען עס
 באםראפען הוספה דורכשױט די האט דא

 דאזיגע די אין שעה. א םענט דרײ גאנצע
 17 ארום באשעפטיגם זײנען אינדוסטריעם

 ‘םעיי1האי און ריטייל אין מענשען. מיליאן
 צען ארום באשעפטיגם זײנען עס װאו טרײד,

 ,1953 יאנואר, אין איז מענשען, מיליאן
 מיט דאלאר אײן געװען לוין דורכשניט דער

 זעל־ דעם פון אויגוםט אין שעה. א סענם 71
 מיט דאלאר אײן געװען עס איז יאר ביגען

 העכערונג די אלזא איז דא שעה. א םענט 77
שעה. א סענט זעקס געװען

 פראדוצירען װאם אינדוםםריעם, אין
 זײגען לאנד־שוץ׳ פארן ארטיקלען טיילװײז

 קאפיטשקע א געװעז העכערונגעז לויז די
 האבען לײשל, ״טםאל־ארבעטער, די העכער.

 אכט פץ הוסםה אן געקראגען יאר פאריגען
 אם אין אבער שעה. א סעגט האלב א און
 אווער־ אין שנים דער האט אינדוסטריעס די

 בא־ ארבעטס־טעג, אין און טײם־שטונדען
 פון לוין רעאלען דעם רעדוצירט דייםענד

 לוין שםונדען דורכשנים דעד ארבעטער.
 שטאל און אײזען די אין ארבעטער אן פאר

 געװען ,1953 יאנואר. אין איז גיםערייען
 אויגוםט אין סענט. אכצען מימ דאלאר צוױי
 צוויי גע־וען שוין ער איז יאר זעלביגען דעם

 בעלי די שעה. א סענם זיבעצען מים דאלאר
 שטונ־ דעם געשניםען ניט דא האבען בתים

 דער פון פארלױף אין :פארקערם לוין, דען
 געקראגעז נאך ארבעםעד די האבען צײם

 אויף םענט האלב א ארן אכם פון הוםפה אן
 גע־ האבען בתים בעלי די אבער שעה. דער

 דורך לוין שטונדען דורכשניט דפם שניטען
 ,1953 יאנואר, אין צײם. ארבעמס די שניידען

 און 43 פון דורכשנים א געארבעט מען האם
 אויגוםט אין בעת װאך. א שעה האלב א

רבעט מען האם א ע ג  41 ארים בלױז שוין'
שכירות וואכען די װאך. א שעה האלב א און

 דאלאר 94 געורען ,1953 יאנואר, אין זײנעז
 שוין די דינעז אויט־סם אין סענם. 83 מים

 מים דאלאי נײגציג צו ארינםערגעפאלען
 שםאל די אז װאונדעד, א איז וואס סענם. 28

 גאראנםירםע פאדערם ײניאז ארבעםער
 א פארזיכערעז צו אויף שכירות, יערלעבע
 מים־ אירע פאר הכנסה יערלעכע נארמאלע

י גלידער
 ע“אי די פץ הכל סך פשוט׳ער דער

:איז ציפערען
 פארקלע־ אין האלםען אינדוםםריעם >1

 גרע־ אפ לייגעז און פראדגקציע ױיער גערען
 ארית גייען וועלכע ארבעטער, צאלען סערע

 ארבעטס־ די פון רײען וואקסענדע די אין
;יאזע

ן  אר־ דעד בײ בלײבפן וואס די פאר י
 ארבעםפ־ציים. די געשניטען ײערם בעם
 אין און שכירות אין שנים א מײנם עפ ױאם
ארבעםער־בא־ דער פון קײף־קראפם דער

;פעלקערונג
 גע־ די מיט האבען ארבעםער די )3

 ,1953 יאר אין העכערונגען, לוין װאונענע
 װאקםענדיגען דעם נאכיאגען געקעגם קױם

 אין שנים א װידער מײנט עם װאס יקרות׳
 רע־ א אמאל װידער און לוין רעאלען דעם

 מײסםע פון קויף־קראפט דער אין דוקציע
ארבעטער־משפחות.

1953 אץ םט־ײל,ס
וױיני־ פארגעקומען זײנען יאר פאריגען

 פארגעקו־ זײנען סטרײקס די סטרײקם. גער
 אינדוסטריע־ קליינע די אין מײםםענם מען

 לא־ א געהאט האבעז זײ אונטערנעמונגען.
 אר־ פארלױרענע די איד כאיאקטער קאלען

 אין זיינען סטרײקם. די םחמת בעטס־ציים,
 אין װי װײניגער באדײטענד געװען 1953
.1952 יאר

 םטאטיסםיקס לייבאר אװ ביורא די לײט
 אק־ ביז יאנואר פיז חדשים. גײן אין זײנען

 אין םטרײקס 4,325 געװען ,1953 סאבער,
 הונ־ צוױי באםייליגט זיך האבעז עס װעלכע
 אין ארבעטער. נײנציג און טויזענט דערט

 זיינען ,1952 אין פעריאדע, זע^ביגער דער
 הונ־ דרײ מיט סטדײקם 4,669 פארגעקומען

 ארבע־ באטײליגטע 410 און טויזענט דערט
• ־ םער.

 אונטער־ דער איז אנזעעװדיג מער נאך
 ארבעטס־צײט, פארלוירענע די אין שייד

 חדשים נײן ערשטע די אין םטרײקם. מחמת
עען 1953 פון  21 געװארען פארלוירען זי

 מחמת ארבעטס־טעג טויזענט 400 מיט מיליאז
 אין פעריאדע זעלביגער דעד אין סטרייקס.

 מיליאן 56 פון פארלוסם א געװען איז !952
ארבעטס־טעג. טויזענט הונדערט זיבען מיט

 אינ־ שטאל דער אין סכסוך לוין דער
 א 1952 אין גענימען האט ױאם דוסטריע,

 אין איז שליכםען צי סטרײק ־טאגיגער53
 פארהאנד־ בײם געװארעז געםעטעלט 1953

 אויטאכלאביל־ דער אין אויך לונגס־טיש.
 לױן א געװארפז דערגרייכט איז אינדוםטריע

 דארם אופן. פרידלעכען א אויף העכערוגג
 עיקר דער פארגעקומען האנפליקט דער איז

 אויסרע־ בײם פארמולע די ענדערען בײם
 צאל א פי־ייזעז. לעבענם־מיטעל די כענען

 געײי־ צו אײף פארגעקומען זײנעז סטרײקם
 פאר־ א אז װאד ארבעטם רעדיצירםע א נען

 האבען נױ־יארק אין שכירות. אין לוסט
 אויםאבוס־ הונדערט צוױי און ט־יזענם אכט

גע־ (סי־אי־א) םעכניקער און דריײוערס

ו3 זייט ־ימ-----------------------
 אר־ שעה׳דיגע 40 א פאר םעג 29 כמרייקם

 האמ ארביםריישאךקאמיסיע אן בעםם־וואך.
 ענםשיידיגג אן ארויסגעגעבען אקםאבער םוף

 ארבעםם־ שעה׳איגע 40 די איעפירענדיג
 די אם פאר הײ־יאר פ,ין אנהױב פיםז װאך

 אײםאבוס־לי־ פריװאםע 9 אײף ארבעםער
ניעס.
 גארמענם ליידיס אינטערנעשאנעל די

 איר כיי האס װעלפע ײניאז■ ווארקערס
 פרא־ יאר, פאריגןיז מאי, אין קאגיוענשאן

 שעה׳־ 35 די פון איינפירונג די קלאמירס
 די א׳ץ פארלוסם א אן ארבןיםם־וואך דיגע

 סים־ אירע פיז פראצענם 48 פאר שכירות
 שעה 35 פוץ מער ארבעטען װעלכע

 לא־ צאל א פירען געדארפט ־אט ־ואך, א
 פאדע־ איר< געװינען צ־ םטרייקס קאייע

רינגעז•
 גע־ האם ױניאן ארבעםער טעלעפאן די
 לוין־ פאר כםרײקם לאקאלע צאל א פירם

 אירע אין אויסבעםערונגען איז העכערעגען
 זײ־ םםרײקם קלייגע װעלפעיר־בענעפיטען.

 באשפיתונג־ דער אין פארגעקומען אויך נען
 ױםי־ פאגליק מאנכע אין און אינדוסטריע

 העם הונדערט 15 פון סטרײק א ליטים.
 מיט־ קאנעטיקאם, גארװאלק, אין ארבעטער

 אינטערנעשאנעל. מילינערי ד־ער פון גלידער
 און ױלי נײנטעז דעם אגגעהױבען זיך האט
 גע־ װערען שורות די װען הײנט, ביז איז

 סםרײק דער פארענדיגט. ניט גאך שריבען,
ט אויף געפירט װערט  די דערלאזען צו :י

 קארפאריישאן ״העם די פירמע, מיליאנערען
 פרא־ איר אריבערצופירעז אמעריקע״ אוו

 די פון סםרײק א סאוט. דער אין דוקציע
 דעפארט־ ^הוירנם״ אין ריטעיל־קלוירקס

 פון אנגעפירט נױ־יארק- אין סםארס מענט
קט סטיי  איז מאי, ־םען14 דעם זײט 65 די

געורארען• געסעטעלט נים קײנמאל
 נים זײנען ײעלכע םטרייקם, גרעםערע

 פ^ ציפערען אויבענדערמאנטע די אין אריין
 א :זײנען סטאטיםטיקם לייבאר אװ ביורא

 ארבעםער עראפלאן מויזענט 33 פון םםרײק
 קאפ־ עװיעישאן ״נארט־אמעריקען דער אין

 װעל־ אהײא, אין און קאליפארניע אין פאני״
 אק־ ־טען2 דעם אנגעהױבען זיך ־אם כער

 אויםא־ דער פון אנגעפירט איז און טאבער
 הע־ לױן פאר (סי־אי־א) ױניאן ארבעטער
 גע־ געשליכטעט איז םטרײק (דער כערונגען

 םםדייק א דעצעמבער): טען14 דעם װארען
 גרעםםע צווײ די םון פאבריקען 68 אין

 די — קענס בלעכענע פון פראדוצירערס
 ״קאנטי־ די און קאמפאני״ קען ״אמעריקען

 זיך האס װאס — קאמפאני״ קען נענםעל
 אץ דעצעמבער ציױיםעז דעם אנגעהױבען

 שטאל־ דער פין אנגעפירם װערט װאם
ך פאר א.) אי. (םי. ײניאן ארבעטער  לוי

 פרן םםרײק צעךםאגיגער א :העכערונגען
 יו8 פ. (א. פאטא־ענגרעױוערם הונדערם פיר
 טאג־ 7 די פון 6 אפגעשםעלם האט װאס ל.).

 םױזענם צוואנציג נײ־יארק. אין צײטרגגעז
 אפ־ זיך האבען צײטוגגט־ארבעםער אנדערע
 דער פיקעם־לאין. די דירכציגימ געזאגם
 א צו געוואי־ען איבערגעגעבען איז םיכםיך

קאמיטעם. ״פעקם־םײנדינג״

 יאר^ער כײ אײסן סכסיד דער
ױאפעד־סראנט

לא־ הארפליצירםע די פארשטיץ צו כדי
ױ אויפן געשאפעז זיך האם וואס גע,  יארקער נ

סיג איז ױאםער־פראנט אז געדענקעז צו װי
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ם י 1 ד 4 S-

 נבןזרםעל זיך ת*ם װעלכער קןןמף, זזינם
מן הוי צ  $ק- ערשסען דזנם סםוײיק א דוךך ג

ר מ *  «»ראן זייצען «*רם יארקער גױ *ק ם
 גאנץ א האם זײ pc עדער װןזס צדדים. פיר

 ד$ס שטרײט. איגם איגםערעט כ*זונדערען
 לאגג־ אלםער דער pc פירער די )i ;זײנען

. די ױעלכע ש*רמעז־יוגי*ן. ל װ ז ^  ה*ם >
 קאנװעגשאן לעצםער דער בײ םוסשעגדירם

 די פאר דעק־םזזגטעל א דיגען ודעלמ אוץ
 אינם *־נםערווע־ם־ם^גשען *ח רעקעםירם

 ל• אװ פ• א. נײע די )2 האסען. יארקער גױ
* מסער. *ז ײגי מ־*ר  אוג־ שסיים װ*ס די

 פינםער־קאםיםע, א פיז אויפזיכם דער םער
באשםיםם. ד״אם קאנח־ענשןזן די ײעלכע

און בתים בעלי שיף «ץ *טאסיאיײטאן די )3
 פון סםיים־אגעגםורען גײ־געשאםעגע די )4

ױ אח י*רק גױ ײרזי. נ חזו
 דעם האם ײניאן יןןגגשןזרםען ארםע די

 רעגי־ א ארױטגעריסען אקסאבער ערשםען
 בתים. בעלי שיף די געגען םםרײק םיםעז

 אויסגעגאנגען. איז אגרימענם זײער וױיל
 די ױניזזז- דער אט pc פירער די װןזלםען

 גע־ מורא ניט ז־־י, פת אגשםענדיגע םער
 געגגסםער־ זײערע pc טעראר פארן האם

 דינסם אין געשםעלם זיך זיי וזאלםעז שותםים
 קאמף דעם וואלםען אח ל. אװ .c א. דער פח

 סאר ל. אװ פ. א. דעי- םים בשותסות געפירם
 דאק־אר־ די פון פאדערונגען עקאבאםישע די

 ױניאךפא־ לעגיםימע זײנען וועלכע בעםער.
 א געםלער פאדערען ארבעםער די דערונגען.

p העכערונג לויז s וועל־ צום צרגאב־אפצאל א 
סעיר־סאנד.

 א געפאדערש אריגינעל האס ײניאן די
 די חוץ א שעה, א םענס p 50פ העכערונג
 האם שפעםער װעלפעיר־פאבד. צום גאלונגען

 סענם 40 צו פאדערונג איר רעדוצירם זי
 םעג עטלעכע לעצםעז■ צום גאר pא שעה א

 אויסגעגאנגען, איז אגרימענס דער אײדער
 10 צו געװארען רעדוצירם ®יודערונג די איז

 דעם קריגען לאנגשארהען די שעה. א םענם
 םענם 27 פיש דאלאר צװײ pc גרוגנדלוין

 הענס 5 צאלען בתים בעלי די אין שעה א
מיר״ צים או־מםער. יעד׳מ םאר שעד״ א  ודןל

פאנד.

 רעדו־ האם "ניאן־פירערשאסס אלסזנ די
 א שעה א סענם io צי פאדערינג איר צירס

ם מאג י נאכדז אן די ״ רס איז ײגי די מענ  שי
י די ל. אור x א. דער pc מױדאד׳מ ל ם מ תי  ג

מן א ד ה  ארי־ זײזיר העבעדעז *ו ציגמײ׳*ש זי
ען ל מ ז אגבאס גי ז אייף ז * מ ״ « ו

ם י דעד אדן שזזל א מגנ ^ ק ע ל  ד־ןר *ץ ײ
י ל ם מ תי זזאס פר. אכאסיזי״־דאל ג

ש ס איז אמאמיזדישאן ײ או דןדפלער ײי  ג
מז קי מי ר מ ױעגען די לז ם ר שעשש ע  אב' מ

אן אייםע ד׳י —  בתים בזל׳י ־זיף די אץ "ני
ײען זי׳״געו  אדנ• פארזייגטערעש-רש שטאדה מ

^ אן מערצ־׳שײיבען ג מ רי ג  ־יגיאז ײ א
 האסען איגס האגכייןד* איר אנציהיד^טעז כדי
 דערױיייי כאפינז צי כזײ — בי־דם כע*י' ײ אמ

ד א עי רנ א ב ר. די כײ . מ ע ב ר א

.c א. נײצ די אי־ײגגעפיש^ ייד ד.אם דא
 אײייע־ אין געפתם האם װאס ײנ'אז ל. ןצז

 pc ד\לף דער פים ידערען ארגאגיזירפ גיש
 זײ־ ״זדכע "ניאו־פירער• pk פיםג־^ידער די

 גײער דע־ pc זײם דער אויף אריבער נעז
 ארים אזײ האס ײניאן נײע די ארנאגײאציע.

 קע־ זאלעז בל\ם בעלי די אז דערלאזם גים
מז אײף 'אגע ײ נעראויכגיצעז דיש אפצ־לי

 האם זי אין העכערונג לוין םיזעראבלע־ א
p פלאן דעם געםאכם קאליע c אלםער דןו־ 

 לעגימיםע די פארםאכלעווען צו פירערשאםם
 אנצו־ אבי ארבעםע־ די pc פאדערונגען

 דער פארט. נם א קאנםראל דעם ר׳אלטען
 געװארען דערקלערם איז ױעלכער ססרײק.

 איז ארבעםער־פאדערוגנען. לעגיסיםע פאר
 געדוא־ םארװאנדעלט פאקםיש אוםן אזא אדיף
 נים־לעגיםיפען דעם פאר ססרײק א אין רען

 חברותא קארופםירטער דער pc קאנםראל
ױ אינם האפען• יארקער נ

 זײערע צוליב האבען שיף־קאםפאניעס די
 רעגי־ דער צו געוועבדעט זיך אינםערעסען.

 דזנם אינםער אינדזשאנקשאן, אן נאד רונג
 װײנפעלד ריכםער געזעץ. םעפם־הארםלי

 צייםוױיליגען א צופערשם ארריסגעגעבען האט
 אינדזשאגקשאן, פערמאנעגםען א שפעסער אין

 אפגעשםעלט איז ססרײק דער װעלכען לױם
ח געװארען  אינ־ דער דעצעפבער. םען24 בי

 דער געהאלפען פאקטיש האם דזשאנקשאן
 דיסקרעדישיר־ אלםער דער pc פירערשאפם

 גע־ איז װעלכע ױניאן׳ דאק־ארבעםער םער
 קאגםראל דעם פא־לירען צו געפאר איז װען

 פונם פארלויף אין ארבעשער די איבער
 רײען דזשאזעף מיט פירער אלםע די םםרײק.

 פון טעג 80 די אויסגענוצם האבען בראש
 כו־ זייערע איבערצוגרופירען אינדזשאנקשאן

 א אפגעהאלטען האם ױניאן אלםע די חות.
 גע־ האט זי פילאדעלפיע. אין קאנווענשאן

 די אז אזוי, יוניאן־קאנםםינווציע די ענדערם
 גע־ באשולדיגם איז רייען װעלכזי אין גנבות

 האנדלונ־ לעגיםימע געדוארעז זיעעז װארעז
 רעםפעק־ pc נאמען א קריגעז צו בדי pא גען

 א געווארעז אויפדערװײלם איז םאביליםעם
 וועלכער ברעדלי■ וױליאם פרעזידענט. נייער

 קארופ־ אלםער דער םאר שילד א בלויז איז
 א. נײ־ארגאניזירםע די פירערשאפם. םער

 דער pc פאר־־ויף אין אבער ד.אס ײגיאן ל. פ.
ט ציים  ברעכען צו פעגלעכקײם p־9 געהאם ני
 איבער רעקעםיר־גענג דער pc קאנסראל דעם
 לאנגשארפזץן דער פלן פייל־ pא רעגק דער

ײגיאן.

 פםײם־אגענסורען. די — צד פערסער דער
מ ל ע  צװיי pc אויפזיכם אונםערן שםײען װ
 נױ־ pא נױ־לארק pc קאפישאנערפ פסייס

 א דורכגצפירט דעדווייל וזאבען — דזשוירזי
 און דאק־אייבעסער אלע pc רעגיכטראציע

ס האבעז זײ מנ עזנ  פענםערפ״ .הײעדינג 13 ג
 דינען רעפארפען בײדע הגם *ארטען. די אין

 דארז* pc רעגיפסדאציע די — צודעק גיטען א
מז ױזןם ארבצםער ל ע  פאר־ די באזײסיגען זז

 די אמ האס«נש די pc ?־*צפענסעז ברעכזר
 אפ־ העלפען װעלעז פענםערס״ *הייערימ

 ריפסעם שעיפ־אפ פאד״האכסען דעם שאסמן
 אדבעם דער צו םיזגנעד אנשסעלצן בייס
 פהייט־ די אז געפאר. א טאי״אז אבער איז

 לאנ־ דעם איבערגעפען װע־*עז אגןײטירעז
ד ס ר ש מ ע 'ויכסיגעד דער אי מי רנ  כא־ pc פ

 האפען אינם אי־בעסזװ זאל עס װער שטיפעז
 אונטערגדאבען באדײםצנדיג ײעם דאס אמ

שאפ׳ דעם אן־ ײני  ארסען.8 די אין פריגציפ .
 גאראנ־ פינדסםע די פאראן גים איז דערבײ

 האבען װאס פענשען. די pc םײל א אז םיע.
 ס^לצן .שעיס־אפ״• פיםז אנגעפירט פריער

 »הײ- די pc אנפירוגג די איבערנעפען ניס
 איב־ די אריבערסראגען את טענםערם׳ עריגג

עז  פון דאך אינסערן דיםלץײפינאציעס pc י
 אל־ אין אגענסורעך. -ערפלאיפענם ני־ע די

סמיים* די אז געטרײען. צו שװער איז געדיץ

גערעכטיגקײט &
 קאנטראל זייער אויסגוצען ורעלען אגענםורען

 פארבעסערען צו אויף בלויז האפענם די אין
.ארבעםער די pc פאראל די . .

באארד״ ריליישאנס לײבאר .געשאנעל די
x נײע די פון װילען דעם געגען האם.  x .ל 

 -22 דעם אז באשםיםם יוניאן, דאק־ארבעםער
 דורכגעפירם זאל דעצעםבער טעןp 23א םען

 דאק־ארבע־ די צוױשען אפשםימרנג אן װערען
שױרזי. און נױ־יארק אין םער ײ־ח  אויס־. נ

 לעגי־ די האס עם ױניאן וועלכע צוגעפינעז
 אין ארבעםער די פארםרעםעז צו רןיכט שישע

געזעלשאפםען. שיף די םים פארהאנדלונגען
 צײט די באשטיבלעז בײס סיי האם נ.ל.ר.ב. די

 באשםימען ביים םײ און אפשטיפונג דער פאר
 אחוץ ארבעםער קאסעגאריעס פארשיידענע די

 צו זיך רעכם א האבען װאס לאנגשארמען-
 פאקםיש אפשטיםונג. דער אין באםייליגען

 שיף־אייגענ־ די pc װילען דעם נאכגעגעבען
 אז פאראינטערעסירט זײנען יועלכע םימער,

 אי־ געװינען זאל גענגסטער־ױניאן אלטע די
ארגאניזאציע. ל. פ. א. לעגיםיםער דער בער

 ױניאן דאק־ארבעטער ל. פ. א. נײע די
 גע־ אגגעװיזען אויבען שײן %יז עס װי האט.

 ברעכען צו צײם געגוג געהאט נים ױארען,
 חברותא קארופטירםע די װאם םעראר דעם

 אין ארבעטער פשום׳ע די איבער אויס איבט
 די איגגאױירט האם ג.ל.ר.ב. די האפענם. די

 צו ניט ױניאן ל• פ. א. דער pc פאדערונג
 ױ־ אלםער דער pc לאקאלען אז דערלאזען

 ערלעכע ניט pc רעקארד א האבען װאס גיאן.
 פאר־ ענגע pc אדער פארוואלםונג־מעםאדעז

 האבען זאלען בתים. בעלי די מים בינדונגען
 אפ־ דער אין באטײליגען צו זיך רעכם א

 ױניאךקערפערשאפ־ לעגיםימע װי שסיםדנג
 בא־ אײך האם רעגירוגג־אגענםור די טען.

 וױ קאםעגאריעס• אנדערע צאל א אז שסימם.
 אפיש־ pא קלוירקס .םשעקערס״• פעכאניקער.

 רײ א pא קארפענםערם פארין אנגעשםעלסע.
 זיך זאלען ארבעםער קאםעגאריעס אנדערע

 דאזי־ דער אפשםיפינג. דער אין באסייליגעז
 דיס־ צאל א אז העלסען, וועם באשלוס גער

 םםײם־ די װאם לאנגשארמען. לדעדיםירםע
ט האבען אגענםורען  פחמת רעגיסםרירם ני

 בא־ זיך װעלען רעקארדס. קריפינעלע זײערע
 ארבעטער װי אפשםיפונג, דעד אין םדליגען

 פאד־קאםעגאריעפ. אדיבענדערפאנסע די אין
 א זית באפת װעם אופשםענדען די אונסצר

ת די אײכ נפ• י  גע־ יועט ױניאך ל. פ. א. נ
אסשםיפדנג. דער אס אין פערהײס א װיגען
x שפ"*ען ײעם .ױאש אינצידענס. זײטיגע•־־ 

 לםובת אפשסיפרנג דער אין רא־לן גרויפע א
צע די איז ײניאן. אלםעיי דער שסי  ®ץ גזדט־

 דער װעלכע דאלער, סױזענס 75 אדער 50
 ױניאן, לרילעז־גרעבער דער pc פרעזידענם

פ דזשאן אי  קאיײפסער דער געגעבען האס לי
 דאק־ארבעטער אייםער דער pc פירעדשאסס

ך דוכס איו. עס ארגאניזאזדע.  צר םעות א זי
^p?r. דאזיגע די געגעבעז האס לדאיס אז 

 א וױ בי׳ײז ײניאן־קאסע דער pc פופע
ק םדי פ־ מי ה  פירער־ ל. פ. א. דער געגעז ל

 די אויב אז פעגיעך. זייער איז עם שא&ם.
 צי רעכם דאס געװינען װעם יוניאז אי׳טע

 איצםיגער דער אין ארבעטער די פארטרעסען
 ווערען ארײנגענופען דאז זי וועם אפשסיפונג

 ?וילעזי דער pc 50 דיםסריהם דעם אין
 גלײבט פיקס״ ״אייםער דער ױניאן. גרעבער

 אינװעסםרענט גוםען א ראכען צו דעריבער
 ער יועלכער pc לאגגשארפען־ױניאן דער אין

דיװידענדעז• גיטע קריגען צ־ האפם

I

#
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T 1953 א־ז באזוענוננ *ונעטע־ אינטערנאציאנאלע ד
 ארומגעכאפט האט ופי־ו

 אין ארבעםער־קלאש דעם
לענ־ דעמאקראםישע די

 וואס נאר דעם א'ן דער.
זײ־ יאר אפגעלאפענעם

 א אין פארגעקומעז נען
דעמאנ־ לענדער רייע

 פארנעם. ברײטען א אין סםרײקה פמראםיײע
 כוואײע שטרײק די א־ז גענעראל־סטרײק. ביז
 אין ארײן פלי־־צט זי אפגעשטעלמ. נישט את

יסו.54 יאד. נײעם
 אײג״םט מאנאם אין ־אט פר^נקרײך אין

 עקא־ דאס אפגעשםעיים גענעראל־םםרײק א
 אין צײמ. שעה 24 אײף לעבען נאמישע

 ־שעה־24 א אײפגעפלאמט האט איםאליע
 סעפ־ נ־אנאט אין גענעראל־סםרײק דיגער

 נײ אויפס דארםען זיך האט אם pn טעמבער
 אינמיטען סטרײק, ריזיגער א צעפלאקערט

 גע־ װערען עש (בשעת דעצעמבער םאנאט
 ענגלאנד אין אײך שורות). די אם שריבען

 פון אויפגערודערם ארבעטערשאפט די װערם
 דירך םירען קױלען־גרעבער אומר'. םיפען

 די פון םארייק א דעםאנסטראציעס. גרויסע
 גע־ אייסגעמידען איז אײזענבאךארבעטער

 ער :ריכםיגעד מאמענט. לעצטען אין װארען
 אפ־ ה. ד. אײסגעמידען, דערװייל בלויז איז

שפעטער. אײף געױארען געלײגט
 אויפן געשעענישען גרױםע דשען דאס
 צוױשען געראנגעל עקאנאמישען pc פראנט
 ענדיגט עס װעלכע מיט קאפיטאל. און ארבעם

 אן זיך הויבם <ס אץ 1953 יאר דאס זיך
.1954 יאר דאס

 אר־ דיילעצםע pc םיבות די זיינען װאס
 אויף און מערב־אײראפע אין בעםער־קאמפען

 נאענ־ דער אין ריכטען זיך מען דארף װאם
י ציקונ£מ םער

 פארשטײם זיינען. אורזאכען דירעלשע די
 זײ־ לאנד יעדזה אין זעלביגע. די נישט זיך.
 איז דאד אבער אירזאכען. באזדנדערע נען

 פאר םיבה םיפערע געםײנזאפע. איין פאראן
 ארבעט צ־וױשען באציאוגגען פארשאדפטע די

ע אין האפיטאיי און  pc <נדער4י <—פו אי
מעי־ב־אײראפע.

 פאר־ די איז שיב־ת אי־ע pc פיבה די
 הא־ אייראפעאישעז פינם פאכט ־שםארקשע

 עקא־ pc אריבערגאנג שנעלער דער פיםאל,
 נאך צעםופלעניש■ פאליטישער אדן נאפישער

 רידער ביים שטאביי׳יזאציע צי פלהפזד דער
pc פרא־ נאציאנאלען װידער*אײפגעבייםעז 

ײקציע־אפאראם.
 פלחפה. די געענדיגס זיך האם עס ײעז
 װאס לעגדעיי. די אין ארבעשער די האבען
 את אקופאציע pc געודעז רואינירט זײנען

 קרבנות שװערסטע די גענימען צעשםערוגגען.
 חורבות. די אויפצובויען װידער זיך. אויף
 אין זיך האם קאפימאייסשען־קלאם דער

 דער־ געפילט װידער־אויפבײ pc פעריאד
 גע־ נישט האם ער אפהענמיג. אין שיאגעז

 האט■ עי־ :געריםער די רייצען צ־ ־יאגט
 אין אנערקענונג מיט גערעדם פארקערט.

 פון איבערגעגעבענקײם דער װעגען לױב׳
 pc אידעאל גרײסען צ' ארבעםערשאפם דער

 באציאונ־ די וױדער־אויפבוי. גאציאנאלען'
זײנען קאפיטאל אין ארבעם צ־־ישען גען

pc .קיםםאן ױסה דר

 יואקעל־ אימזיכערע. צײט שטיק א געב^יבעז
דיגע.

פאי־ענדיגמ. ארבעט די איז אש אבער
ען קאפיטאי׳יסםען די  די ״איז שוין זיך פיי

 זיי־ <בען|י פאיייטישעז אין אייך פעדערען׳/
 גרעכערע די אין זיך. צ־ געי־ןוכלען זײ נען

 די געשטארקט זיך האס אינדוסםריע־לענדער
 פאר־ אין קאפימאלישטעז די pc פאזיציע
 איז פאקמאר װיכםיגער אימ :אך לאמענט.

 פון קאפיםאליםטען די אמערילע^ אעזער —
 די גאמראכםעז לענדער א-יראפעאישע אייע

 בא־ די װי אדמיניסםראציע רעפיבליקאנעד
 אי־ קאפיטאל pc מערכה דער פץ שיצערין

װעלס. דער בער
 אײ־ פץ קאפיטאליםטען די זיך האבען

 סיטואציע איצטיגע די בעןי1אויסגעקי ראפע
 פון הארען די זײנען זײ אז װייזען. צי אייף
 קאסטען געװיס װעט עס פראדרקציע. דער
 װע־ איבעטער די ביז קאמפען. ־שװערע :אך

 pc אונטערנעגלער די ייעקציע א לערנען
 לעבענם־ זייער אז ציױיגען, אינדוסטריע אלע

װערען. אנגרירט ניישט טאר שםאנדארד
 װעלען 1954 יאר אין אז אוים, זעט עס

 אײ־ פארשארפם גיכער קאמפען דאזיקע די
װערען. אפגעשװאכט דער

 קאנסעדעראציע אינםזןרכאציאנאלע ־*
יוניאנס םרייו^ פרײע די פץ

 יאר אפגעלאפענעם וואם נאי־ דעם אין
 דריטער דער געװארען אפגעהאלםען איז

 אינ־ ױניאז םרייד פרייען דעם פח יאנגרעש'
א'  נא־ דעם אפיציעל האם װאס טערנאציאנ

 פון קאנפעדעראציע ״אינםערנאציאנאלע מען
 איז קאנגרעס דער ױניאנסײ םרײד פרייע די

ח םעזpc 4 םעג די אין פארגעקומען  *H בי
י םען ל  הריפס־ שםאקהאלם■ איז 1953 י

 א געױעז איז דאס שװעדען. pc שםאט
 ארגאניזירםעז pc צ-זאמעגפאר גלאנצפוייער

װעלם. דער איבער ארבעטער־כוח
 1ריכ־ סך איז װאס אינטערנאציאנאל, דער

 דע־ טעז7 דעם (געגרינדעט אי^ם יאר פיר
 קאנגרעס צום געקיפעז איז ).1949 צעמבער

נאציאנאייע 69 :ציפערען שםןדצע פים
 געױען זײנען ארגאניזאציעס ײניאן םרײד

 רעפ־ האבעז זיי קאנגרעס. אויפן פארסי־אסעז
 55 ארום pc מיטגלידערשאפם א רעזענטירם

 לענ־ pc 55 ארבעםער ארגאניזירםע מיליאן
 את איידאפע ;קאנםינענטען אלע pc דער

 אויםםרא־ אפריקע. pא אזיע אםעריקעם■ די
 װער־ אנדערע מים זילאנד. נױ אח ליע

 ארבעםער די וואו ייענדעי־. אלע pc : םער
 זיך מעגלעכקײם די את רעכם דאס האבען

 ײניאנס טרייד פרייע אין ארגאניזירען צ*
אינםערעפעז• זייערע פאר קאמף צים

 האם גלאנץ אוישערלעכער דער אבער
 באאב־ דעם פאר באהאייםען געקענט נישט

 האבן װאס װאלקענם, יענעי1בי די אכמער
 זארג שװעדע .■האנגרעם איבערן גש־ועבט

ארבעסער־קלאס pc דערגרייכונגען די פאר

 די באהערשם האם לענדער פרײע די אין
 פון ארבעטער־דעלעגאםען די שםימינג.

 םוד p^ גאר האבעז ענדער1י פארשיידענע
 שםארק זיינען זײ אז דערפץ. געמאכט נישט

 אר־ דער pc דערגרײכונגען די פאר פאזארגט
 כאציאלער pc געביס א־יפן בעסערשאפם,
 אויסגע־ די pc גורל פארן געזעצגעבונג.

 שכירות pc ארבעטס־באדינגונגען קעכפטע
 וואם אלץ פאר בכלל ארבעטס־ציים, אין

 לעבענס־ נאכלעז מיטן באצייכענמ װערט
ארבעטערשאפם. דער פ־ן פטאנדארד

אומזיכערהײם פון פעריאד א אץ
 צום געקימען איז זאי־ג אלגעטײנע די אט

 עם וועלכען באריכט. דעם אין אויסדר־ק
 געגע־ דער קאנגרעס דעם פארגעלײגט ־אט

י. קאנפעדעראציע׳ דער pc ראל־סעקרעטאר
אלדענברוק. ה.

 אז דערויף׳ אנגעװיזען האט באריכט דער
 דראענ־ pc סימנים בולט׳ע זיך באױײזען עס

 ברײ־ pא טיפערען א pc — קריזיס דיגען
 אין מ׳פילם װעלכעז דער- װי קריזיס םעו־ען

 אײנ־ אין דארט. און דא צייט, לעצטער דער
 קריזים, פין-א אינדוסטריע־צוױיגען, צעלננע

װעלט־פארנעם. א אין מעגלעך,
קריזיס, אזא צו קומען טאקע זאל עס אויב

 ווײסעז ארבעםסלאזיגקײם. סטארקער א מים
 דערפארינ־ איבעדגעלעבםע די פון שוין מיר
 קא־ די דאן האבען עט ױערם וועלכען גען.

 ארבעטערשאפם דער pc אפמאכען לעקםיװע
 בלויז נישם אבער ארבעטסגעבער. די מ־ט

 געפאר. אין זיעען גלפא אפמאכען דאזיגע די
 עפענםלעך־ די -. סער פיל קאן אין שםײם עס

 ארבעטער־ דער pc פאזיציע רעכםלעכע
 אלאר־ איז קאפיםאליטםען־קלאס דער שאפם.

 ער pא קריזיס־סימפםאמען די pc מייים
 — געפאר׳ די באגעגענען צ* זיך. גרײם
 דער־ לאזעז װאם מאס־מיטלען, םיש נישט

 דעם אויטסיידען קענעז מ׳ײעס אז ודארםעז■
 מאכינאציעט׳ פאליםישע פיט נאר קריזים.

 דעם אפצױטויאכעז צ־דעק דעם האבען װאם
 רעאקציאנערע ארבעטערשאפש. דער pc כדח

 דער איבער בלאזעץ גענומען האבען װינםען
 אלגע* pc םיםדאציע א הערשם עט װעלם.
 עקאנא־ פאליסישע, — אובװיכעחזײט רײנער
אומזיכעדהײס. טאציאיע : בפיײא אין מישע

 גורל איבערן װאנם אינעםסר־קלאס
װעלס דסר פין

pc ארױס־ נישם סען מאר געזאגםען דעם 
 דראענדיגע די פאר זארג די אז דרינגען.
 מים דעם אפגעשװאכם אפשר האט געפארען

 אפהענטיג־ pc געפילעז ארייםגערופען אדן
 ױניאן טרײד פיײיען pc קאנגרעס אויפן קײס

 גיכער — זאגען מ׳קאן .1אינםערנאציאנאי
בא־ דעם שםארקען געפארען פארקערט:

^pc p’rao פאראגםווארםלעכקײס pc די 
 געזועז אויך איז אזוי ארבעטער־דעיעגאטען.

 םרײד פץ קאנגרעס שסאקהאלםער אײפן
.1אינטערנאציאנאי ױניאן
 pא עדנםםע געודען זיינען באראטוגגען די

 גרינםלעך זיינעז באשיייסען די זאכ^עכע,
 יעדע געװארעז• שמודירם א־ן באםראכם

קלא־ א אין ארוירגעבראכט איז פארמולירונג
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װען איז װ*רם יעדןם •Knew רזגר  גע־ מ

מז םנ מן. *ירן מ ײ ײי  רצזןמ־וציעם »רע מ
ס אײנשםי־םיג- ז7געװ*ר אגגעס־םעז זײנעז ; 
 *רבעםעד-כחז. *רגאניזירםער זײ *ץ רץדס

 װעלם. מררדערםער » איבעו־ ודןכמםקײם
 — םיםואציע געפןרלעבער העכםם * *יז

קאםף. צום נהײם7אגםשל»ם *רן וראכז*םקײם
 גע־ לם7באה*נד זיינעו ײ*ס פראגעז• די

 קאםסייצירםע גאגצע די on* געםזנז װ*רען.
 ציים. הײנםיגער אונזער r® װעלם־סיםהןציע

 ג*ר םיר קענעז יאר־איבערזיכם אוגזער אין
 אנ־ די פון אינהאלם דעס *נדײסען קירץ

t רעז*לוציעס גענומענע
 עקא־ דיער ײעגען רעזאלוציצ דער אין

 רעגירונגען די ווערען ױעלם־לאגע גאםישער
 זאר־ דארפען זיי אז געװארעגם, וועלם דער פון
 •אין אובעםם־ב^שעפםיגעג פולער פאר געז

 דארפען פראבלעם דעם *ס לענדער. דיערע
 אנדערע איבער ״פרײאריםי" פולע געבען די

 פראב־ אינטערגאציאנאלע און גאציאנאלע
לעמזוז•

 גע־ אגגענוםען איז רעזאלוציע שארםע א
קעגע^קאלאניאליזם. װארעז

 זיך מיר װילען װערםער עםלעכצ מים
 פראנ־ צום רעזאלוציע דער אויןי אפשםעלעז

 גע־ אנגענוםעז איז װאס מיגראציע. פון לעם
 האם פראגע די אם םוןיקאנגרעס. װארעז

 אין — אינםערעס באזונדערצז א אונז פאר
 אויס־ אזױפיל׳ ווען צײס, היינםיגער דער

 געבליבעגצ ־ לעבען אידען• געווארצעלםע
 נאך װאגלעז גיהנום, נאצישען םונם קרבס־ת

 אימיגרא־ זוכענדיג ײעלם. דער איבער אלץ
 מים לענדער. פרייע אין ציןױמעגלעכקײםען

 צוריק־ װערם רעזאלוציע *נגענומענער דער
 ארבעםער־ארגאנג• אז בילבול. דער געוױזעז
 פון איינװאנדערונג דער קעגען ױיגעז זאציעס

 םאדערם רעזאליציע די ארבעםער. פרעסדע
 הא־ זין אין זאל וואס םיגראציע. רעגולירסע א

 אימיגראציע־ די םון סײ אינםערעםעז די בען
 װערם עס עםיגראציע־לענדער. די פח סיי

 די װערען געשיצם זאלצז עס אז געפאדערם,
 בא־ סאםען. עמיגרירעגדיגע די סון רעכס

 ארגאניזירען צו זיך רעכם ױיערע זונדערס
 רעכט זייער און ױניאנם םרייד פרײצ אין

 ארבעט די פארזארגונג. סאציאלער אױף
ם אויםז  בא־ װערט — מיגראציצ פון געגי
 איבער־ דארף — רעזאלוציע דער אין םאנם

 אינםער־ פון הענם די אין װערען געגעבען
לײבאר־אפים. נאציאנאלען

 ל״באר־אפים אינםערנאציאנאלען װעגעז
 באזונדערם א אנגצנומצז קאנגרעס דער ר.*ם

 ױניאן םרייד דער רעזאלוציע. שםארקע
 שארפען א הויבס־אויף אינםערנאציאנאל

 אלער־ און אינםריגעס די קעגען פראסעםם
 פון געפירם װערען װאם מאכינאציצם. לײ

 אי־על־א. דעם קעגעז קריתען רעאקציאנערע
 דער־ גרויסע • זיינע פאראליזירען צו כדי

 רעזאלוציע דער סח םאז דעד גרײכונגען.
 די אז ,1צוױיפעי קיץ איבער ױשט לאזם

 ארבע־ פרייער דער פרן װעלם־ארגאניזאציע
 און — באהאלםענע די באסראכש םערשאסם

 רעגי־ פון אנגריפען אסענע םאקע אפםסאל
ב: רינגס־קרײזעז אג אמעריקאנער אייך ו

 אן װי אי־עי־־א אויפן רעגירונגס־קריתען)
 פין דערגר״יכונגען סאציא־יע די אויף אנםאל

 ציריקגע־ דארף ײעלכער אדבעםער־קלאס•
כווזית. פאראימ־־גטע פיט װערעז שלאגעז

עם היגםעוץ ײזערנ אנג א ה אד פ
 םאר־ דאר&ען דאםעם װיכהיגע צדוײ
 סוף בײם איז) אנהויב בײם װערצז• צייכעגם

:יאר אפגעלאםענעם וואס גאר דעס פרן
 סםער דער איז דאטע היסםארישע אית
ץ. ר  איז פרי דער אין פרײםאג א .1953 מ

os .האט ראדיא םאסקװער די װען גע־וען 
 דער איבער םעלדוגג די פאנאנדערגעשיקם

ד אז ײעלם, אי  וױסא־ יאסיף געשםארבען ס׳
 הער־ אלמעכסיגער דער םםאלין. ריאנארויםש

 קא־ דער איבער יאון רוסלאנד איבער ר7ש
שער  גרויסער צוױיםער דער װעלם. מעיססי

isD דער :איז געדענקעז צו םאג ib דע־ 
 געװען, עם איז מיטוואך א .1951 צעמבער

 װעלט, דער װיסען געלאזם האס מאסקװע װעז
 דעם קעגען פראצעס דעם עסענען מ׳גײם אז

 גע־ סאוועטישער דער ין6 הויפט־אנפירער
 פראצעס א בעריא. לאװרענטי הײם־פאליצײ,

 מעכטי־ דעם קעגען מלוכה־פארראם װעגען
 סאװעם־ אין טױט און לעבען איבער האר גען

רוסלאנד.
 מערץ, טען6 דעם יאר, פון אנהויב בײם

 אין געעפענט זיך קאפיטעל :ײער א האם
 דיק־ סאװעטישער דער פון געשיכםע דעד

 דע־ טען16 דעם יאר, פון םוף בײם טאסור.
 געװארען אויפגעמישט װידער איז צעמבער,

 געשיכםע. בלוםיגער דער אין בלעםעל נײ א
 דאםצס ביידע די צװישען צײם דער אין און

ך  מאסקװע, פון מעלדונגען געיאגט האבען׳זי
 א אן םענסאציעס צװייםער. דער גאך איעע

 באשםעסיגען מעלדוגגען אלע די שיעור.
 גײט־ קאמף א אז פאקם, זיכערען איינעם דעם

 ארום טשינאװניקעס הויכע די צוױשען אן
 אבםאלוטער דער ארום ירושה׳ סםאלינ׳ס

 אימ־ ריזיגער דער איבער הערשאפט־םאכט
פעריע.

 גןישעענישען די אינז לערנען נאך װאס
רז לעצםען פון רוסלאנד אין א  דעם װעגן י

םעאריצס. נאר םאראן דערוױיל זײנצן
 גצארגי און געשטז^יבצז איז סטאלין ױעז

 פון ״טראן" דעם פארנומצן האט מאלעגקאוו
 באאבאכטער פאליםישצ זיינען באלשעװיזם-

 פעריאד א איצט קומם עס אז געווען, זיכער
 סאװעטישצן אין עגדערונגען ראדיקאלע פון

 בא־ דצר גוטען. צים צנדעה־נגען רצזשים•
 שריפטשטצלצר םאציאליםםישצר װאוסטער

 בא־ דצם פון זון א קאוססקי(אגב, בענעדיקט
 איז קאוםסקי) קארל טצארצםיקער רימםען

 באצײכצנט האט צר אז וױיט, אזוי גצגאנגצז
 רעחאליציע״ דריטע «די וױ קורט נײעם דצם
רוסלאנד. אין

 די געװעו איז רעװאלוציע ערשטע די
 האט װאס ,1917 פון פצברואר־רעװאלוציע

צם צצשמעםערט  רע־ צוױיטצ די ; צאריזם י
 אקטאבער־רצװא־ די געװצן איז װאלוציע

 צצ־ האם װאס יאר• דעמזעלביגען פון לוציצ
 אין דעמאקראטיצ נײ־געוואונענע די בראכען

 ; באלשעװיזם דצם מאכם דער צו גצבראכט
 מאייענ־ רע־ואליציצ■ דריםע די איז איצט און

 מערץ אין מאכם• דער צי אויפשמײג קאורס
 גצגלויבט• האט׳מ ז* זי ברצנגט ײאס .1951

 די לטובת רעפארמצן זי וועם ברענגען אז
צן ײצט זי אז סויצרים. און ארבצםצר  מילדצי

ר אין רעזשים דעם צ  פאל״טיק אינצרלצכער י
 זי װעם אויםצרען־פאליטיק דער אין אז און
 פארשטענ־ פון װעג אײפן פארנצמצז זיד

 פון וועלם דעםאקראסישצר דצר פינז דיגונג
מזירב•

גערעכםיגקײם ---------------
 באוױזען באלד םאקצ זיך האבען צס

 אי־ אין ״אפיזםענם״ פון סימגים בולט׳ע
 סא־ די לגבי רוסלאנד- פון לעבצן גערלעכען

 סון געבים אויםן אפילו און טצליט־לענדער
 װען פאליםק. אינםצרנאציאנאלער דצר

 בצריא׳ס וועגען נייעס די געקומען נאך ם׳איז
 טײל האבען ,1951 ױני טצן27 דצם ארצםם.

 אויסגעטייטשט דאס באאבאכטער פאליטישע
 זיך דערנצענטערם עס אז באװיח, א ־וי ממש
 דאס מלחמה״. ״קאלםער דצר פון םוף דצר
 לאװרצנםי למלך, שני מאלענקאורס האט

 איז ישיצד״ די אפגעהאלטצן נאך כצריא,
. דער געװארען פרײ 1953 ױגי אין . . ג ע װ

 זצט ,1953 יאר פון סוף בײם איצטצר,
 אלייך מאלענקאװ׳ס אז אײנצ, דאס נאר מען

 דיק־ באלשעװיסטישצר דער אין הערשאפט
 בעריא׳ן פאר פארפצסםיגטע. א איז טאטיר
 (מצג־ תליה די אויפגצשטצלט שוין װצרט

 זײן אויסגעטריקצנט װעט צס ביז אז לעך,
 גצשריבען װצרען עס װעלכצר מיט טינט, די

 די צװישצן זיץ שוין צר וועט שורות, די אט
 א און באלשעװיזם) פון גדולים ליקװידירטע

 מאלענקאװ׳ן זיך זאל װאם בצריא, צװײטעד
 גצ־ נישט שוין זיך װעם װעג, אין שטעלען

 דער טאק$ זיך פארנעמט צי אבצר פינצן.
 װעט צי אדצר װעגען, נײע אויף באלשצװיזם

 מאלצנ־ אונטר גײן, ײײםצר לאזצן זיר ער
 אױםגע־ םםאלינ׳ס אויף אנםירונג, קאװ׳ס

 א אלץ נאך בלײבם דאס װעג, טראטענעם
 גורל־ א — פראגצ פארצנטפצרםצ :ישט

 ײצלכצר כיט װצלט׳ פרייצר דצר פאר פראגצ
.1954 יאר, נײעם אין אריק טרצט זי

.באראחעםער״ אלטער דער אידען,
 ויצרט וואם ווערטעל, באקאנט א סיאיז

 גצזעלשאפט־ פון צײםצן אין גענוצם אפט
 בא־ דער זײנען אידען :צצםרײסלונג עכצר1'

 בא־ דער לויט גצשיכטע. דער פון ראמצטצר
 ווערט דעם אפ מען שאצם אידען צו ציאונג

 גוט זיך ער באציט מלוכה־רעזשים. א פון
 גו־ א פראגרצסיװער, א דאס איז אידען, צו

 מצן שלאגט — פארקערם ;רעזשים טער
 סימן א דאס איז אייצן, מען פארפאלגט און
 פאלקס־פײנטלצכצז רעאקציאנצרצן. א פון

 איבצדן ברצנגצן אומגליק װעם װאס רעזשים.
צוגלייך. אידען אץ קריסםען איבער ייאגד.
 גוט װי פארוואונדצרען, צו ממש איז ס

 גצ־ דצר צו װערטעל דאס אט טרעפט־צו צס
 לעצטע די םון באלשעװיזם פון שיכטצ
יארען•

 מאראייי־ טיפםטצר דער פון באװייז דער
 גצ־ איז באלשצװיזם פון גצפאלצנקײט שצר
 סטא־ אונטצד אװעק, איז ער װאס דאס װען

 חיה־ פון רצלסעז די אויף דיקטאטור. לינים
 שיע־ר קײן האט פאלען אנטיסעמיטיזם. שען

׳ נייטט.
דעצעמ־ אין צוריק. יאר א מיט אקוראט

 געװארען אײפגצהאנגצן זײנען .195י בער
 עלף פראג פון ותי1תי קאניוניסטישע די אײף

י אידען■  פי־ קאסוניסטישע װיכםיגסטע י
 איידער נאך און טשעכאסלאװאקע. פון רערס

 דער אם פון געקומצז זיך צו איז יװעליט די
 געװארצז צוגעגרײט שײן איז גרײל־טאט,

 אידען. קעגען פראצעס ‘בי׳וט־בילבײ■ נײצי־ א
 מאסקײצ פה דאקטוירים אידישצ גריפע א

 בא־ דער אינטער גיװארען. ארעסטירט זײנען
 סאװע־ גצמארדעם האבען ז~ אז ש־ולדיגונג

 א פון אנוױיזוגגען די ויט1׳ — פירצר טישע
ישראל. קאגספיראציע. ־ װעלט אידישער

-----------------> ו954 יאנואד,
 גאנצצ די — דזשאינם בינדיזם, צױניזם,
 אװצקגעעזצם געדארפט האט זועלט אידישע
 א פון באשולדיגונג־באנק דער אויף װערען

מאגסםער־פראצעס.
 א־יפן גצפאלצן איז באראמצטצר דער

 גצקומצן פלוצים איז פונקט. נידצריגסםצז
 האט באראמצטצר דצר און טוים סטאלינ׳ס

 דאקטױרים אידישע די גצטאן. הויב א זיך
 האט רם בקול און געװארצן באפרייט זייגצן

 — װעלט גאנצער דער פאר דערציילט מצן
 פין געשיכטצ דעד אין סאל ערשטען צום

 דער אז — טעראר און מארד באלשעוױקישען
 אז אומגעזעצלעכער׳ אן געווען איז ארעסט

 פאליצײ די האט מיטלען אומגצזעצלעכע מיט
 צו ״מודה״ זיך ארצםטירטע די געצװאונגען

זײז•
 סימפטאמען ױיכטיגצ גציוצן זײנען דאס

 רעזשים נײעם דצם פון גײסט גײעם א פאר
 גציצצ־ פ־ן מענטשלצכקײט, פון גײסם א -

גערעכטיגקײט. איז לצכקײט
 בארא־ דיכטיגער א גצירעז זײנצן אידען

 נישט לאנג האט עס נישט, מער מצטער.
.אנגעהאלםען . .

ירושר. באגקראטירטע א
 גישט האבען נחת גרויםצן איבעריג קײן

 ירושה דצר פון לײט דינע און מאלענקאװ
 ״פאטצר דצר איבערגעלאזט זײ האם עס װאס

 זייער ס׳איז סטאלין. רעוואלוציצ״, דצר פון
 די אין אין גיפא רוסלאנד אין פרײלצך נישט

סאטצליט־לצנדצר. ״באפרײטצ״
 איבצר־ איז ארעסט בצריא׳ס נאך באייד
 בש־רד״ גוטצ די אפיציצל געווארצן געגצבען

 אין צוגעגרייט ײצו־צו רעפארמצן גרויסצ אז
 ריסי*אנד, פרן פאליטיק עקאנאםישצר דצר
 לאנדװירטשאפט. דצר אין רײ ערשטצר אין

 פארסײ־ נייצר א געווארצן באשטימט ס׳איז
 אין מצגשצז גייצ גרופע גאנצצ א סצקרעטאר,

 דצרזעלבצר א'ן פאזיציצס. אגפירענדיגצ
 פאר־ אויד פרצסצ סאוועטישצ די האט צײס

צם פון באריכט א עפענטלעכט  פאר־ נייעם י
 אפצן װערם צס ײצלכען אין טיי־סעקרצטאר׳

 דצר אין 1מאי צרשטען צום — צוגצגצבצן
 קלאגצדיגע די — באלשוױזם פון גצשיכט

לאנדװירטשאפט. דצר אין לאגע
 דך האט 1928 זיגט :בײשפיל אײן נאר

 פאר־ סאװצט־ריסלאנד פון באפעלקצי־ונג די
 גרױסצ (די פראצענס 40 מיט גרעםערם

 װאס דערמיט, זיך דערקלערם פארגרעםערונג
 גצ־ נײצ צוגצקימען ױינען רייחמה דער נאך

 באפעלקערונגם־מאסצן). גרויםצ מיט ביטצן,
 יאר 25 פון ציים־אפשנים דעסזעלביגען אין
 כמעט געפאלע] ב־מות פון שטאנד דער איז

 ב^־ די שטײגט צם ײצן פראצצגט. סו סיט
 פון בהמות, 1,צא די פא־״ט עם און פעלקערונג

 דצרנצרצז׳ זיך דאי־פצן מענשען ײצלכע
 ראס דער אין אײםגעדריקט — דאס מײנט

 דער פץ יעדען פאר פלײש פיטער, !׳1מיי
הונגער פשוט — באפעלקערונג

 אפצושטעלען זיך מעגלעך נישט ס־איז
 לאגצ דער אויף יאר־איבערזיכט אונזער אין
 מיר םאםעליט־לעגדער. אײנצעלנע די אין

 באריכטען. צי דערמיט באטגצנצן זיך מוזען
 צרה־ א זײער איז לאגע צקאנאםישצ די אז

 סא־ דער אלגטער פון לצנדער אלצ אין דיגצ
הערשאפט. װעםישער

 עס אז כארװאונדערצן. צ־ נישט איז
 אר־ א־חצרנע ד־ ברעקלען 7א זיך הײבם

א־נ־ ארדענינג״ און ״רו די בעטם־דיסציפלין

 הער־ קאמוניסטישצ די פון פויסם דצר םצר
שצר.

 אפגצלאפענעם ."אס גאר פץ זומער א־ן
צום :וױדער — פארגעקומצן זײנען יאר

 באל־ פון גצשיכםצ דצר אין ניאי־ ערשםצן
 ארבצטצר־דצמאנ־ שטורכיישע — שציױזם

 אין און טשצכאםלאװאקיע אין סטראציצס
 םשצכאסלאװאקיע איז מזרח־דײטשלאנד.

 אײגגע־ באלד דצמאנסטראציצס די מצז האט
 פאליצייאישער ברוטאלצר מיט שםילט
 עס איז מזרח־דײטשלאןד אין אבצר מאכט.

 צו־ בלוטיגע צז בונםען׳ שױערע צ־ געקירען
 רעגירונגס קאמוניסםישע די זאמצנשטײסען.

 מזרח־דײםשלאנד איז .״געזיגט״ האט מאכט
!זיג אזא צ־ וױי און אך אז — אבצר אױך

 מלחמה־צוגרײטונג, די אן גײט דערװײל
 פולער מיט פארהאנג• אײזערנעם ־ינטערן

 ארגא־ נײשאנס ױנײטעד דצר אין פארע
 דראצנדיגצ, א װישינסקי פירט ניזאציצ

שפראך. פרא״אצירענדיגצ
 מצן דארף 1954 יאר פון שױעל דער אײף

 נישט גאך זיך פילט צס אז פצסטשטעלען,
 איגטצרנאציאנאלער דער אין מילדערונג קײן

 מאלענקאװ סאװעט־רוםלאנד. פין פא־יטיק
 געשםעלט גישט טריט אײז קיץ נאך האט

 פארשטענדיגונג פרידלעכצר צו װעג אויפן
מלוכות. דעניאקראטישצ די נייט

 דצר סײ — ארבעטער־באוועגרנג די
 דצר םיי און אינטצרנאציאגאל ױניאן טרײד

 רופט — אינטערנאציאנאל סאציאלישטישער
 פארטיידיגונג פון צ־גרייטונג די שטארקען צ־

צר קצגצן  אגרצ־ סאװעטישער פון גצפאר י
<• יכ

 שױן האבצו הצרשצר סאײצמישצ ד־
סי1,םטא אז דערפילט,  באגק־ א איז ירושה נ׳
 אז נישט, זיד גייויבם אבער דאך ראטירטצ.

 שוין טאקע זיך זאל מלחמה״ ״קאלסע די
סיף. צום דצרנצצנטצרצן

אין באױײגונג סאציאײסשישע די
1933 יאר

 זײנען עס װאו לצנדצר. םרײצ א״ע אין
שצ^סאציא פאראן  דאס איז פארטײצן. יסט'

 אויפ־ גרדיסצ פון צ־יט א געױען !95 5 יאר
 קאנסלידאציע, אינערלעכער ןיפ ט־אינגצן•

 גרויסצ פון צ"ט א — לצגדצר אײניגצ אין
 ממשות׳דיגע פון הפח־ת ^ייכ איצר זיגצז

 צו־ געראנגצל. פאליםישצן א־ן דצרפאלגען
ב1'  קצנצן ארט אין באגרעגצעסקײט דער י

 דער־ די אויף אנװײזען קררץ נאר דא מיר
לענדער. איעצעלנצ איז גרײכינגצן

 אינערלעכער דער האט ענגלאנד אין
 (בערואן־ אפאזיציצ דער צװישצן קאטף

 פאר־ פיל פארטײ־אנפירונג דער אין גריפצו
 סיאיז שארפקײט. אמאליגער זײן פון לוירצן
 מקוים ניט װעט צס אז זיכצר, ש־י״ן הײנט

 טאריס די פון װאונטש פרורער דער װערען
 װאס לײבאר. פון אגער;י אין ר־יסערייצן א־יף

 בא־ א צו אדער פאלטונג-•: צ• פירען זאלען
 פארטײ לײבאר די אפשױאכ־נג. דײםענדיגער

 אקציצ־ נײעם א מיט אי־ײםגעקומען איז
 װאס וואלען, קימענדיגע ,ד־ פאר פראגראם

 איבערײצ־ אן מיט געװארען אנגצנוםען איד
 לאנגע די בשעת א־ז מאיאריטעט גענז־צר

 באװע־ דצר פץ טי־לצז א־־ע אין דיסקיכיעס
אר איז גונג  דעית חלוקי ,ד־ אז געװארען. ק̂י
 טיפצ■ קיין ניט ױינען אפאײצ־צ דער מיט

 קומענדצ די ב״ פארט־י דער פין אחד־ת די
צ־ װאלען די בײ געזיכערטע. א איז ױאלען

-----------------------*j 17 זײט
 (שסאם־פארװאלםינ־ וואלצן מוניציפאלצ די

 א געװאונען פארםײ לײבאר די האט גצן)
קאנסערװאםיװען. די איבער זיג גרויסען
 :.ין און דענעמארק אין וואלען די בײ

 גצוואו־ סאציאליפטצן די האבען נארװעגיע
 די ־אט גארװצגיצ איז זיגצן. גרויסע נצן

 מצרהײט א באקומצן פארטײ סאציאליםטישע
 אין אדן פארלאמענט״ אין מאנדאטצז די פין

 ארױס־ סאציאדיסםצן די זײנען דצנצמאדק
 פאר־ אלצ פון שטארקסטצ די װי גצקומען

 ניט זײ האבען מצרהײט קיץ הגם טײען,
באקומען.

 סאציאל־דעמא־ די האט דייטשלאנד אין
 פון צואװאוקס א גציואונען פארטײ קראטישצ

 פארלאמענט־ די בײ שטימען מיליאן א־ין
 דצר אט םצפטעמבער. אטצן דצם װאלצז׳

 א װי װערצן גערעכצנט דאי־ף גופא פאקט
 דאס איז זיג קײן אבצר דצרפאלג. ריזיגצר

 באקומען האט מערהײט די װײל געװען, ניט
 אין פאראייגיגט זײנען װאס פארםײען, די

אדצנאיצר. קאנצלצר פון קאאליציצ דצר
 פרא־קארוניסטישצ די איז איטאליע אין

 גצני פיצטרא פון פארטיי סאציאליסטישצ
 אין אבער געװארצן, אפגעשװאכט וױיטצר

 :אך הערשט באװעגונג םאציאליסטישעד דער
צעריסענקיים. אלץ

 פארגעקומצן גיט זײנען פראנקרייך אין
 פארלויף אין ענדערונגען באזונדצ״צ קײן
 גצ־ האבען זיג גרויסען א יאר. לצצטצן פרן

 בײ ססםר״ך אין סאציאליסטצז די ױאונצן
 זײנען די פארלאמענט־וואלען. לצצטצ די

 פארטײ שטארקסטצ די װי ארױסגעקומצן
 אין פריצר■ װי אזוי רצגיי־וגג. די פירצן און

 פאלקס־ קאטוילישער דצר מיט קאאליציצ
פארטײ.

 םא־ די געװאונען האבען זיג גרײסען א
 צום וואלצן די ביי קאגאדע, אין ציאליסטצן

םצו דצם פארלאמצנט, פעדצראלצן  אוי* י
 רופט װאס פארטײ, סאציאליסטישצ די גיסט.

 קאאפעוא־ .קאמענװעלטה קאנאדצ אין זיך
 די :פארקײ־צט (איצר פעדעריישאן״ מיװ

 צאל איר פארםאפצלט כמעט האט סי־םי־עף)
.23 אויף 1י פון — מאגדאםען

 פא־־טײ סאציאליסטישע די איז יאפאן אין
 הא־ פארלאמענט־וואלען די בײ געשפאלםען.

 די אץ רצכטצ די פארטייען, בײדצ בצן
 ס׳איז דערפאלגצן. גרויםצ געהאט לינקע,
 יואלטען ריכטונגען בײדע ײצז אי זיכצר׳ כמצט

 ניט אץ ־יאלעז די צו געאײניגט געגאנגען
 אי־ א־יפן צנערגיע פיל אזוי ארויסגצװארפען

 גצ־ זײ װאלטען ברודצר־קריג, נערלעכצן
מאיאריטצט. די װאונען

 אינטערנאציאנאל סאציאליםטישער דער
 אין װצלט־קאנגרצס זיין אפגצהאלטצן האט

שװעדען. שטאקהאי*□, אין ױלי ראגאט
 אזיצ פין פארטייען סאציאליסטישצ די

 איי־אזיא־ אן אײף אפריל, מאגאט איז האבצן.
 הויפט־ די ראגגון, אין קאנפערענץ טישער
 פאראײניגונג א געשאפען בורטא. פון ש־טאט

 דעם פון פארטײען סאציאליסטישצ די פון
 דצר אין ארבעט וואס קאנטינצנט• אזיאטישען

 מיטן קאאפצראציצ ברידצרלצכע־ ענגסטער
אינטערנאציאנאל. סאציאליםטישצן

 צום ב־״שטײערונג אײער מאכט
!פאנד פאראלידס אינפאנט״ל
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 סשילדועו דער פון יזנידי ײאוינעו40 חןר
91 לאסאל יוני$ו דוזןסםאמו

 לאקאל ױניאז דרןיטםאכער םשילדרעז די
 דורכ־ דעצעםבער, םעז12 דעם שבת. האם 91

 פערציג־ איר סון פײערונג שײנע א געפירס
 הונדער* די םון שםימוגג די ,ױבילײ. יאריגצז

 םיםגלידער אקםיווע שאפ־םשערליידים. םער
 קאנואדאד־ אין ל*נםשעאז דעם בײ געסם איז

 די אח גם־«ראמ^ם1*חזײלו8 די האםעל,
 געווען זיינען געלעגענודימ דער בײ רעדעכ

 אם צו צוגעפאכם גײסס אוץ זרגהאלם איז
 ארגאניזאציע. ארבעטער זזײגעסןו־םיגער דער
 איר םח געודארען אויסגעשמידס איז װאס

 כמעם פעגעדזשער און באשאפעד שאקסישעז
 גרינ־ הערי װײט־פרעזידענם יןןרען. אלע די

רג ע ב
 פירוגנעז זייגע איז אנסװיקלונג׳ זײז איז

• געײ׳עז 91 לאקאל איז דערגרײכונגען און » 
 לאקאלען סיםעלײגיאגם אנדערע די רדי דערש

 איז 91 לאקאל .1*יגםערגעשאגעי *רגזער ®״ן
עז ר בוי  1913 אין צדדילינס א װי געדחןדעז מ

שארםעדם זוינםעדנעשזגעל די ה*ם  צװײ מם
 דרעםכט*־ טשילדרען .50 לאימל לאהזזלס־

ר אז מ מי ל איז י מ * 4 ל i ר ע «  קיפא־ איז ס
 געהאם האבעז לאקאייעז בײדע םאכזיר. ג»

ז דערפמרינג ?ײז םיםגלידער׳ ודײניג  הא־ *
ז  לא־ די צוזאסעגגעהאלםעז. קוים זיך מ

 אידעא־ צ*ל 9 געהאם אבער האבען ק*לזה
ע ליםסישע. ריי ם  מימ־ איגערגעגעבזינע און מ

ען גרײם זײנעז ח*ם גלידער װ  *ויף מ
 שײדער־ די ארגאניזירעז צו קרבס־ת *לערלײ

 זיײ װאס קינדער יונגע עקספלראםירםע לעך
 םװעם־שע־ די אין געװארעז באשעפםיגם נען

םרייד. דעם סון םער
 אפים אינםןירנעשאנעל דער האם 1915 אין

 פארידאלםער אלם גרינבערג הערי באשםימם
 ױגג. גאנץ נאך נאםש גריגבערג לאקאל. פיז
 דערםא־ מים םענש א געװען אבער שוין איז

 דורכגעמאכם געהאם שױן האם ער רוגג.
 ווײםםמאכער בארימםצן דעם פח שולע די

 םםרייק צוױיטעז דעם ,1909 איז סםרייק
 שײן איז אין 1913 אין םרײד יעגעם אין

 ביזנעם א יאר צוויי קגא&ע געװען געהאס
 האם גרינבערג װען .25 לאקאל םון אגענכ

 לאקאל פון פארוואלםוגג די איבערגענומען
 םים־ 25 ארים געהאם לאקאל דער האם 50

גלידער.
 םענעדזשער עגערגישען דעם האם דאס

 האט שפעםער יאר איץ איז עגסמוםיגם. נים
 אין םםרייק, גענעראל א גערופען יוניאץ די

 ארום באםײליגם זיך האבען עס וועלכעז
 אויפ־ האם ױניאז די און ארבעםערינם 4ססס,

 אינםערגעשאנעל די האם 1921 איז געבליס.
 און 41 לאקאל םים 50 לאקאל םאראייניגם

 געװארען איז צוױלינג אריגינעלעז דעם םמ
 .91 לאקאל איצםיגער דער קינד. געזינם אי׳ץ
ען די אין אונזערע ױגיאנס אלע װי אי  האם י

 צײםען. פארשיידעגע דורכגעםאכם 91 לאקאל
 איז קאדוניםםעז די םים קאםף םון ציים איז

 וױיניגע די פון אײנער געװען לאקאל דער
ױ אין לאקאייעז  געבליבען זײנען ױאם יארק נ

 קרי־ דער אינםערנעשאנעל. דער מי׳ס םעםט
 אפגעשוואכם און אנגעגריםען אבער האם זיס
 אייע װי ײניאן דרעםמאכער םשילדרען די

 דעם םים ארגאניזאציעם. ארבעםער אנדערע
לאקאל דןיר האם א. ר. נ. דער סון געבירם

 פון פירערשאפם ענערגישער דער אונםער
 איז אח אויפגעבלים שגעל פענעדזשער דץ

 אײ־ סיםגלידער םױזנענם 13 זײנע מים איצם
 שםארקסםע און דערפאלגרײכסםע די םיז נער

 סײ אינםערנעשאנעל אונזער אין לאקאלעז
 געוואונען האם ער וואס באדינגונגעז די אין

 דין אין סיי םרייד. פון ארבעםער די פאר
 רײכקײם דער און פעסםקייט אינערלעכער

געשאפען, האם ער וואס אינסםישוציעם די פוץ
 ױניאן די אמ אנםװיקלעז צו ארבעם די אז

 פארשםייז. יעדער קען שווערע א געװען איז
 םשילדרען די אז זינעז אין האבען מוז םעז

 גרעסערען םיל א האם ױניאן דרעםםאכערם
 עם וועלכער װי מיםגלידער ,םון איבעדבײם

 איגםערנעשא־ אונזער אין לאקאל אנדער איז
 כמעם ®ץ לאקאל א עם איז גאר נים נעל.

 םאר־ װאס ארבעםער. פרויען אויםשליםלעך
 נאר מענער. װי םדײד דעם אסםער לאזען

 מאל אלע האם םרײד דרעם םשילדרעז דער
 פרויען דער פאר לערען־שולע א וױ געדיגם

ער יוגגע אינדוסםריע. קלײדעד ם מ  גע־ אר
 דעם זיך דערלערנען צו גרינגער עם פיגען

 קלײדלעך־ קינדעדשע rc םאבריק א אין פאך
 יואו םאבריק א אין וױ הױז־קלײדער אדעל

^ םייערע מאכם סעז  םלע־ זיי פון פילע בגדי
 א נאך םדײד דעס םארלאזען דעריבער גען

 פלעגען פלעצער זייערע און ארבעם יאר פאר
 םיידלעד• אומדעדפארעגע ײגנע פארנעפען

 דאם אויף גאר באדארםם האט םען װעלכע
 הײסם עס װאס לערנען אוץ ארגאניזירען נײ
יוניאז• א

 זאכעז- באװיזען 91 לאקאל האם דאך און
 האבען ױניאגם םעסםערע איז עלםערע װאם
 אויםגע־ האם לאקאל דער באװיזעז. נים

 אר־ שעה׳יגע35 א ארבעםער די פאר קעםםם
 םאר־ זיך קענען וואס שכירות און בעםם־וואד

 אינדוםטריע. דער אין בעםטע די םים גלײכען
 די געווען זיינען לאקאל דעם פון ארבעםער די

 און וואקאציעס באצאלםע קריגען צו ערשםע
 פארזיכערונג קראנקען אויך איצם האבען זײ

 דער פון חשבון אויפן עלםער־פענםיע און
 אייגענע אן האם לאקאל דער אינדוםםריע.

 מיםגלי־ זיינע פאר יוניםי־הױז אין געביידע
 דער קראטאז• אין אפרו־היים אן און דער

 בילדונגס־ םיכםיגעז א אױך םירם לאקאל
 א און כאר א קונםם־קלאםען, פים פראגראם

 עס עיקר. דער און גרופע. דראמאםישע
 דעמא־ א און אייניגקײט זעלםענע א הערשם

 די צװישעז ױניאן דער אין קראטישקײם
 מיטגלי־ פשום׳ע די און באאמטע די פירןיר,

 זײ מעגען ארגאניזאציעס אנדערע װאס דער.
זיין. םקנא

 געװען איז גרינבערג װיים־פרעזידענם
 באגרי־ לאנםשעאן. בײם סאוםםמײסםער דער

 געווארעז געהאלםען זײנען סונגם־רעדעס
 דער פון פרעזידענם מיני, דזשארדזש פון

 אונ־ און לײבאר. אװ פעדעריישאן אמעריקען
 דובינ־ דיד פרעזידענט אינטערנעשאנעל זער

 דעם געלויבם שטארק זײ האבעז ביידע סקי.
 פון בויער און פארײאלםער דעם און לאקאל

 געװארען דורכגעםירם אויך איז עס לאקאל.
 איג־ דראמאטישע א און קאנצערם שיינער א

 לאקא< פץ געשיכםע דער פין סצענירונג
מיםגלידער. גרופע א פון דורכגעפירס

גערעכטינקײם ־ימ--------------
 מזרח־ אין געשעענישען די

דיימשלאנד
ח) זיים פון ;שלזס

 דער פון בוח דעם פון באווייז א זײנעז םאםען
 אומזיכערקײם דער פון אץ םםרײק־באוועגונג

 באשיידענע די װי װיכםיגער הערשער. די פון
 םאראלישער דער איז רעזולםאםען פראקםישע

 אירע םםרײק־באװעגונג. דער ®ץ דערםאלג
 בא־ ערשט זיך װעלען ױירקונגען היסטארישע

 אויפשםאנד דער צוקונפט. דער אין וױתעז
 קאמונים* קיץ נים געװעז איז ױני םעז17 פיז

 די נאציאנאליסטישער. קײן ניט אח םישעד
 גע־ איז אײניגקײט דײםשער .פון פאדערונג

 און םרייהײם נאך שםרעבען דעם פון קומען
 גע־ נים שייכות שונן קײן האם זי ;װאױלזיק

 ארבעםער־פאדער־:־ די שאװיניזם. מים האמ
 פלאץ ערשםעז אויפן געשטאנען זײנזןן גען
 פאלק דאס באפוצונג. אידעאלאגישער שום אז

 די רעגירונ^ םוך־דער דערוױיםערם זיך האס
 אידענםי־ געוואלם נים זיך האבען ארבעםער

 פאלקס־ ,דעמאקראםישער דער םים פיצירעז
 א בלױז אויף זיך האלם װעלכע ,“רעגירונג

 דער מאכם. ביליםערישער מאסקװע׳ס דאנק
 צו ריכםונג דער אין םראצעפ געשיכםלעכער

 איז סאציאליזם פונם פארװירקלעכונג דער
 האבען ארבעסער די םארשנעלערם. געווארעז

 קאכלוניםםישען פוגם אפגעטרײסעלם זיך
 פועל־ דירעקסער דער םלוכה*םאציאליזם.

 האט דערקעגםעניש דאזיגער דער פון ױצא
 וואל־רעזוי־ די אין אפגעשפיגעלם קלאר זיך

 סעפ־ םען6 דעם מערב־דייםשלאנד אין םאםען
 ױם האם פארםײ קאםוגיסםישע די םעםבער.

!דעפוםאס איינציגען קײן דערוױילם
 אויםשםאנד דער איז מאםקװע פאר אויך

 די געםער־דעםערוגב א ױני םען17 פוגם
 גע־ האבען ארבעםער־פויסטען דראענדיגע

 מאכם־קאמף זײן אין אז קרעםל. דעם װיזען
 אויף שםיצען נים זיך ער קאן מערב געגען

 דער פון באפעלקערונג ארבעםענדיגער דער
 סטרײק־אקציע די מזרח־רעפובליק. דײםשער

 װירקזאמער געדוזןן איז ױני םען17 דעם פון
 פאר־ דיפלאמאטישע די װי וועלם־שלום פארן

 דאזיגע די םיש. ודינעם בײם האנדלועען
 די אפילו אז באװיזען, האט סםרײק־אקציע
 מלכות קייז ניט איז דיקמאטור קאמוניסטישע

 בלײבען אז־י מוזען שוין װעם װאס שמים.
ועד. לעולם

 ל,אנסטאנצא דזשאזע״
געשטארבעז

 עלטער אין איז אקםאבער יסםעז6 דעם
 קאנ־ דזשאזעף געשטארבען יאר 50 פון

 איםאליענישען פון ביזנעס־אגענט סםאנצא,
 איז קאנסםאנצא .89 לאקאל דרעסמאכער

 אינ־ אלס 1918 איז אמעריקע קיץ געקומען
 געװארען דאן איז ער יאר. 15 פון ,געי

 איז מיטגליד א און דרעם־אפערייםאר א
 גענעראל־ דער װען ,1933 אין .89 לאקאל
 א איײגלעבראכט אמאיי מיט האט סטרײק
 ייניאז• דער אין מיטגלידער צאל גרויטע

 אלס געװארעז דעריוײלט קאנםםאנצא איז
 פארשםארבענער, דער ביזנעס־אגענע.

װען װעלכער ע  װײס־ פון שװאגער א איז.ג
 זיך האט אנטאניני, לואידזשי פרעזידענט
דונג דער אין באטײליגט  איטא־ פון גיינ

 אין .1קאונסיי לײבאר ליעניש־אמעריקאנער
װעלט־מלחמה. צװײטער דער פון פארלויף

___________________________________> (964 ־אנואר,

 ױבל סו־יאײגעז זײן צו געעהרש גינגאלד װײס-פרעזידענם
רעפאי־טםענט נאח־־א״םט פװ דירעקםאר אלם

 דער פין דעפארםדענט נארד־איפם דער
 קריטם־ יערלעכע זײן האם אינטערנעשאנעל

 גע־ יאר דאס םוער אקםױוע פאר פארטי מעס
 דעפארטמענט, פון דירעקטאר דעם װידמעט

 צענ־ צום גיגגאלד, דײװיד וױיס־פרעזידענט
 איבערגענוםען האם ער זינט יאר־טאג טען

 אפםײל גרעםםען דעם אם פון פארװאלםונג די
איגטערנעשאנעל. אונזער אין

 נארד־ דעם פון פארשרימ גרויסער דער
 יאר צען די פון משך איז דעפארםםענם איסט
 פאר־ די איבערגענומען האט גינגאלד זיגט

 נא־ ־אט ,1943 סעפטעמבער אין װאלםונג,
 פאר־ ספאנםאנעם א ארויסגערופען טירלעך

 לאקאלט די פון םוער אקטיווע די בײ ,לאנג
 צענדליגע די אין קאונסילם דיטטריקט און

 אונטערן שטײען װאס שםעםלעך, און שםעם
 אויס־ צו דעפארטםענט, דעם פון קאנטראל

 צום אנערקענוגג און אכםוגג ז-יער דריקןח
 מיט־ צאל דער אין יוניאן. דער פון פירער

 דעפארטמענם נארד־איסם דער איז גליזשײ־
 ס8 צו 1943 אין טױזענם 25 פון געיואקסען

 אר־ זײנען צײם דער דורך איצטעך־; טריזענם
 ױניאנס לאקאל נײע 22 גערוארען גאניזירט

 װיכ־ נאך קאונסילם. דיסםריקט גייע דרײ און
 געביט אויפן דערגדײכוגגען די דינען טיגער

 און שכירית ריעכערע שםינדען, קלענערע פון
 געװא־ דערגרײכט איז אלץ דאט אנדערעס.

 איבערגעבענע און אנטשלאסענע דורך רען
 און ארגאניתערם צענדליגער פון ארבעט

 נאר וואס שאפ־ארבעםער, פשוס׳ע טויזענםער
 פי־ איבערגעגעבענע און אינםעליגעגטע אזא

 זײ־ צו באציאונג הארציגע אזא און רערשאפט
 גיג־ װײס־פרעזידענט װי מיטארבעםער. נע

אנטװיקלען. געקענט האט ארױס, וױתט גאלד
 םען12 דעם באנקעט, בײם שטימונג די

 צען־יאריקען גינגאייד׳ס כבוד1' דעצעמבער.
 דעפארט־ דעם פון דירעקטאר אלס יובילײ
 ײם־ אדת אן געװען דעריבער איז מענט.

 דזשיי־ געװען איז טאאסםמ־יסטער טוב׳דיגע.
 דע־ פון דירעקטאר געהילפס האלפערין, קאב

 ערש־ אין דובינסקי פרעזידענט פארטמ/נט.
 אנטאניני לואידזשי װײס־פרעזידענט טער

 איבערגעבעגהײט, גינגאלד׳ט געלױבט האבען
 ײ־ דער אין דערגרײכונגען און פעאיגקײםען

 ער װאס פאזיציעס פארשײדענע די אין ניאן
 מענע־ קעסלער, דזשאזעף אנגעהאלטען. האם

 י־א־ ױניאן מאכער רעינקאוט דער פון דזשער
 האט גינגאלד װאס ױניאן די — 20 קאל

 סך א געפירט איר האט א־ן בויען געהאלפען
 הארציג אים האט מענעדדטער. אלם יארען

 א-ן ריטגלידער די פין נאםען באגריםס.איז
ייניאן. דער פון פירער

 בא־ זיין אין האט דיבינטקי פרעזידענט
 אפגע־טטעלט הויפטזאכלעד זיך רעדע גריס־נג

 פון לעבען דעם אין פארבעסערונגען די אײף
 געױארען דערגרײכט זייגען װאם ארבעטער די

 יאר. צװאנציג לעצטע די אין יוניאן דער פון
 דעם פץ װאוקס ״דער :געזאגט האט ער

 איצטיגע ױין צו דעפארטמענם נארד־איםט
טגײדער טויזענט t-8 פ־ן גרײס  אזא אין מי

ײז פ־ן צ־יט קירצער פארהע^טניסמעטיק  בי
 אופטו. גרויסער א ז־כער איז 'אר. צײאנציג

 ײניאניט דער :צדן אבעי־ ראס ריכטיגע די
נארד־ פין טעריטאריע דער אין דערגרײכונג

 אין פארבעסערדנג די איז דעפארטמענט איסט
 די מיםגליד. אײנצעלנעם יעדען פץ לעבעי

 הײנם געסט די פ־ן אײנעם פין אגוועזענהײט
 א אין לאגע דער אן מיר דערמאנט אװענט

 מיר װאו פענסילרױיניע. אין שםאם געװיסע
 גע־ נישט צוריק יאר צװאנציג מים האבען

 איך מיטגליד. אײנציגען אײן קיץ האם
 קאמף, שװערען דעם װעגען איצם מי־אכט

 דזשאנס־ אין פירען געמוזט האבען מיר װאס
 די און אנשםרענגונג דער װעגען מאון,

 ביז מאכען געמחט האט מען װאס קרבנית.
ױניאן. אונזער עםאבלירם האם מען

אכטרגג, מענשלעכע געבראכט האנען ״םיר
 מיר ;אויםבױטינג בלויז געװען איז עט ודאי

 קליידער די פאר רעטפעקט עמאבלירט ־אבען
 צוױיםער דער נאך שטאט א'ין אין ארבעטער

 אפסטעיט ענגלאנד, נױ פענסילוױיגיע, אין
 דער פון געגענדען אנדערע אין יארק ניו

 ארבעטער מרייד נאדעל די װאי םעריםאריע,
 בעםלען צו געצװאונגען געװען פריער זייגען

 קענען צד כדי שכירות די אײף מער פעני א
משפחה. די שפייזען

 געיעגעג־ די פארגרעסערם האבען .י־יר
 פאר אנטװיקלונג, פערזענלעכער פאר הײסען
 אין ארבעםער די פון אײפשטײג און װאוקס

 און הונגער קראנקהייט. וואו אינד־טטריע אן
 זײנען באדינגינגען ארבעםס אומםענםשלעכע

 האט רואם םװעט־שאפ, פון ירושה די געװען
הא־ אלץ דאס אײפגעהאלטען. אנג1״ צ' )יך

 קרא־ מארים פון קא־־עגען אין פרײנד די
 דע־ ״אפיליאייטעד פון מענעדזשעד װעץ.

 הא־ באארד, דז־טאינט דרעס פון פארטמעגט״
 ״אטען זײן צ' באגריסט הארציג אים בען

 צוזאמענ־ ספאנםאנעם א בײ געבורטסטאג
 מענעדזשער גענעראל פין אפיס אין קונפט

האכמאן. דזשוליוס באארד דזשאינט פין
 גע־ שטארק זײער ױערם היובל בעל דער

 אקטי־ און הברים פרײנד. זײנע אלע פון אכט
 זיק באװעגונג. ארבעטער דער אין ט־ער ייע

 פון װי אנדערע גאנץ א דערפארונג י־עבענס
 האט ױניאנפ, אידישע די אין אנםירער די

שטעמפעל. באז־נדערען א געראזט אים אײף
 ט“א אמעריקע ק־ין געקורען איז קראװעץ

 אנגע־ איז ער בחיר. ישיבה יאריגער 17 א
 קײן האבענדיג :יט אץ באטטאן, ליץ ל־רען

 פאר־ א־ן געארבעט ער האט האגט אין פאך
 בײ אין שײק־אינגעל איט סטא״־ם יטײדענע

 האט ער ביז ארבעט שױארצע פארשײדענע
ט איבעםען צו דערשיאגען זיך  שיף־אנ־ אי

האפען. אין י־אדער
 פארכאפט שנעל א־ז בהיר ײנגער דער

 הא־ װאס ױיזיעס סאציא־־ע די פץ גע־־ארען
 װעלט־ ערשטער דער פץ יארען די אין בען

 ארבעטער ראדיקאלע די באהערשט נ־־חרה
 אין אנגעשלאסען זיד האט ער באײעגינג.

 דאבעלױ אי. דער אין אקטײו גע־וארען איז,
 דהי אװ װארקערס (אינדאטטריעל דאבעלײ
דעם אין באטײליגט ױך האט אץ '־אלי־ד׳

19 זײט ־&[—-------------------
 א־נזער אויפבויען דורך דערגרײכט מיר בען

ױ פון ערא דער אין ױניאן  ד*רך דיעל׳ ׳נ
 פעאיג־ די ענערגיע, דער םיט פירערשאפט א

 א פון אידעאליזם און איניציאטיװע די קײט
 דובינסקי פרעזידענם האם גינגאלד״, דײװיד

געזאגט.
 ?טדצ געהאלטעז האט רעדע רירענדע א

 האם װעלכע באסםאן, פון מיטגליד א ספוגער.
 אפםײלונ־ אלע די פ־ן קאמיטע א פארטראטען

 בא־ זײנען װאס דעפאדטמענט, דעם פון גען
 וױיס־פרעזי־ איבערצוגעבען געװארען שטימט

 טיטגלידער. די פון מתנה א גינגאלד ז־ענם
 קא־ דער אויף זײנען ספעער מיט צ־זאמען

 אפ־ פץ קאלטער קעטערין :געװען מיטע
ױ סטעיט  קא־ לוםי װערמאנם; אין יארק נ

 טערי־ װילמינגמאן־םרענםאן דער פון לעסי
 פענסילװײניע פון מאנטראנע אננא טאר־יע;

 און מאסאטשחעטס פון לעװעסק לוסי אץ
א־ילאנד. רא־ד

פרעזענם, דעם גינגאלד׳ן איבערגעבענדיג
:געזאגט טפונער האם

מ מאל קיץ אעז האט ״איר  באטראכט ני
 איר רײםםער. ױניאן אין ציפערען בלויז װי

 װי יחידים, װי געזעז מאל אלע אונז האט
 אינ־ פארבעסערעז צו קעמפעז װעלכע מענשען

 וואױנען מיר װאו פלאץ אױפן לעבענט זערע
 ױאס אין פארשםאנען האם איר ארבעםען. אדן

 געגעבען אר:ז האם איר זיך, נײםיגען טיר
 מיטלען די געלערענט אונז און אידעאל דעם

דערגרייכען.״ צו עט אזוי װי
 אנגע־ זײנען םעלעגראםעט באגריטינגס

 גענעראל דעם פון מיטגלידער אלע פון קומעז
 פון ארבעטער די פון באארד, עקזעקוטױו
 ארבעטס־ צאל א פון און שעפער הונדערםער

געבער•

 דעם פאראליזירט האט װאס סטרײק גענעראל
 האט ער ,װאשינגטאן. סיאטעל אין האפען

 ״לאמ־ אלם געארבעט א־יר צײט שטיקעל א
 יע־ אין םעטיג געװען איז א־ן דזשעק״ בער
באװעגונג. נער

באװע־ יענער פ־ן צוזאמעגברוך דעם כײט
ױ אין אנגעקומען קראוועץ איז ג־נג  יארק נ
 יטאפ. דרעס א אין ארבעטען אװעק איז און
 23 לאקאל אין מיטגליד א געװארען איז ער
 •דרעסמא־ איבעריגע די מיט צוזאמען איז אץ

 ,22 לאקאל צו געװארען טראנםפערירט כער
 פארשיידענע אן האלט אץ אקטיױ איז ער װא•

טאג. צי הײנט ביז אכײטען
 טא־ גאנץ א א־יך איז קראװעץ ראריס

 דערצײ־ קורצע זײגע שרײבער. לאנטפולער
 איז זיד ד־יקעז ארבעטער־לעבען פון ײנגען

 פארעפענט־ זײנען אץ ״גערעכטיגקײט״ דער
 ליטערארישע רייע א איז געװארען לעכט

 1927 אין ענגליש. אין אידיש אין זשורגאלען
 בוך א זײנער געױארען ארויסגעגעבען איז

 א געמאכם האבעז װאס דערצײלונגען מיט
קריםיקער. די אויף אײנדרוק שטארקען

 נאך קראוועץ איז יאר 60 פין עלטער אין
 און ענערגיע מיט פול מענש. ױגענטלעכער א

 אידעאלען• ארבצםער די צו איבערגעבענהײט
 הא־ און פרײנד אנדערע זײנע מיט צוזאמען

 יארען טך א :אר אים ריר װינשען לעגעז
 דער פאר א־בעט דעיפא״גר־יכע א־ן געזינט

דצנ־טהײט.

 מלעען און פױינד פון נאנריספ הראװע״
גענורסססאג <ן260 זײן צו



גערעכטיגקײט20 דיט

 האם אינםערנעשאנעל וגזער
גע־ 1953 פח םוף ביים

 שעה׳איגע 35 די װאונען
 נאך פאר ארבעםסײיאד

מיםגלידער. סויזענם 25
 אזא אויף האם ױניאן די

אל־ פון םוף בײם אוסן.
 פאר־ שרים גרײםען א געכואכם יאר. םעז

 גע־ זיך האם זי װאם ציל דעם צו אויס
 אין קאגגועגשאז ־םער28 דער בײ שםעלם
 םון פראצעגם 4» די סאר קריגעז צז שיקאגא

 געאר־ נאד האבען ודאם םיםגלידער. אירע
 די װאך. א שעה האלב א *ץ 37 את 40 בעם

 םא־ אלע אין ארבעםס־זואך. שעה׳איגע 35
 קיר־ די געדדאמעז האם ײגיאן די וחנן לעז

 גע־ גלייכצייםיג זי האט ארבעםם־װאך צערע
 קאםפעגםירען צו העכערוגגעז לוין װאונעז

 אר־ פארלײדענער דעד פאר ארבעםער די
בעסס־ציים.

 די םח ז׳ייגעז מיםגלידער םויזעגם 25 די
ע. ם מ מז װאם ל א  די געװאונעז 1953 אין ה

 םארי־ אנהויב ארבעםס־װאד. שעזז׳איגע 35
 דרעם־ םשילדרען .91 לאקאל האם חודש געז

 םים אגריפעגם אז אונםערגעשריבעז כאכער.
 13 די װעלכעז לוים אסאסיאיישאן. דער

 דעם אנהױבעז װעלעז םיםגלידער םױזעגם
 אנ־ ייזיד א שעה 35 ארבןיםעז יאר נייעס

 זיי ודאם שעד״ האלב א או׳ן 37 די שםאם
 שםיק־אר־ זײ געארבעם. איצם ביז האבעז
 פראצענם 6 ®ץ הוספה אז קריגעז בעםער

 אר־ פארלוירענער דער פאר פארגיםיגעז צי
 קרי־ װעלען װאכזין־העגם די אח בעםס־צײם

 אר־ שעה 35 פאר שכירות זעלביגע די גען
ם  פאר נעקראגעז פריער האבען זיי װי מ

שעה. האב א און 37 די
 אגריםענם דעם אם םמ רעזולםאם א וױ

 שױן איז ידאס אגריפענם ענלעכען אן זיח
 איז געװארעז זדנםעדגעשריבען פריער

 איז בראזיר־אינדוםםריע את קאו־סעם דער
 קיר־ די געװאונעז ױניאן די האם נײײארק״

ע ר  םדיזעגם 12 פאר אויך ארבעםס־װאד מ
 אח קארסעם ארן דרעםפאכער םשײידרזװ

 באשעפכיגם זײנען װאס ארבעםער. בראזיר
 אדבעםעז ײאם שעפער. סאמ אװ אוס אין

אין נואנוםעקסשורןירם איז דזשאבערט פאד
 אר־ םאמ אוי אום םדיזענם 12 די גיי־יאר?.

 שעה 40 געארבעם איצם ביז האבעז בעםער
 די געװארעז דערגרײכם איז דארס װאד־. א

 :פאזעז צדױי אין ארבעםם־װאד שעזדאיגע 35
 אג־ םעז װעם יאר גײעם rc אנהויב נױםן

מז  און שעה האלב א איז 37 ארבעםען הוי
 אדבעםס־װאד די װעם 1956 יאנ.-אר »ין

 ביידע איז שעה. 35 צו ױערעז געקירצם
 כאמפענ־ קריגען ארבעסער די ״יעלעז פאזען

 פאר־ דער פאן העכערונגען לײז םיי־עגדיגע
אדבעםס־צײס. "רענער‘'

 זרנםערנע־ אוגזער האם אדום אמ ארים
בא־ קאנװענשאן סיםן הסכם אין שאנעל.

 ארבעטם־ שעה׳איגע 35 די דערגרייכם שלוס,
 קאנ־ דער נאך חדשים 6 ערשםע די אין וואך

 גרעםטען איבערװעגענד .דעם פאר װענשאן
 וואס דערי1מיםגי פראצענט 48 די פוץ פײל

 פאר שעה. 35 פון טער געארבעט האבען
 מיםגלי־ אינטערנעשאנעל די פון פראצענם 52

 אן ארבעטס־װאך קורצע די שוין איז ד׳ער
 לאנגע ׳א אינסםיטוציע איינגעפונדעוועםע

ציים.

t ץ
 געװינט אעםערנעשאנעל

 ארבעטם שעדדאיגע 35
טױזענם ו2 נאך פאר

v ________________________________ j

 די געוואונען האם אינםערנעשאנעל די
 טויזענם 12 פאר ארבעםם־וואד שעה׳איגע 35

 די אין באשעפטיגם ךינען װאס מיםגלידער.
 בראױיר און קארסעט און דרעם םשילדרען

 נױ־דזש־ נױ־יארק. אפ־םםעים אין שעפער
 אנדע־ און קאנעםיקאם פענסילוױיניע וירזי.

 ארבעםער די מאי־קעםם. םאח אװ אום רע
 שע־ קאנטראקםינג אין אנגעשםעלם דינעז
 אין דזשאבערם פאר ארבעםען וואם &ער.

נױ־יאר?.
 אינ־ דער פון פרעזידענם דובינםקי. דוד

 ײגיאן די אז באקאגט, מאכט נמרנעקאנעל-
 ארבעטט־װאך קירצערע די געװאונעז חאט
 לעצמענס זיינעז װאם אגרימענםם די אין

־ דער מים געווארען אונםערגעשריבען שו ח . 
 אםאסי־ מאנוםעקםשירערפ אפערעל װעגייל

 פון אסאסיאײשאן דער מים אוץ איישאן״
 מאנופעקםש־רערס. בראזיר און הארנהגם

 ארבעםס־װאד די װעם אגרימענטם די לוים
 ־םען4 דעם אנהויבענדיג ווערעז• געקירצם

 האלב א און 37 אויף 40 פון ,1954 יאנואר,
 װעם ארבעםס־וואך שםונדיגע 35 די שעדע

שפעטעד. יאר צוויי םים װערעז אייגגעפירס
 קריגעז װעלעז ארבעםער םויזענם 12 די

 פרא־ האלב א און 6 םוץ העכערוגנ לוין א
ם נ  פארגי־ צי יאנ-ארי קוםענדיגען דעם מ
 ארבעסם־ פארלױרעגער דער פאר םיגעז
 ארבעמם־וואד שעזדאיגע 35 די װ® צײם.
 בעלי די ײעלען ידערעז אילנגעפירם ,װעם

 העכערונג לױן צדױיסע א קריגען מלאכות
 די ודעלעז אוםן אזא אויף פראצענם. 6 פרן

 די ארבעס שע־ 35 םאר קריגעז ארבעםער
 פאר איצם קריגען זיי װאס שכירות זעלביגע
 ד־ געײאונען האם ישיאן די שעה. פערציג

 בא־ סיםז הסכם אין ארבעםס־װאד קירצעדע
 אינםערנעשאנעיי לעצםער דער פרן שלום

שיקאגא. אין קאנווענשאז
םיג ײ מ ליי  א געוואונעז ױניאן די האם ג

 דריי ארן סקיילם פינינױם די אויף העכערונג
יאר. א טובים ױם באצאלםע האלב א את

 דרעסםאכער טשילדרען
 ארבעטם שעה 35 געװינעז

אגרימענט נײעם איז װאך
v _____ ;________________________ j

 לאקאל ייניאן דרעסמאכער םשיי^דדען די
 אויסערגעוױינ־ רײע א געװאונעז האט ,91

 אומ־ די פאר פארבעסערונגען װיכםיגע לעך
 אין מיטגלידער טויזעגם דרײצעז געפער

 בתים. בעלי די מיט אגרימענט נייעם דעם
 גריג־ הערי װיים־פרעזידענט, באריכםעם

 אפמאך דער לאקאל. פון מענעדזשער בערג.
 די פון פארםדעםער און ױניאז דעד צװישען

 דער־ איז בתים בעלי די פון אסאסיאיישאנם
 פארהאנדלעגעז לאנגע נאד געװארען גרײכט

 אק־ אנהױב זינם געצויגען זיך האבען װאס
 גוםגעהײםען איששטימיג דינען איז םאבער•

 פת פארזאמלונג םפעציעלע א פון געווארעז
 מים־ צענטער, מאנהעםען אין מיטגלידער די

דעצעמבער. טען9 דעם וואך,
 אויםערגע־ געװען איז פארזאמלונג די

 םון זאל גרויסעד דער באזוכם. גום װײנלעך
 גאלעריס דרײ אלע מיט צענטער מאנהעםען

 האבען מאגכע און איבערפילם געװען ױינען
 פלאץ. קיץ געםינען געקענט :יט שוין זיד

 די פאר האם גרינבערג װײס־פרעזידענט
 פון פונקםעז אלע דערקלערט פארזאמעלטע

 אין ארײן װעט װאס אפמאך נײעם דעם
 ביידע אויב יאנואר ערשטען דעם -יקדאפט
גוםהײםען. אים װעלעז צדדים

 נייעם דעם אין געױינם װיכמיגער דעד
 אר־ דער פון פארקירצונג די איז אפמאך

 שטונדע האלבע א מים 37 פין בעטס־וואך
 װאכעךזװ־בעםער די װאך. א שטונדען 35 צו

 אר־ קורצערער דער פאר קריגעז װעלען
 פאר װי שכירות זעלביגע די בעםס־צײם

 א הײםט דאס ארבעםס־װאך. לענגערער דער
 אויפן פראצענם זעקס ארים פון העכערינג
 װעלעז ארבעםער שםיק די לוין. שםונדעז

 אױך פראצענם זעקס פון העכערונג א קריגען
 אויף אמ ארבעם דער פאר פרײזען די אויף

 קריגעז זיי װאס העכערונגען עקםםרע די
 אװער־ פאר אפכאכען. פי־יערדיגע די לײם
 די ־יעלען ארבעם רעגולערער דער נאך םיים

 אנדערםהאלבעז באצאלם קריגען ארבעםער
 װען שעה. האלבער ערשםער דער נאך מאל

 פאר פארהאלםען װערם ארבעםער אז אבער
 וױשיגער נים געבעז אים מעז םת אווערםיים

 ער װעלכער פאר ארבעם, שעה פולע א װי
 שעה א פאר באצאלס אופן אזא אויף קריגם

.,פערטעי א מיט
 אין ארבעטעד די פאר לױן םינימום דער

 דאלאר צוױי מימ געהעכערם ווערט םרייד
 םיס און ארבעםער םרויען די פאר װאך א

 קלוירקס, שיפינג די פאר װאך א אר1דאי דרײ
אר־ מעגער איינציגע די פאקםיש ױינען ױאס
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 טרײד אין באשעפטיגט װערען װאם בעטעד
קאטערס. די חוץ א

 די פאר געװאונען אויך האט ױניאן די
 ױם באצאלטע האלב א און דרײ ארבעטי^ר

 ארן קריסטמוס דעי, לייבאר יאר, אין טובים
 טאג האלבען א א־ן דעי בוירט װאשיגגטאנם

 קריגעז װעל״ען טעג די פאר רעי. עלעקשאן
 םײ טרײד, אין ארבעטער אלע באצאלם

 בעל די ארבעטער. װאך סײ און שםיק
 די פאר באצאלט ־יגעז9 װעלען מלאכות

 יענע ארבעםען זײ צי אומאפהענגיג טעג
 טאג װעלכען און ניט אדער שאפ אין װאך
 מיטען אין אײספאלען, ניט זאל עס װאך אין

זונטאג. א אדער שבת א אין אדער ױאך
 איז אגרימענט אין ענדערונג װיכטיגע א
 פערזענלעך איז שותף יעדער װאס דאס אויך

 ער א'יב אדן אגרימענם דעם דורך געבונדען
 אייגענעם אן עפענט און פירמע די פארלאזט

 אגרימענט דעם פון מערמין דעם אין שאפ
 א־:־ באדינג־נגען. ײניאן אײנשםעלען ער מוז

 דער איז אגרימענטס פדיערדיגע די טער
 ניט קארפאריישאו א פון שותף אײנציגער

 פון ארויס איז ער װען און געבונדען געװען
 אויפ־ זיך האט פירמע די אדער פירםע

 ניט־ א עפענען געקענם ער האם געלייזט
שאפ. ױניאן
עען עם  אײס־ געװארען געמאכט אויך זי

 קאנ־ דעם אין ױניאן דער פאר בעסערונגען
 אר־ די פאר פאנד רעטײערמענט סון םראל

בעטער.
 אײנ־ איז געזאגט. װי אגרימעגם, דער
 אר־ די פון געװארען געהײסען גום שטימיג
 הא־ ארבעםערינם רײ א װי גאכדעם בעטער

 אויסגעדריקם און פראגעז געשטעלט בען
 זײ־ מלאכות בעל אײניגע מײנוגגען. זייערע

 וואלט עס אז מײנוגג, דער םיט געױען נען
 קריגען צו ארבעטער די פאר בעםער געװען

 £ר־ קורצערע א זינשםאט העכערונג לוין א
 פארלאגגט נאר האט װאם יעדער בעטם־וואך.

 דער איז םיף צום װארט. דאס געקראגען ר.אם
געװארען. געהײסען גום אײנשטימיג אפמאך
טינג דעם בײ  אנװעזענד אויך זײנען מי
 פון מיטגלידער אלטע פופציג ארום געװען

 פענסיע. אײף איצט זײנען װאס ױניאן דער
 צי געװארען געלאדען ספעציעל זיינען װאס
טינג דעם  איבערגעגעבען זײ איז עם און מי

 דער פון מיטגלידס־קארטלעך עהרען ג־וארען
 פרױױ־ און רעכטעז אלע זײ גיט וואס ױניאז

טגלידער װי ליגיעס  ניט דארפען זײ כאטש טי
 זיך האבען אלטיטשקע די דױס. קײן צאלען

 פארהאנדל־נ־ די מים אינםערעסירם שםארק
 די מיט םרײד גרױס אױםגעדריקט און גען

 ברידער און שװעםטער זייערע פון געװינסען
 ניט דערפון שײן קענעז *ייין זיי כאםש

דירעקט. געניםען

 צאלען אן הױבט 64 לאר,אל
עלטער־פענםיעם

עז א ביי כ ע ל ^  פאר־ איז ױאם םיםיגג. פי
 לא* האם דעצעמבער. דריםען דעם געקומען

 אויסגעצאלם באםענהאל־מאכער• ■M קאל
 א צ־ םשעק עלםער־פענסיע ערשםען דעם

 אן האם לאקאל דער מיםגליד. רעםייערםעז
 50 צאלם װאם רזיסייערםענם־פאנד אייגענעם

 םוב׳דיגער ױם דער פענםיע. חוז׳ס א דאלאר
 פון געיוארעז אדרעסירם איז צוזאמענקום

 לאקאל פון מענעדזשער שיפמאן׳ איזידאר
אסעסא־ פון מענעדזשער קלאצי, װ. א. אץ

 געהילף מענדעלםאן. הענעך קאונסיל. ריס
 דזשאינט־ פון גענעראל־נדענעדזשעד צים

 פארזא־ דעם אויפגעקלערם האט באארד,
 פון פראבלעמען די איכער עולם מעלטען

 אין מענשען עלטערע צאל ױאקכענדער דער
 געװא־ געפירט איז מיטינג דער אמעריקע.

 שטענדיגער ראבינאװיטש, םעמרעל פץ רען
יאקאל. פין טשערמאן

r-------------------------------------------ץ
 דעפ. טאוץ אװ אוט איסטעיז

 ;שעפער אכט אי־גאניזייט
שטונדען ?ײצעיע געוױנט

V_______________________________ J
 דעפארם־ םאון אװ אום איסםערן דער

 געװי־ שעפער אכט ארגאניזירט האט רענט
 אנ־ אץ איבעטס־װאך קירצערע לי נענדיג
 וױיס־ באריכטעט פארבעסערונגען, דערע

 גענעראל־ האראװיץ. איזראעל פרעזידענט
 אײנע דעפארםמענט. דעם פון מענעדזשער

 די איז שעפער נײ־ארגאניזירטע די פץ
 ארענדזש. אין קאמפאני״ דרעם ״על -מעיד

 לעצטע די איז האט װעלכע נױ־דזשוידזי.
אן א אנגעפירט יאר 25 שאפ. ניט־ױני

 יאר עםי״עכע ייעצםע די פון פארלויף איז
 צו פרואװען עטייעכע גע־יארען געמאכט זײנען

 דער־ אן אבער שאפ, דעם אט ארגאניזירען
 בא־ ױניאנס דער איז יאר לעצטען פאלג.

 גע־ ארבעטער די ארגאניזירען צו מיאונג
 אן פון גרינדוגג דער דורך געװארען שמערט

 אבער שאפ. אינם ײניאן ״אינדעפענדענט״
 װי־ הײ־יאר זײנען ארגאנײזערס אונזערע װען
 דריױו א אנגעהויבען און צוריקגעקומען דער
 װעמ ער אז א־ינגעזען, באלעבאם דער האט
 אנםגעגענצושטעלען זיך אימשםאנד זיץ ניט
 מיט אגרימענט אן איונםערגעשריבען האט א־ן

 אין געװינם װיכםיגסםער דער יעיאן. דער
 דער פון אײנפירוגג די איז שאפ דעם אט
 ױ־ נייע די ארבעטס־װאך. שעה׳איגער 35

 מיםגלידער געװארען ײינען ניאן־רעקרוםען
.221 1לאקאי אין

 ארגאניזירט איז וואם שאפ׳ צװײטער א
 דער אונםער .221 ייאקאל דורך געװארען

 איז דעטלעפסאן. פיםער פון פארװא^טינג
 מאנוםעקטשורינג קלאדינג בי. ענד ״עיי די

 שאפ דרעס משילדרען א אינקארפאריײטאן״,
 ארבעםם־ עטאבלירםע נ־י די נואי־ק. אין

 וױ זעלביגע די אױך זײנעז באדינג־גגען
 מים אגרימענט קאלעקםיײען דעם אוגטער

 קאנ־ דרעס װאשעבעל דזשוירזי ״נױ דער
 נײ־ארגאני־ די אסאכיאיישאז״. טראקטארם

 פעשאנס״. -מאריעםא פון ארבעטער זירטע
 איילענד, םםעטען אין דרעס־קאנטראקטאר א

 ארבעסם־באדינגונ־ די פון געניסען װעלען
ט קאייעקםיװעז דעם א־נמער גען ײכענ  אג
באארד. דושאינם דרעס נײ־יארקער דעם פין

 שע־ נײ־ארגאניזירםע פינף אנדערע די
 די זיינען דאם לאנג־איילענד. אין זײנעז פער

 :־ואודםייד אין קאמפאני״, בלאוז ״דזשאמאר
 אזאן אין האמפאני״. כפארםירעיר ,.דע^רעי

 : פאינם קאלעדזש אין דרעס. י*אנגי די : פארק
 קאכל־ ספארםוועיר ענד בלאיז ען ״םערי
 -,דזשעי די אין אייבאנס סענט איז פאני״■

אססאריא. אין קריאיישאנפ״■
• • •

םארוואלםו^ דער אינםער .251 'אקאיי

21 זײט ־*ן-----------------------
 אגרימענטס די באנייט האט רייך, סײדי פון

 ״קאדעל און קארפארעישאן״ ״סיפקין מיט
ס׳/ ענ  דער סיטי. דזשוירזי אין בײדע טי

 װעט ארבעטס־װאך די :איז געװינם הויפם
 א און 37 אײף 40 פץ ווערען געקידצט

 װעלען שטיק־ארבעטער די שעה. האלבע
 פרא־ זיבען פון העכערינג לוין א קריגען
 דער פאר קאמפענסירען זײ װעט װאם צענט,

 װאבען־ די אץ ארעבטס־צײט פארלוירענער
 זעלביגע די קריגען װעלען ארבעטער

 אר־ לענגערער דער פאר פריער װי שכירות
 ארבעםם־װאך ־שעה׳איגע35 די בעטם־װאך.

 זצלביגער דצר אין װערען אײנגעפירט װעט
 װערט ארבעטם־װאך קורצע די דוען צײט

 מאנו־ די פון שעפער די אין אײנגעפירט
 װאש־ נױ־דזשוירזי דער אין פעקםשורעי־ס

 מלאכות בעל די אסאםיאיישאן״. דרעם עבעל
 העכערונג לדין צוגאב א קריגען דאן װעלען

פראצענם. 7 פון
 אז באמערקדנגסװערט, באזונדער איז עם
 גע־ ארגאניױרט ערשם זײנען שעפער ביידע

 פארביטערטעו א נאך .1952 אין װארען
 די װאכען. 6 געדויערט האט וואם סםרײק׳

 צװישען באציאונגען פריינטלעכע איצטיגצ
 די אז וױיזען, ־פירמעס די און ױניאן דער

 פארגע־ שױן איז פארביטערונג פריערדיגע
געױארעז• םען

• « •
 אינם לאקאלען 34 די פץ מיטגלידער די

 האבען דעפארטמענט טאון אװ אוט איסטערן
 אין אויםגעצאלט געקראגען יאר פאריגען

 386 מיט מיליאן א פון סימע די װאקאציעם
 באריכםעט עם װי איז• דאס דאלאר. טויזענט

די האראװיץ, איזראעל וױים־פרעזידענט
האט דעפארטמענט דער װאם סומע גרעסטע

 װאקאציע־בענע־ אין אויסגעצאלט איצט ביז
פיטס.

* * *

:זזאראיזײץ, איזראעל װײם־פרעזידענט,
טינג א בײ האט  שאפ־משערלעידים פין מי
 די פון מיטגלידער באארד עקזעקוטיװ און

 אונמערגעצוי־ 149 אין 251 .220 דאקאלען:
 יאר פאריגען פון סוף בײם הבל סך א גען
 א,ױ ארם איפטערן פץ דערגרײכוגגען די פון

 .1953 פין פארלויף אין דעפארםמענט, טאון
 דע־ פינם דערגרײכונגען. װיכמיגסםע די

 איז אנגעױיזען, האראװיץ האט פארםמענם,
 דער וואם ארבעמס־רואך. שעה׳איגע 35 די

 הסכם אין געװאונען• האט דעפארטמענמ
 אינםערגעשאנעל־ דער פון באשלוס מיםן

 דעפארממענם דער שיקאגא. אין קאנױענשאז
 צו נים באש־ייס פעסטען א אנגענומען האט

<u %|. קאנםראקט שום קיץ באנייעז t גע־ 
 ארבעמם־ קירצערע א פאה פונקם העריגען

 דע־ דער וואם באייכםען די לוים ־ואך.
 צו איז געקראגצז שפעמער האט פארטמענט

 דער פמ אנםשלאםענקײם די אז מערקען,
 אר־ שעח-׳איגע 35 די געװינען צ־ ױניאז

טיג װעט עם ווען אפילו בעטס־וואך.  זייז נוי
 צר געהאלפען באדייםענד האם פםרײקעז. צי

א ווידערשםאנד דעם ברעכען  בעלי סך פוןי
 די באנייען צי געקומעז איז עט וועז בתים.

אגרימענםם.
 האם דעפארםניצנם פינם דירעקםאר דער

 װאס פראגרעט דעם אײף אנגעװיזען אײך
 פין פארלויף אין געמאכם האם ױניאן די

 צאל באדייםענדע א ארגאניזירען בײם 1953
 װצל־ פירמעס. נים־ײניאן אלם־אײנגעזעסעגע

זײ וועם כען אז געכדינט, האס מען כע



ם י ----------------------------------4 22 ד
 1953 *ין *רג*ניזירען. קענעז גים קײגמיל

מן זיײד ה*ם היי irra *נגע p x p itt דער 
 רעניי׳ןדמעמו־פןגד. ר*ני**לעד איםסערן
מד על  סיסע־ די ייין םיםגלידעד די גים וז
טיס  בע־ עלםער־מנסיע זיינדיםסר׳יעם לעי

 פוגם סיםגלידעד םויזעגם 38 *לזי נזיסיםעז.
 *גנעדויזען. מזדןןדױץ ושןם רמארםםעגם.

מז * רעםײערסעגם־בעגעפיםען. »יצם ה
מו «ץ היף בײם *רי » nip דער מיזס 

 גע־ דעפארםםעגם םאון raj אוס זױפםערן
מןן a ודי n םװים דער גןגעז םסדײ׳ק- 

ע םסײל רי שו ס ק מ ח  דורך ק*פ«אגי״. מג
שרײמז  מיר־ דער סים אגו־יננזגגם ?ץ *וגםער

 װ*כען 5 גןיד־יערק ה*ם ׳םסרײק דער מע.
 פאר עיקד דער געוד*רעז געםירם איז *ו׳ן

 *ר־ שעה׳איגע 35 די ®־ן אײגפירוגנ דער
געדואוגען. האם יוניאן זײ ודעלמ מםם־והאי.

r----------------------ץ
 איםם גארד דעם אין

דעפארםםענם
J____________________________V

m דער pם איסס ־ םפענ מר  דעם הןזס דע
 רע־ מםשווזידיגע דערגרײכס חרדש םאריגעז

 די ארג*גיזירעז צו דרײװ זייז אין זולם*סעז
 וױים־פרעזי־ באריכםעם שעפער. ניםײוגיאז

 דעם םון דירעקםאר גינגאלד. דײדויד דעגם
ױענגלזנד דער אין דמארםםעגם.  םערײ ני

 דעם םון באריכם א לײם עס. האלם מאריע
y םופערװיתער. םיעלד e n? ,ביים האלפערן 

 באשעסםי־ װןזם שעפער. פיר ארגאניזירען
ארבענהיר. הגנדערם אכם אוײם געז

 גיםיגג .םאנםשעםםער סון שאפ דעם אין
 נירהעםפשײר, םאנםשעסםער. אין .”םעשאנס

 אינם ארבעםעו־ 350 די pc מערהײם א איז
 אירע אין ױניאז די שםיצען צו גרייס שאפ

 אין שאפ. דעם ארגאניזירעז צו באמיאונגעז
 פאל אין קאספאני״. קוירםעין .םשעים דעם

 אר־ הונדערס דרײ האבעז פאםפ.. ריודער.
 זײ דאס קארםלעך אונםערגעשריבען בעםער
 םארסרעםען זײ זאל יוניאן די אז ודילעץ.

 די פרן אײנע איז םירפע די פירפע. דער בײ
 געגענם. דעם אין פדאדוצירערם גרעססע

 פיפכ־ איז קאפפאני״. קאום .בערקש-יר די
 ארבעםער פערהײם א ױאו םאםם.. םיעלד.
 פאר קארםלעך אונםערגעשריבען האבעז

 די אז דערבײ, האלם עם און ױניאן דער
 אגדיםענם. אן אונםערשרײבען װעם פירפע

 בלאוז א קאפפאני״. פרענק .דזשאזעף די
 האס פאסס״ קװינםי. אין פאנרפעקםשורער

 מיט אגריםענם דעם איגמערגעשריבען שויז
ייגיאן. דער

 אר־ זײנען װעלכע שעפער׳ צוױי אנדערע
 דעפאדספענט• דעם פיז געװארעז גאניױרם
 יג־,י .קאו־־יבי־וק ד־ :ױינען חודש, םאריגען
 די א־ן ?אולברוק. איז קאםסאג'״. דזשערי

 עק־ איו קאמפאני״■ מאגופעקםשיריגג .סערי
ראן.

• • • י
 דעש באנײט האט דעפארםמענם דער

 םאנופעק־ ״־יאשינגםאן דער פים אגרימענט
 נױ־ וואשינגםאן. איז .”קאפפאני םשיריגג

 ,‘אר שעה־איגע 35 די גע״ינעגדיג דזשײרזי.
 זעקס פין העכעריגג ליין א א־ז בעםם־װאד
פראצענם.

• • •
דעפארט־, איסט גארד פין לאהאי^ען די

 הע־ צו געװארען אויםאריזירם זײנען פענם
 םיסגלי־ פאר קראנקעז־בעגעפיס דעם כערען

 אנ־ װאד א דאי־אר is אויף 10 םון דער
ג די צ מ  .1954 יאגואר. ערשנמז דעם פון הוי

* • •
פי־ םרייד־ײגיאז הונדערם פינף איבער

 קער־ שםאםישע פון עארשםײער ארן רער
 דעצעפבער סען5 דעם ד-אבעז פערשאססען

 באנ־ א ביי פאםהעסאן. לוריע םיני מעדירע
 װילקעםבאר. האםעל, רעדיגנםאן אין קעם
 ױגיאן דער פאר םארדינסםען אירע םאר
קאםיוזיםי. דעד פאר את

r------------------------ץ
 פילאדעל־ אין װניאן דרעס
 געגען םםרײק פירם פיע

קאמפאנ^ ״נאכמאן
V___________ _________________ J

 פילא־ אין באארד דזשאינם דרעט דער
 דער געגען ססרײק דעם פאר זעצס דעלפיע.
 באריכםעט םירםע. םאגם״ ענד .נאכפאן
שער ראס- װיליאם  ױניאן. דער פון םענעח

 דעם געװארען דערקלזירם איז םםרייק דער
 זיך האם פירפע די װען אקםאבער. םעז28

 םים אפםאך איר רעםפעקםירען צו אפגעזאגם
ארגאניזאציע. דער

פילאדעל־ אין פירםע דער םץ שאפ דער
 הונ־ צוױי ארום באשעפםיגם וועלכער פיע.

 צוױי אין אײנגעםיילם איז ארבעםער. דערם
 עמבראידערי פראדוצירם םייל איין םיילען.

 פרא־ םייל צווײםער דער אח םםיםשינג און
 עםבראידערי־ די קאםאן־דרעסעס. דוצירם

 קא־ דעם אונםער געארבעם האס אשםיילונג
 עמבראידערי דער אין אגריפענם לעקסיווען

 קאטאן־דרעס דדם םאר אבער אינדוםםריע.
 די פון םארלויף אין םירפע. די האס שאפ

 ניט־געשריבענעם א געהאם יאר. עלף ייעצםע
 װעלען ארבעםס־באדינגונגעו די אז אפםאך.

עלביגן די זײן  אםאםיאײשאז־ די אין װי ז
שעפער.
 רע־ פירפע די האט צוריק צ"ט א פים
 אסאסיאיישאן עמבראידערי דער פין זיגגי-ים

 בהים בעלי די האבען נאכדעם גליץ־ און
 אין ארבעטער די געבען צו אפגעזאגם זיד

 לוין די דעפארםדענם קאםאן־דרעס דעם
 געװארען פארארדענט איז וואם העכערונג.

 די װען משערפאן. אופפארםייאישען דורכן
 םירםןי, דער צו געווענדעם זיך האם ױניזזז
 פירמע די האם אפפאך■ איר באנײען וועגען

 וױיל פכלומר׳טם ארבעםער אכציג אפגעזאגם
 ױניאן די ארבעם. געגוג פאראן ניט איז עס

 ־ואס סטרײק• דעם דערקלערט דאן האט
 געשרי־ ױערען שורות די ײען אן גאך האלם

 פאר־ ױינען צײט דער פון פארלויף א'ן בעז־
 אן אבער קאנפערענצען עטלעכע געקופען

רעזילסאטען. פמשית׳דיגע
דערװיסט. ײניאן די זיך האט דערוױיל

 קלײנער א אין שאפ א בויט פירפע די אז
 האפט זי װאו קאראלײגא. סאוט איז שםאם.

 די אונמער דרעסעם פראדוצירען קענען צ־
 ארבעטס־באדינגינגען. קלעגלעכע ארטיגע

 באטײליגען עס װעלכען אין סטרײק• דער
 אנדערע פון באאמטע און מיטגלידער די זיך

 עס אין אז גײט פילאדעלפיע. אין יאקאלען
 פ־קעט־ שטענדיג־ל א אנגעהאלםעז װערט
יטאפ. דעם אי־־ם לאין

גערענםינהײס 8►---------------
 דער־ סלוױלאנד איז ױניאז

 ״טע־ געגען םםרײק קלערם
פירםע לער־קאהר

V_____________________________ /
אן די  דערקלערם האס קליחילאנד אין ױני

 פירכע, .קעלער־קאהן״ דןיר געגען טםרײק א
 צו געפאר אין זיינען ארבעםער 325 וואו

 םירפע די םחםת דזשאבם זייערע פארלירען
 בא־ באלםיכאר. קית -פוםעז״ צו זיד גוײים

 דעם פון דירעקםאר קוירצמאן, J ריכםעם
אן די דעפארטםעגט. אהייא־קעגםאקי  אין יוני

 צו נים באפיאינגעז ארע פאכם קליװלאנד
 דא־ דער דורך זאל פידפע די אז דערלאזען׳

 אירע פח באפרייןין זיך פאנעװרע זיגער
 אונםער ארבעסער אירע צד פארפליכםונגען

ם אגריפענם דעם ױניאן. דער פי
 אין אז אױסגעפוגען. האט ױגיאן די

 דער פון גארפעגםס די ווערען באלםימאר
 שאפ דעם אין פראדיצירם יקעלער־קאהן״

 באלע־ דער פירםע. קלאוק דאבקין דעד םון
 דאבקין, פיליפ פר. םירמע. דער םון באם

 ארבעםער די איבערצײגען צו זיך באםים
 פון םובה די אויםען איז ער אז שאפ, פון
 איז לס אז און באלםיפאר אין ארבעםער די

 די שםערען צו גים איגםערעס ױיער אין
 ביזנעס .קונקעל־מונקעל״ יאיר אין פירכע

 םענה׳עם. דאבקין םר. .קעלער־קאהן״. פים
 נאמען דעם אפגעקײפם בלויז האם ער אז

 םובה א טאז צו כדי פירפע. אלםער דער פון
באלטיפאר. אין ארבעטער די

 ױניאן, קליװלענדער דער פון קאפיםע א
 און קוירצמאן נ. פון אנםירונג דער אונםער

 דעצעפבער םען4 דעם האט פרענד. לואיס
םינג א באזוכם  באארד דזשאינם דעם םין םי

 בא־ ױניאז די ױעלכען בײ באלםימאר. אי;
 דילר באקענם האבען קליװלאנד פון אמםע

 אײנצעלהײט־לן די מיט יוניאן באלטימאר־לר
 יקע־ די אזײ װי אופן דעם און םכסוך פונם

 ארויםגעווארםען האט פירמע לער־קאהן״
 ברויטלאז. ג־למאכט זײ און ארבעטער איר־ל

 נא־ געװעז ױינען ארבעטער די פון מאנכע
יארען• צ־לנד־ייג־לר םירמ־ל ד־לר בײ שעפםיגט

וױל־ ג־לפירט וױלט םטרײק איצטיגער ד־לר
 ד־לם אפצוהיט־לן פירמע די צוױנגען צו ר*לז

 ײניאז• דער מיט קאנטראקט
• • #

 ניי־ די פון מיטינג פיײלרלעכ־לן א בײ
 שעפ־לר צוױי׳ אין ארב־לט־לר ארגאניזירטע

 װאס קאמפאני״■ דר־לס *בלומפי-לייד דער פון
 נאוועמב־לר■ אגט־לן ד*לם פארגעקוכ־לן איז

 נײע צ־יײ געווארען איבערגעגעבען זײנען
 בא־ דערװיילם־ל די צו י^אקאל־טשארט־לרס

 ־1אקאי‘' אײן י־אקא^לן. פיײ־־ל פין אמטע
 ג־ל״א־ איבערגעגעבען איז .54 3 טיטארטעי־•

 אה"א קענטאן. פון ארב־לט־לר די צו ר־לן
 די צו 54b׳■טשארטילר צווייםער ד־לר און

 געריינ־ די אה"א. ראסיייאן. פין ארבעטער
 קענטאן אין פארגעקומען איז פייערונג זאמ־ל

אהײא•
 צװײ די אדר־לסיר־לנדיג האט קוירצראן נ.

 אי־ בײם מיטגליד־לר. פאי־זאמ־ללטע הונדערט
 ױניאן ניי־ל די צו םעארטערם די בערגעבען
 מיר :ג־לזאגט אנד־לר־לס ציײשען יאקאיי־לן

י ד־לרגרײכונג גרייס-ל א פאר באטראכט־לן  ן
 *בלופפעלד״־שע־ צוױי די פון ארגאניױרונג

ארגאני־ צי ג״כען איז האפ׳לן מיר אץ פ־לר

 50 דעד פח הױפם־שאפ. דעם אויך זירעז
אן אלםער יאר  קליװ־ אין פירמע נים־ײני

סינג פייערלעכער דער לאגד.  אויך איז פי
 סאפערם, יראיינדלר פון ג־ליוארען אדרעסירם
 קאנםאז■ אין ל. אוו פ. א. דער פץ פרעזידענם

 רעקתםען נייע די באגריכט האם וועלכער
 גלעיזער. ה־לרי .1אינמילרג־לשאנעי דער םוץ

 אנגע־ האט ארגאגיתער, אינפצרנעשאבעל
ס פירט פארזאםל־גג״ דעד פי

c------------------------------------------ץ
 א״ן און שיר,אגא אין

װעסם מיםעל דער
^ ____________________________ j

 אץ קאטאךגאררענם ודנד־לרפ עי*ף ארים
 באשעפ־ דינ־לן "אס ארבעםער. ספארםװעיר

 הא־ שעפער, אינדעפעגדעגם 31 אין םיגט
 אגדער-ל און העכערוגגען לוין געדואונען בען

 אונ־ האם ױניאן די ווען םארבעמערוגגצן.
 אינדע־ די מיט אגריםענטס םערגעשריבעו

 װײס־פרעזי־ באריכטעט פירמעס. פענדענם
 דער פץ מענעדזשער ביאלים. מאריס ד־לגם׳
 און העכילרונג לוין די שיקאגא. אין ױניאן

 די זײנ־לן איכעםס־באדינגונגען אנדערע
 אגרי־ קאלעקםיװען דעם אין װי זעלביגע

 אװ אינדוסמריעם ״גארמענט ד־לר מיט מענם
 אגרימ־לנםס אינד־לפ־לנדענם די איללאגאי״.

 מים־ די דורך געװאר־לן באשטעטיגט זײנען
.261 אץ 76 לאקאייען די פון גלידער

 הע־ לוין געװאונען אויך האם ױניאן די
 אײ א־ט 7 אין ארבעטער די פאר כערונגען

 :זײנ־לן העכערינגען די קלאוק־ש־לפ־לר. םאץ
 שטיק־ארבעטילר■ אייע םאר פראצענס פיר

 װאכען־הענט אלע פאר ױאך א דאלאר דרײ
 קאט־לרס. די פאר װאך א דאלאר פינף און
 קלא־ק־ אין באשעפטיגט זײנען ארבעטער די

 באסעװיא. קאלב. ד־ל זשענעװא, אין שעפער
איללאנאי. אורארא. און דזשין“ילי

 אין קלאוק־שאפ דילם פון ארבעםילר די
 פין אפטײלונג אן איז װאם אהייא םאלעדא.

 שיקאגא. איז קאי־פ.״ ״ראםמאר דער פון
 פיר פון העכ-לר־נג לױן א געװאוג־לן האבען

 װײס־ װאס פארהאנדלונגען דורך פראצענם.
 דער מים ג־לפירם האם ביאיייס פרעזידענמ

 באש־לפטיגט שאפ דער שיקאגא. אין פירמע
אי־ב־לט־לר. הונדערט ארום

• • •
 האט נדלריטאריע ײעסם סיטעל דער אין

 דער־ א פארענדיגט חודש פאריגען ױניאן די
 אינ־ ד־רך ארגאניזיר־דרייװ, פאלגרײכען׳
 ״האךט דער מים אגרימענםם מערשרײבען

 אי־ הײטס• שיקאגא אין קאמפאני״. גארמ־לנט
 י־אס ױניאן־רעקריטען ניײל 60 די לאנאי.
 ג־ל־ וױללען שאפ. אינם באש־לםטיגט זײגען
 װאס באדינגונג־לן, זעי״ביגע די פון ניסען
 ארגא־ דער אין ג־לװארען עםאבלירט זײנען

 װי אינדוסםריע. קאסאן־גאי־מ־לנט ניזירטער
 באצאלט־ל אדבעםס־וואך. שעה׳איגע 35 די

 רעםײ־ א אץ ה־לכ־לרונג־לן לוין טייבים, ײם
יאר. נ־־י־לם מיטן אנהױב־לנדיג ־לרמ־לנט־פאנד.
א־נטערגעשרי־ אױך זײנען אגרימענטס

 גארמ־לנט ״קלינטאך ד־לר ריט געײארען ב*לן
 ״ספרינג ;א־יא־וא קלינטאן׳ אין קאמפאני״

 װעלי, ספרינג אין קאמפאני״, גארמענט י יױלי
 קאמ־ גארמענט אסאי'1״' אין אין איללאנאי,

 דרײ א^ע איללאנאי. לאםאל. אין פאני״,
קארפמאן דזשיןיי ד־לר צו געדדלד־לן ש־לפער

-----------------> 1954 יאנואר,
 שע־ אנדערע אייילאנאי. איראר־א אין פירםע

 אונםערגעשרי־ זיינען עס ידעלכע פים פער.
בעל די :זישעץ אגרימעגםם געװארען בען . 
 אין מאדטייל. אין קאםפאני״. גארכענט פיל

 קאמפאני״, פאנופעקםשוריגג ״דזשאני די
 און אי^ביאן אין שצפער צױײ אירע פאר

אילייאנאי• פ־ל־־רפיעלד,

פון רעבדיערם פלאברדן אברהם
^ ױניאן־דיגסמ<ו ר ו א,,.

 די און מיםגלידער עקזעקוםירו־באארד די
 אין לאקאלען מיפעייעינאיס די פון באאמטע
 קאלעגען און באאמסע די אײך װי שיקאגא.

 הא־ דעפארםמענמ. מיםעל־וועסם ד־לב אין
ם געזעגענם זיך שמחות צוױי ב־י בען  פי

 רעםייערם האב ױעלכער פי־אםקין. א:רד.ם
ערשסען דעם ױניאז־ארבעם אקםיװער פץ

ד־לצעניבער•
 שי־ קיין געקומעז איז פייאםקין אבי־הם

 ױניאן׳ אנדזשעלעסער לאם דער פון קאגא
 םערי־ ױניאז םיםעל־ייעםם די .1934 אין

 אנגעהוי־ אקארשט דעמאלם זיך האם םאריע
 זיין מים האם פלאסקין און אנםװיקלען בען

 אין קענםעניש גרינםלעכער און דערפארונג
 ביי־ באדײםענדען א גילמאכם ײניאךארבעם

 לא־ צאל א פץ ארגאניזירינג דער צו טראג
 אנט־ דער צו אח מיםעל־װעסט אין ?[,קאי

 םעדײ דער אם אין יוניאן דער פין װיקלונג
 .1934 זיים געווען, אויך איז םי^אטקין טאריע.

 לא־ מיסעלעינאוס די פץ סופערװײזער דער
שיקאגא. אין קאייען

 לשלום צאתך א פלאטקינען ױינשענדיג
 לאנ־ בײם ביאלים. װײס־פרעזידענם האם

 אנדע־ צװישעז האטעל. שערמאן אין םשעאן
 פלאםקין אב. װי אזױ .פונקט געזאגם: רעס
 v אזוי ױניאן. די פארגעםען נים 1קײנמאי ױעם
 פארגעסען ניט קיינמאל יוניאן די אײך יזעם
 דער צ• דינםמ און איבערגעגעבענהייט זײן

.יארען םך א פון משך אין ױניאן .  איך .
 גיב איך אײםפעלען. מיר וועם ער אז װיים.
 געזונם פאי־ װאונשען הארציגע מײנע אים
אנגע א־ן  קע־ װעט ער װעלכע אין יארען י
 אלעםאל האט ער וואס זאכ׳לן םך א טאן נ*לן
געהאט ניט האם נאר םאן. צ• ג־להאט יייב

.צײש קיים .״ .

r----------------------ץ
 געװינט דעפ. א״םט סאום

 איז אפשטימוגג ב. י־. ל. נ.
שאפ גי־ױסעז

v____________________________J
 גע־ האמ דעפארםמענט איםם פאוט דער
 אפ־ די מערהײם. גרוים־לר א מיט ־ואונען.

 קארא־ סאוט װאלטילרבארא, אינם שטיכוגג
 מא־ ״װאלםערבארא דער פין שאפ לײנא

 וױיס־ באריכטצם קאמפאני׳/ ניפעקנדפורינג
 דירעקטאר מארםין. ם. דזשאן פרעזידענט

 אפשטימונג דער אין דעפארםמענט. ד־לם פין
 ארבעטער די פארטרעטען 1זאי ײניאן די צי

 דער מיט געןrפארהאנדל די אין שאפ פדן
 נעשאדלל דער דורך דירכג־לפירט פיימע,
 אר־ 184 האבען באארד, ריל־לישאנם לײבאר
 די געגען. — 85 און פאר געשטימט בעטער

 חדשים פיר א פארענדיגט האט אפשטימונג
 ױניאן־ םאר ארבעטער די חון קאמף אנגער1י

אנערקענונג.

 ארדיס־ ארבעסער די זיעען דזשולײ סוף
 פיקע־ גענ־מען >דז םםרײק איז געםראסעז

 שפעםעד, מעג צלף מים אבעד שא^ דעם םען
םען דעם  פין שעריף דער האם אויגוסס, ש
 גאבצע א את דעפיוםיפ צדויי שםאס. דער

 צלם אװעקגע^אזעז זיך פאליפלײט פדױםע
ף פטרי־ק. דעם ברעבעז צו שאפ•  ארבע־ עי
 אר־ אי? געירארען. ארעפםירט זײנען םער

 אר־ אית גע־יארען• צעשלאגען איז בעםערין
 דער אין געילארעז פארשפארם איז גאנימצי־

 ארײםגע־ האבעז בתים בעלי די און תפיםה
 אפצדשסעלען אויף אינחשאנקשאן אז נלפעז

פיקצםעז• דאפ
ר מ ע פ אן די זיך האם ש  גע־וענדעם יוני

 אפשםי־ אן דורכצדפירעז ב. ר. ל. נ. דער צו
 פארשי־עפעגישעז לאסנע נאך איז ױאפ רונג.

 דער :אך חידש. פאריגעז ערשט פארגעקיםען
 פאראדירם ארבעםעד די האבען אפשםיםונג

־ װזדםערבארא׳ םרן גאסעז די איבער  דנ
 פ,ץ אויםדרוק אלם ארבעסער־לידער גענדיג

 פאר׳עקשנ׳םער דער געגען נצחין זייער
פירמע.

r------------------------ץ
 געװינט דעפ. יװעסט סאוט
 קייי־ ;העפעמנגעז לױן

װאך אי־בעםס צעיע
v _________________ :__________ j

 גע־ האט דעפארםמענם װעסם סאום דער
 שעה׳■ 35 די און העכערונגען לוין װאונען

 מים אגי־ימענם דעם אין ארבעםס־ודאך איגע
 קאמ־ מאנופעקםשירעג םיםי ״פארעפם דער

 מייעד וויים־פרעזידענם באריכםעם פאני״
דיי־עקםאר. פעריישסיץ,

 ״פארעפט דער מים אגרימענם דעם לײם
 א קריגעז קאםערם די װעלען םיטי״־פירכע

 אלע אין פראצענם אכם פין העכערונג לוין
 35 די פראצענם. 6 — ארבעםער ־אנדערע

 עמאבלירט וועם ארעבטס־רואך שעה׳איגע
 דער ־זאפ ציים דער פון פארלויף אין װעי־ען

 אנדערע קראפם. אין זיין ױעם אגרימענם
 צו אפצאל צוגאג א :זישען פארבעםערונגען

 פינף פאנדען: רעטײערמענם און העלםה די
 װאקא־ באצא^םע און םובים ױם באצאלםע

יאר. א וואכען צװײ ביז צײלס
 אגרי־ באבייט האם דעפארטמענט דער
 קאמ־ גארמענם ״גערנעם דער מים מענםם
 האיטאן אין שעפער צװיי אירע פאר פאני״

 דער מיט און קענזעם, עטשיםאן, אין און
 די איללינאי. בעלװיל, פון פעגי״ ״פרינצ׳לס

 װי זעלביגע די כמעט זײנען באדינגונגען
פיררע. סימי״ ״פארעסט דעד מיט

« « »
 װאם אגרימענט׳ צײטװײליגען א לױם

 א־נמערגעשריבען האט דעפארטמ־לנט דער
 אין קאמפאני״, שוירט ערא «נױ דער מיט

 קאםערם די ־ועלען מיזורי, לואים׳ םענם
 פרא־ זיב־לן פון העכערונג לױן א קריגעו

 װעלען ױאכ־לן־הענט אנדעריל ?1אי :צענט
 די און פראצענט זעקם פון הופפה אן קריג־לן

 ארבע־ די פראצענט. 5 — שטיק־ארבעטער
 שעפער דרײ אין באשעפןזיגם זײנען טעד
 פיד* לואים, סענט אין — פירמע דער פון

 פאר — מיזודי, ארקעידיא, אין און מאנם
 ארױסגע־ האם אינטערנעשאנעל די װעלכע
טשארטערם. לאהאל נײע דרײ געבעז

23 דיט ^----------------------
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 שלוירסם ־ שיפינג דרעם
םאםען־םיםיע אפ האלםעו

V  - .......  - ■ - -
םער דער ר אניזי רג ױן  ־עי.60 לןמאל מ

 דער אין שיפינג־קלוירקס פיז באשםײם װאם
 װעלכע י*רק, ניו איז איגדוסםריע דרעס
 געװארען. ױניאגיזירם לאגג גים דא זײנען
 א אפגעהאלםען דעצעמבער דםען דעם האבען

 פון העדקװאםערס די אין םאםעז־םיםימ
 ױגיאן־ נײע די . 60 לאקאל פרעעסרס דרעס

 פון רעדעם אײםגעהערם האבעז רעקוײםען
 סא־ דער םח סעקרעםאר קלעסענס, אויגויסם

 װי־ אח פעדעראציע• ציאל־דעפאקראםישער
 פאראיײ די םון סעקרעםאר ידאלפערם. ליאם

 די װעגען געװערקשאםטעז, אידישע ניגםע
 ארבע־ דער םון שםרעבונגען pk אידעאלעז

 א איז דאס אםעריקע. איז באװעגונג טער
 דורך אויפקלערוגגס־ארבעם דער פון סייל

 ־עי60 לאקאל איז פירערשאםם די װעלכער
 נײ־ארגא־ די אינםעגרירעז צו זיך באפיס

 דער פח לעבען אינם ארבעםער ניזירםע
ױגיאז•

שעק  לאקאל פון מענעדזשזיר סםיצער■ ח
 דעם ודענעז באריכםעם אױספירלעד האם .60

 ךי ארגאניזירעז צו קאםפיץ פונם פראגרעס
 אויסגעזידיקם האט ער שיפיגג־קלױרקס.

 עקזעקוםױו די צו אנערקענונג באזונדערע
 אז־מדערמיד־ זייער פאר מיםגלידער באארד
 מע־ יואל קאפפית• דזיס אין ארבעס לעכער

 באריכםעט האס לאקאל. pc םשערמאז ניםם.
 עק־ די וואס קולםור־פראגראס דעם ודעגעז

 פאר וױנםער הײנםיגעז צו גרײס זעקוםיװע
 דורכגעםירם איז עס שיפינג־קלױרקס. די

ײ די צװישעז אויםפארשונג אז געודארעז  ני
םגלידער ארגאניזירםע  אין באשםימעז צו פי

 אונםערנע־ קולםיר את םפארם א סאר װאס
פאראיגםערעסירם. זײנעז זײ םונגןין

 • פארעפענםלעבם 32 לאלאל
אינפארםאציע־ביכעל

 אר־ בראזיר pk קארטעס .32 לאקאל
 םעז20 זיין צו פארעפענםייעכם האם בעםער.

 אינפאר־ בוים ביכעלע פייז א געבורטסםאג
 דערגרײכינ* און פונקציעם די יועגען כאציע

 גע־ איז לאקאל דער יוניאן. דער pc גען
 1933 אקםאבער סוף געװארען םשארםערם

 באשלאסעז האס 4איגטערנעשאנע• די װען
 ארבע־ בראזיר און קארטעם די אפצוםיילען

 .62 לאקאל צו באלאנגם האבעז װאס םער.
טגלידער די ראקאל. באזונדער א איז  זײגען פי

 גערו־ אזוי די pc טערססעגט םאג צו היינם
 אינטער־ דער אין בעיביפ י. אר.ע ען. פענע

נעשאנעל.
 pc פארװאייםדנג דער אוגטער ראקאל דער
 זיבען צו גאענס איצס האם סנײדער. אברהם

 באשעפםיגם זיינעז ודאס פיםגלידער סויזענם
 דער־ נײעםםע די צ.ידישעז שעפער. 125 אין

 לײם אגרינועגם אן איז לאקאל פוגם גרײכינגען
מז ל ע  אנהריבעגדיג יועלען■ טיםגרידער די ײ

 קרי* יאר הײנסיגען pc יאנראר פערםעז דעם
ם אדבעםם־וואך שעזדאיגע 35 די גען  לוין פי

 פאר־ דער פאר פארגיסיגען צו העכערוגגעז
 גע־ כליטגײדער די ארבעסס־ציים. י*יירעגער

 האדפיטאי״זא־ הראגהעז־בענעשיט• pc ניסעז
 אוץ טיבים ױם את ייאקאציעס צידיבאצאלסע
ם מנ ד ײז ס ע בענעסיטס. ר

 םארעפנםלעכם איז וואס ביכעל. דעם אין
 ווערןין שפאגיש, אין pא נלישaע אין געװארעז

 וואם למשל׳ װי■ םראתן אזעלכע באהאנדעלם
 ױניאן־ א פון םליכםען pא רעכםען די זײנעז

אן; די פוגקציאנירם אזױ וױ נױםגליז־ן  ױני
 וואם ;מיםגליד־אפצאל אזעלכעס איז װאם

 אינ־ pא גענעםיםעז פארשײדענע די ױינעז
 אח אינםערנעשאנעל, דער pc םםיסוציעם

 .אלד־םײמערם- אונזערע םאר װײםעד. אזוי
 פראגען, עלעםענםארע םײסטעגס דאס זייגען

שרי״. װי גום אזוי קען זיי םון יעדעד וואם  .א
 אנ־ מען דארף םיםגלידער נײע די םים אבער

 דאזיגע די 1אנ ביו^ אלף קגעלעז-םװ הײבעז
 ביכעלע קליינע דאס דערפילט אױסגאבע

אױםגעצייכעגס.

 ״וױ. אין סםרײ? םירם 66 לא?אל
שאפ עמבראידעדי די.״ ענד

 פירט ארבעטער. עמבראידערי .66 לאקאל
 אר־גא־ אז חדשים פיר לעצםע די ױים

 עגד -וױ. pc שאפ דעם אין ניזיר־סםרייק
 באריכםעם נױ־יארק. אין קאםפאני״ די.

 די לאקאל. פין מעגעדזשער פרידמאן. זכריה
 םע־ גאנצעז א פארלױרען שױן האס פירמע

 געגען עקשנות־קאמף איר אין ארבעם- זאן
 איז שאפ אינם פראדוקציע די ױגיאן. דער

 אנ־ ײעלזוז ארבעםער די און פאראליזירם
 ביז שאפ. דעם ארום pיקעם־ליB די האלםען

 אגרי־ אן אונםערשרייבעז וועם פירמע זײ
ױניאן. דער מים מענם

• • •

 ־סםען40 זימ איצט פײערם 66 לאקאל
 געקראגען האם לאקאל דעד געבורםםםאג

pn אינםערנעשאנעל דער פון םשארםער 
 געהאט אריגינעל האט ער .1913 אפריל אין
 עמ־ באנאז איבער בלות ױריסדיקציע די

 האט אבער שפעםער ארבעטער. בראידערי
 ױריסדיק־ זיץ אויסגעברײםערם 66 לאקאל

דיגע פארשײדענע איבער ציע ת׳  קרעפםם. סכני
 איצםיגער זײז צו אויסגעוואקםען איז ער ביז

 לאקאל גרײסער פערםער דער זיין צו גרויס■
אינםערנעשאגעל. דער אין

 די איבערגעגומען אויך ר,אט 66 לאקאל
4לאקא אבלאיייגעז pc כיםגלידער 1  םא־ .0

 די pא פליםערם און םטיטשערם קערם•
 .121 '*אקאיי קא-וערד־באטאן. pc פיטגלידער

 געבורטם־ זיץ פײערען װעס ארגאניזאציע די
 ױם־ ספעציעלען א איײיסגעבען דורך טאג
 חודשי^עכער פײנער דער pc :ופער םוב

 ווערט װאס •”66 ‘לאקאי ״אונזער צייםונג
ריאלפערן. דזשארחש דירך רעדאגירם

r -----------------------------------------------n

 סא־ אץ יוניאן ספאיםװע^
 ר,אלעהטיװען באגײם *אנטא

אגרימעגם
v _____________________ J

 אין .199 לאקאל ױניאו• ספארסוועיר די
 בא־ חודש פאריגען האם קאנאדע. 4טאראנםז>

עז דעם נײם םיוו ם אגרירענם ק^עק  דער פי
 טעם כאריכםעמ אסאטיאײשאן. בחים בעייי

 הגם ױניאן. דעי־ pc סענעדזשער רזריתמאן.
 גײדער־ א געשסעי^ם האבעז בתים ,4כזד די

 סאי־ פאדעוײגג ױניאנ׳ס דער געגען שסאנד
n:' איז פארכןזסערינגען r •בא־ אגריפענם

גערעכםיגקײם <־(---------------
 איז לאגע די אז אויסרייד מיםן זיך נוצענדיג

 די האם אינדוסטריע, דער אין אוםגינםםיג
 פון םייל א געוואונעז פונדעסםוועגעז ױניאז
 איז טײל אנדערער אן און םאדערונגעז אירע

 אומפארטײאי־ צום געװארען איכערגעגעבען
םשערםאן. שעז

 פאדערונג איר געװאונען האט ױניאן די
 װא־ באצאלםע װאך א נאד pc צוגאב א פאר

 אנהויבעגדיג װעלען. בתים בעלי די קאציע•
 פיר צאלען היי־יאר. יאנואר, ערשטעז דעם

פעי פונם פראצענם  װאקײ־ דעם אין ראל״ י
 קריגען וועם ארבעמער יעדער pא פאגד שאז

 זײן פאר פראצענם 4 פולע די אויםגעצאלם
 יעדער װעט אגרימענט, דעם לרים וואקאציע.

 זאל ןןר צי באשליםען צו רעכט א האבען שאפ
 װאכען צוױי די אויף צומאכעז איגאנצען זיך
pc .וואקאציע

 רעטײערמענט־ א פאר פאדערונגען די
 מינימום־ געהעריגע pc עםאבלירונג די פאנד,

 מאשין םפעשעל pn קאםערם פאר םקעילס
 ױם־ באצאלטע pc צוגאב א אה אפערייטארס

 װע־ איבערגעגעבען וועלען יאר אינם טובים
 אנט־ צו טשערמאן אוםפארטייאישעז צום רען

 אײנשטימיג איז אגרימענט נייער דעד שיידען.
 ספעציעלען א בײ געװארען גוםגעהײסען
םיםינג. מעמבערשיפ

r ץ

 דעפארטהענט סאוט אפער
 יעילעכע אפ האלט

לןאנפעי־ענץ
v _______________________________ ;

 אונטער דעפארטמענט■ סאום אפער דער
 טשאר־־ם וױים־פרעזידענם פון אױפזיכט דער

 יערלעכען עלפסען זײז בײ האט קרײגדלער.
 גע־ אפגעהאלסען איז װאס צוזאםעגקונפם.

 א א^נםערגעצויגען באלטימאר■ אין ווארען
 אין טעסיגקײט פרוכטבארער זײן pc הכל סך

 װאס דעלעגאםען, 9ס די יאר. פוגם פארלויף
 זע־־ס אין ?ז1אקאי,י 40 פארםראםען האבען

 ײע־ באריכםען אײסגעהערם האבען סטייטס.
 דעפ פ־ן דערגרײכונגען pא ײאוקס דעם גען

 פארבעסערםע די װעגען את דעפארטנלענם
 ױניאן די װאס באדינגונגען. עקאנאמישע

 ױץ pc שעפער די אין אויסגעקעספם האט
יוריםדיקציע־םעריםאריע.

צ־ דער ױיט ■־אר. פונם פארייויף אין ע '
 ארגא־ זײנען קאנפערעגץ יערייעכער טער

 מים שעפער נייע עלף געװארען ניזירם
 די פון ראנכע ארבעטער. הונדערם 18 ארים

 נימ־ א־־יט־איעגעזעטענע צ' געהערעז שעפעי
 האט דעפארספענם דער פירפעס. ייניאן
םגיידער. טויזענם צען אריבער איצם  מי

 פונם ילענעדעזשערין באפבאםשי. אנחשעלא
אייזירט אײטפיר^עך האט דעפארםמענם,  אנ

 פיז פראביערען עקאנאמישע פארשײדענע די
 װיכ־ די ודעלכע צװישען דעפארםמענט• דעם

ט פארהאנדײנגען די איז פויאגע םיגסםע  כי
 ׳ אסאסיאײ־טאן אפערעי* ״דזשיאװענײ־־ דער
 פאדערינג א אי־ײס שםעייט יוניאן די וואו
 אי־ן ארבעםס־װאך. שעה׳איגער % א פאר

 פארײי־ דירזדזט זײנען פארהאנדייונג־גן די
ט דעפארטרענט פינט '*אקאײען נית קעלם  די

 וױרדזשיניע. pk מעריי׳ענד אין יטעפעד
אגי  אינםער־ הודש פאיייגען טיף שײן איז ו

אגריסענט•). דער אט געװארעז געשריבען

דזשאינם־ ס ע ר ד ער
 לעצטענס האט באארד

 צו באשלוס א אנגענומען
 ר ע ז נ ו א מעכאניזירען

 אינערי־עכען ן ע צ ג א ג
 װאס אפאראט. אפיס
 דעם מיט מײנען מיר

 ביכער די פירען פון סיםטעם דער אז איז.
 װעט. אפםײלונגען. אלע אין רעקארדס און

 — איצט געםאן װערם דאס װי אנשטאם
 pc מעמאד אלטען דורכן הויפםזעכלעך

 אלסמאדישען אױפן רעכענען און שרײבען
 סיס־ צו געפלאנעװעט עם װערם — אופן.

 די לױם אלץ אנאליזירען אין טעמאסיזירען
ערפינדונגען. מאדערנע ייעצטע
 א אז פאראדאקסאל, אװדאי קלינגם עס
 &יא- אלס פאררעכעגם װערט וועלכע 'וניאן.

ע־  *פארשילדענע פון אײנפירונג דעד אין י
 בא־ אינדוסטריעלע אין מעמאדען ניאדערנע
 האט און בתים. בעלי די מיט ציאונגען

 די געראםען צוריק יאר אייניגע מים אפילי
 פון סיסטעם א א־ינצופירען בחים בעלי

 ערשט זאל פאבריקען, זײערע אץ עפישענסי
 מאדערני־ די אײנצופירען נעמעז זיך איצם

 אפ־ ־ געשעםםס אייגענער איר פון זירונג
 םילע דא זײנען דערויף אויף אבער טיילונג.

 מיר אז איז, ענםפער הױפט דעי• ענמפערם.
 אין ײניאנם עלםםםע די pc אײנע זײנען

 ױניאן א אז פארשטענדלעך. איז עפ אנד.1י
 10 א מיט געווארען ארגאניזירם איז װע־׳כע

 באיד שױן האם — צוריק יאר 15 אדער
 צו אגגעפאגגען במילא אויפקום איר בײ

 מאדערנע pc תקופה א אין פונקציאנירען
 אגגע־ האבען 'ועלכע מיר. אבער מאשינעז•

 האבען צוריק. יאר 50 איבער מיט פאנגען
 םיס־ באגאזש טראדי״יאנןןלען ג גענ געהאמ

ד מיר ען ;־. דעיצ• צושייעפען.  אנ־ pc באי
 קאנםראל שטרענגעז ד איינגעפירם פאנג

 םראנםאקציעס. פי;;;:צי'ללע אוגזערע איבער
 נויטװענדיג־ די געפילם נים האבען מיר אין

 לעצ־ שםארק. אזוי מאדערניזירען צו קייט
 אוג־ pc עטאבי׳ירונג דער דירך איז טענס
 װעלפעיר־ און העלט רעםייעדמצנם. זערע

 קע־ מיר זאך. מוז א געווא־ען דאס פאנדען
אפי׳ײגען. נים ווייםער דאם נען

 שארױאלםמגס• קאספלידירמער א־כיע־
ם א ר א פ » א

 אן אוים םילם װעלכער מיםגײד• א
 בענעפים. רעסייערמענם פאר אפליקאציע

ל ט ר  פעםםשםעלען ברינםלעך אויםער מת י
 צרשםעי^ען אויך יוניאן־מיטגלידערשאפם זיץ

 ־אט ער װא.י פלעצער אלע פמ רערארד א
 דער ױים צײם גאנצער דער כאר געארבעט

 עס געװארעז• עםאבייירס איז ױעםייערמענס
 געארבעט האבעז זא̂י ער אז טרעשז זיך ־־אז
 אור־ איץ צוליב זײנען װצייכע פיררעס בײ
 ױניאן־ קיק נישם צוױיטער א אדער זאך

צ־ם בײגעשטייערט נים האבען pk פירםעס

 האט פילײכט אדער פאנד: רעטײערמענט
 יו־ זיץ אנהאלםענדיג באםרעפענדער. דער

 בײ עיגעץ געארבעם ניאךמיםגלידערשאפם,
 גאנצען אין אדער ארבעט. סארם אנדער אן

 א הרע׳ עין קיץ איז, עס געארבעט. :ים
 וואקםם יאר יעדען מיט און משפחד״ גרויםע

 הײנטיגען בײ רעטײערטע. פין ארמײ די
 איגםערנעשאנעל אונזער שוין פארמאגט טאג

 רעםײערטע טויזענם 13 אדע־־ 12 וואםער
 בא־ זיך מיר האבען איצם ביז מיםגלידער.

 באארד׳ם סעקױריטי ״סאשעל די מיט נוצם
 האם װעלכע װאשיגגטאן. אין רעקארדס׳

 און ארבעטער יעדען pc רעקארדס דעםאלע
 רע־ אזא באקומען צו סארדינםםען. זײנע

 דער־ די קריגען צועלשם מען מוז הארד
 און מימגליד, באםרעפענדען pc לױבעגיש
 סך א מים פארבונדען עם איז צװײמענס

הוצאות. באדײטענדע און פארלדםם צײט
 .1בײשפיי א גאך נעמעז װעייען מיר

 בענעפיםס װאקאציע די אויסצאייען בײם
 עם1פראבי שװערען א ײזעז1י צו מיר האבען

 קיץ ניט האבען װעלכע ארבעםער די מיט
 זײ־ בענעפים צום עצער.1ארבעטס־פי סטעדי

 ארבעטער אלע בארעכםיגם גאםירלעך נען
 געװיס און א־בעםעז. װעלכע די טרייד, אין
 נים האבעז יועלכע באגליקםע וױיניגער די

 אבער איז ארבעםס־פלאץ. שטענדיגען קיק
 סרייד. א איז עס מעשה. זעלבע די זוידער

 מא־ א באשעפםיגם זיינעז עס װעלכער אין
 אר־ וועמען pc ע1פיי פרײעז■ יאריםעט

 נעמען צאל א pk צײם. צו צײט םמ בעםעז
 לענגערע א פאר אפם גאנץ אץ אפרי■ זיד

 שיעור א אז מי את ציים נעמט עם צײם.
 עם באזונדער. קײם יעדער אונםערזיכען צו

אײפגאבע. קאמפליצירסצ א איז
 צו־ pc ארבעם די .,לפשי נערם. אדעי

 איר האם • םשעקס װאקאציע די גרײםען
 אפיס דער אזוי װי געטאן םראכט א אמאר

 פרן דזשאב ריזיגען >ןזא מימ זיך רפראװעס
 באזונדערע םריזענט 60 איבער אויסשטעלען

 5 אדער 4 וואסערע פון פארלויף א.יז םשעקם
 אױף אויסגעשםעלם יוערע םשעקס ויאכעזי

 אנדייםונג דזױ־ מימ נאמעז מיםכליד׳ס יעדדז
 פין נארעז אױ נומער עדזשער1' .1ייאהא' פץ

 נים ווייל סומע. באםרעפענדע די את שאפ.
בזװעפים• זעלבעז דעם דאך באקומעז אלע

ז זײנעז דאס י ״  בײשפילעז אײנצללנע ב
 אפים דע־ װעלכע שװעריגקײטען. די פיז

 א pc איעפירונג דער מים ליתען צו האפם
 דער אין סיסםעם. בוכפיררנג ראזמירנער

 צ־ מיר דערווארםעז צוהונפם נאענםער גאנ׳ז
 רעקארד פולשםענדיגען א אפים איז האבעז

 באזונ־ פארדינסםען מימגליד׳ס יעדען פין
 און פאך־ שאפ. .‘אקאי1י דעם ײט1י דער.

 םאשינעז .אײ־בי־עם״ די דורך פרייז־י^ימ.
 האמ־ דער pd תיבית ראשי די זיינעז «דאס
 די אויף פאטענם דעם האס װעלכע פאגי■

מי־ פון פארלויף אין ניעז קען פאשינען),

 אינפארמא־ פין יעדעז אויםגעפינען נוטען
 אויף בא*זרט סיכטעם א איז עס ציע.

 זיך פאדערט װאם אלץ .פאנםש־קארדס״.
 א אין קארטלעך די ארײנצואװארפען איז

ד און מאשין ״קאלעיםינג״  מען באקומט באי
ענםפער. דעם

 *ונז העלפען צר שאן קענט אי־ר ױאם
אינטערנעםונג דײר אץ

 כל קודם מוז ציל דעם דערגרײכען צו
 רעגיסטרא־ אלגעמײנע אן װערען געםאכם

 מיםגלידערשאפט. גאגצער דער פץ ציע
̂־■  אין פארטיילם איצם װערט צװעק דעם פ

 אײנער יעדער װעלכע קארטעל. א שעפער די
אױספילען. פינקטלעך און פארײכטיג מוז

אײנצעלהײםען: פאלגענדע די לייענם
 איר װעט שורה ציױיטער דער אויף .1
ץ אזױ ט-זי נאםען. אייער פוינטע! גו

 *־p,זא אין אדרעס װאוינינג אייער .2
נומער.

שאפ. אייער פין נאמען דעם .3
v4 קאטער. װי פאך. אדער קרעפם 

װ. א. א. פינישער. אפערײמאר. פרעסער,
פרײ. אדער מאן ווי. — געש־עכט .5
 , אן אדער פארהײראם. אדער סינגעל, .6

אלמן•
דעפענדענטס. אדער קינדער צאל .7
דאטום. 'געבורםס אייער •8
 זײט איד װע־״כעז אין לאנד דאס .9

װ. א. א. פױלען. רוםלאנד. — װי געבארען.
אונטערשריפמ. אייער •10
 מים צוזאםען קארסעל׳ רעגיםםראציע די
 און ,‘קארםעי םעקױריםי- .םאשעל אייער

 געבראכם. מוזעץ װעלען בוך, ױניאן דער
 אייער דורך ציזאמען. אפיס אין ווערעז

 פאר זיך .־עגיטםרירען בעת םשערסאן. שאפ
 די געדענקם; .1954 אין בענעפים וואקאציע

— ציזאםעז דאקימענםען 3
קארםעל■ רעגיסםראציע .1
קארםעל■ סעקײרימי סאשעל .2
— ביכעל ױניאז .3

 ודע־ געבראכס מיזען צ־זאכען זאכען 3 אלע
 םען4 אויפן אפיס הײפמ אונזער אין רען

 בא־ וועם טשערמאן שאפ אייער וואו פלאר.
 םיר דעם. פאר רעסים אפיציע^ען אן קופען

 גרעם־ ׳דע־ מימ אפצוהיםעז פארשפרעכעז
 אץ דאקומענםען אלע פינקסלעכקײם םער

 א מים אופצוקערען אײך גרײם האבען עם
 םים־ דיי אז גלדיב. איך שפעםער. ודאך

 םתעז מיר ודארדם אליץ פארשמייעז גלידער
 הארםעל. טעקײריפי טזרטע־ זײער האבען

 זאלען פיר אז נויםיג, איפבאדינג איז ״ס
ט-ן דעם האבען  סעקיוריםי סאשעל קארעי
 רע־ אלע יײיל דע־פאר נומער. און נאניען

 פארשידענע די אין געפירט ידערעז קארדס
 סע־ האשעל דעם לײם ביוראט רעגירוגכם

די זען אי׳יץ םיר נ־טען נופער, קיוריםי



ס ײ 2 ז גערעכםיגקײם ►* 6
 אױף עס ®ןרזייכעגעז םיר זזײדעד ?ארםעל

ס * נייםגליד׳ם ד ד ד מ מ י
 און סיםגלירער אוגזערע בעםען םיר
לס<סױ ן *ז םשמרלײ* wpr די ן מ  אתז מ
 םיד am *לץ *יז ממ«ערא*יע. זי׳יער

 מיר אז געפיל, דעם םיר <ש>מז •ל*מודען.
 *ץ צתמזיםונג »ולעוי דער כים צם ןףען

 פון שיכםען בר׳ײםע די ®ץ פארשםענדעגיש
 r«c האםען- פיר סיםגלידערשאםם. אוגזער

 די אונז פים זײ טיילען פאל דזיס אין אויך
 האבעז םיר װעלכע פארזזנםודארםלעכקײם.

 אױף װעלעז זיי אז איז גענוניעז׳ אויף״זיד
אוסן. געהעריגען א אויף רעאגי־ען דעם

רוײם־*רעזיחןנם * נ#ןי צד רןרינען מיר
 גאװעם־ םען19 דעם ארוענם. דאנערשםאג

 םיםיגג א געווארעז ןאגעהאלםען איז בעך,
 דרעספאכער ■ראגרעסיװען דעם פח

 דער איז דאס ארבעםער־רינג. .122 ברעגכש
מ־ דער nc ברעגםש םא  לאקאל ױניאז דרעס

 א מים געװארעז געגרינדעם איז װאס .22
 איז װאס מיםינג. דעם אויף צוריק. יאר 17

 באזוג־ א געװען איז באזי־כם. גוס געוועז
 דער ציליב שםיםונג ײם־םוב׳דיגע דערט

 —ברעםלאוו ישראל נרודער פון דערװײלונג
 וויצע־ אלס — ביעגםש פון םשערסאן דער

 קאפיטע גאציאנארער דער pc *יעזידעגט
ארבעםער־ריגס שרן

 ארויסגע־ זיינען רעדעס באגריםונג םים
 פרע־ עבעריל. י. :אנדערע צ־וישעז מראםען.

 געבינער. ב. ;ארבעםער־רינג םון זידענם
 ;ארבעטער־רינג פון געהילםם־םעקרעטאר

 ארבע־ אידישעז דעם פון םאבאםשינםקי. ב.
 םעק־ זימערמאן. סאשא און םער־קאםיםעם.

 איז עפ װעלכען צו •22 לאקאל פון רעםאר
ד דע־ געווארען צוגעםיילס  דער זייז צו נבו
אווענט. םון םשערמאן

ע  בעל־שמחה דעם האבען רעדנער אי
 לױב־װערטער ווארימסטע די מים באגריסט

 אז האסענוגג. די אױסגעדריקט האבען און
 דער מיט און אויפריכםיג אזױ וועם ער

 אינטע־ די דינען זניבערגעבעגהײם זעלבער
 איבעםער־ פון מיטגלידער די פין רעסען

 געטרײען אזא אויף עס. טום ער װי ריגג,
דרעםמאכער. די םון רײעז די אין אופן,

 ברודער האם געלעגענהײט דער בײ
 אין װערטער■ פאר א געזאגט ברעסל^וו

 אלע־ באדאנקט הא־צ־יעך האט ער װעלכע
 איז וועלכער כבוד, גרײםעז דעם פאר מען
 האט־ וױיס״. ״איך געװארען. צוגעטיילט אים
 די אין ארבעטער־רינג דער ״אז געזאגם, ער

 זײנען מיר װעלכער פון יוניאן׳ דרעסמאכער
 גע־ און געקניפט זײנען םיםגלידער. ארע

 היס־ ארן סאציאלע טויזענטער םיט מ־נדען
 הא־ אראניזאציעס בײדע פעדים. טאי־ײטע

 פאר זארגען ב״דע און פונ־ציעט זײער בען
 .האב איך וועלט. שענערער ארן בעסערער א

 אר־ גרויםען אויפן געקוקט נישט קײנמאל
 ארגאניזאציע אן אויף װי ארדען בעטער
 דער אײף בייויז טראפ איר שםזלם װעלכע

ס דעם פון דים מאםעריע־יעי ד׳ םגיי  מי
 טאקע האבען ק.־קע און בענעפיטט וואײלזיץ.

 אומ־ אן פין צייט א אין איז יוערט. זייער
 צ־ דא א'ז עט װאס גיט זײער איז גליק

 שעפט דאס אגער זיר■ ייעגדען צו װעמען
 אר־ דער אײפגאבען. ײ־נע איים ניט זיכער

 ארבעט דער סיט אפ זיך גיט בעםער־רינג
צ־ מיטגלידערשאפם זײן אנטודיקלען פון

 די נויען וו זיך הױנם מנםרעאל אין
הײם ;דנפערנעמנעל

שעהן בערנארד װײם־פרעזידענם פון
דע־ ־םען4 דעם רייםאג,

 א געװעז איז צעמבער.
אונ־ פאר טאג װיכםיגער

אר־ איגםערנעשאנעל זער
מאנםרע־ אין גאניזאציע

 אויף םאג א — אל.
מים־ אונזערע װעלכען

מן גלידער א  אין ציים. לאנגע א געװארם ה
 דער געװארעז .אויפגעגראבען איז םאג דעם

 בײען צו אויף פונדאמענס םאי־ז באדען״
 געביידע דרײ־פלאריגע פאדערנע נייע די

איגםערנעשאנעל. אונזער סאר
 איז באדען״ דעם .אויפגראבען דאס

 איעדרוקםפוייער אז בײ געװארעז דורכגעםירם
 פין ראג אױפן בוי־פלאץ. אויפן צערעמאניע

ס און פלאםא ענ מ ך שי  דער אין גאסען, ח
 פאר־ םיםגלידער. אוגזערע םרן אנװעזענדיײם

 ארבעםער אדן ױניאנס אנדערע םץ שםײער
 אינ־ אונזער פון םריעם און ארגאניזאציעם

םענעשאנעל.
 פון מענעדזשער זשאדװע. קלאוד ברודער

 פאר־ געװעז איז ױניאן, דרעסמאכער דער
 אויפ־ ױינען באגריסונגען קורצע מים זיצער.

 פעדע־ דער םון םרעפאניע. ראול געםראםען
 דא־ט־ קאנדיד באארד. קאגםאליאיישאז ראלער
 פראװיגשעל דער םון וױים־פרעזידענם פארם.

 האל. ה. םרענק קאמישען, ודיידזש־באארד
 די ענד רעילױעי דער פון ווײס־פרעזידענם

 היימאן ,1אינםערנצשאנעי עםפלאיס סטימשיפ
 מאנטרעאלער דעם םון נעדזשער2#מ ריף.

 גאלדענ־ קארל ה. דר. ״אמאלגעמײםעד״.
 דער אין טשערמאן אוםפארםייאישער בערג.
 אנעזים און איגדוסטריע דרעש און קייאוק
 פעדערײ־ פראװינשעל פון םרעזידענט רײגא.

בױ־איגדוסטדיעס. די פץ שאן
 אינ־ אונזער פון נאמען אין רעדעגדיג
 קורצען א געגעבען איך האב טערנעשאנעל

 רער־קװירדיגען דעם איבער איבערזיכט
 ראנטרעאי־'. אין ױניאן אונזער םון וואוקס
 האבען װאוקס כסדר־דיגען דעם אט צוליב

 װי געפילט פריער צײט א מיט נאן־ מיר
ײטיג שטארק  הא־ זאלען מיר אז איז. עס נ

 פאר־ גרײסע אזא אײגענעזזײם. אוגזעי־ בעז
 טענענט קײן זיץ ניט קען ױניאן צוױיגטע

עמדע אין געבײדעס. פי
 ערשטע די אויםצוגראבען נבוד דעם

 דעם סימבאיייזירט דאס װאס ערד■ אפעםעס^
 צוגע־ איז בוי־םעטיגקײט, דער פיז אנפאנג
 צי װײניגקייט׳ מײן צו געווארען טיילם

פון טשערםאן פײגעלםאן■ מאריס ברודער

 ארגאניזאציע קאמפס א פון שםופע דער
 אלגע־ דעם אין גײםט פראגרעםיװעז סא־ן

 געגען רעכט. אידישע פאר ,•לעבען מײנעם
 פאר און דיסקרימינאציע. איז אנטיסעמיםיזם

 איבערהויפט און הילפס־ארבעם, מין יעדען
 אינ־ יעדען אין ארבעטער די ד,ילף געבען

 טאר קאג־ף םאליטישען און דיסםריעלעז
 זײנען דאס אט גערעכםיגקײט. םאציאלער

 דער־ ײעלכע אורזאכען די פון אײניגע
 צ־ ארבעטעד אנדערע די ץון מיך מוםיגען

ארבעטער־רינג.״ אין אקטיוז זיץ

 פון אייגןנל ,43 לאקאל קלאוק־אםערייסארם
 אונ־ סין פיאנצרען־מימגלידער עלםעדע ידי

 םאדאם שװעםםער, צו איגטערגעשאנעל׳ זער
 דרעססא־ פח םשערלײדי גילמעם, א. דזש.
ם כער שאינ  שאץ, םעם ברודער און באארד ח

 דער פון דזשאינם־קאונםיל פון םשערמאן
 צערעמאניעס די נאך ױניאז. .קלאוקמאכער

 ט1יפאחאםע זיך געסם און פרײגד די האבען
 געמיםלעך און ױניאן אעזער פון זאל אין

םארבראכם.
 אינםערנעשאנעל אונזער פון הײם נייע די
 גארטענם־ פת האדץ סאמע אין זיך בוים

 קופענדען דעם אז ערווארםען, מיר צענםער.
 גע־ די פארםיג. זיץ שוין זי װעם פריליגג

 — פלאר אײן םלארם. דרײ האבען װעם ביידע
 װןי־ פארנומען װעם — אויבערשםער דער
 װעלען עס העלםה־צענםער. דעם םון רעז
 1לאקאי און שאפ פאי צימערען געראמע ױץ

 פאר זאל ליפטיגער גרויסער א מיםינגען.
 פארװײ־ פאר אדער פארזאפלונגען גרויםע

לונגס־אינםערנעמונגען.
באר מידײנײש אונזײר

 אנץ|גי און פראכם געוױיגלעכען דעם ־״מים
 דורכ־ יאר הײנםיגען דעב אײך מיר האבען

 א'ז װאס באל״, ״רידזינעט אונזער געםירט
אינםטיםוציע. יערלעכע א אינז בײ געווארען
 פארגעקומען איז 1בא־ הײ־יאריגער דער

 אװענטי שבת .1האמעי מאונט־ראיאיי אין
 אץ גרויםער דער נאױעמבער. ־טען21 דעם

 איבערגעפאקט. געװען איז זאיי פראכטפולער
 געסט וױכטיגע צאיי א געהאט האבען מיר

 פיל ציגעגעבען האט אנװעזענהײט װעמענס
אװענט. צים פײערליכקײט

 פערסי :געװען ױינעז געסט די צװישעז
 טרעידס קאנאדער פץ פרעזידענט בענגא.

 קײ דזש. גארדאן ;קאנגרעס לײבאר ענד
 קאנ־ פון פעקרעטאר־טרעזשורער דער ־טינג.
 פעדערא־ דער פון טרעפאניע• ראייי גרעס.

 סיפריע באארד• טאז-י"יבאר־קאנסא^יא" לד־
 לײבאר־ פראװינציעלער דער פון מיראז

 װיכ־ אנדערע אין באארד קאנסאליאײשאן
, געסט• טיזע

 זײער א געװארען דורכגעפירט איז עט
 קאנצערט■ מ־ױקא־ישער אינטערעסאנטער

 בארימסע אזעלבע פון אדיפטריט דעם מיט
 טענאר־זינגער זשיי־אר, זשאק װי טאלאנטען

 נעלי פאריז, פון ״אפערא־קאמיק״• דער פץ
 פא־ דער פון סאפראנא־קאיאראטור מאטא•
 װײא־ לאפעכסאן■ דזשאדדזש אפערע ר״זעי־

סטי1י  און ס״מפאנ' בערלינער דעד פ־ן ני
אנדע^ע.

 בא־ אייד ױך האס קאנצערט דעם איז
 זײער האט װאס מידזינעט־כאר. דער טײליגט
א־יטגענ־רען. שטארק

 מבינים וױכטיגע פערזאן 5 פין דדטירי א
ם אויסגעהליבען האבען שײנקײם. אײף  א̂י

 מארטינא■ ד־לניז פרײ-ײן 1בא״ פון ״קװין״ די
שאפ• דרעס מאבעל דעמ פון ארדעטערין אן

 צום בײשבױיערוגג אײער צאכצ
!פאנד פאראלידפ אעפאנמייייל

27 דים s־׳—----------------------------------------------------------------------------1 1954 יאגואר,

י־וניאן קלאוקמאכער דער פוץ רודער בײם
 שוין האבען חודש אריגען

קלאוק־פיר־ מײםםע די
 זייערע געוויזען מעס

 פאי־ן מוםםעךען ערשםע
סע־ ־ רינג8ס הײנםיגען

 ררמם- ־ .שאו די זאן.
עען באזוכם, גוט געוועז זי

 פארשיידעגע פון געקומען זישען “.באיערס
 באשטעלונגען אבער אלעמאל. װי שםעם
 דערװארם. האט מען וױ געקומען נים זײנען

 *־־ גענוג געקראגעז האבען פירסעס צאל א
 אל־ אין םעזאן. גוטזה א אגצודױבען דערס

 אייינגעקומעז ליידער זײנען גענומען געמײז
 לעצםען אין װי באשםעלונגען וױיניגער

םעזאן. טפריגג
 אינדום־ אונזער אין הײנם האבעז מיר

 זיך אײלען ״באיערס״ די ,דאס לאגע. א םריע
 אנהויב בײם באשםעלונגען מאכעז צו נים
 װעלען טאמער שפעקולירענדיג סעזאן. סון
 ביליגער. ארדערס זײער קריגעז שפעםער זײ

 האבען פראםסעריםי־יארען פריערדיגע אין
 מא־ צו גיכער װאס געאיילט ריטעילערם זיד
 הא־ זײ װײל סעזאן. פארן באשטעלונגעז כען
 ניט זײ וועלען טאמער געהאט מורא בען

 האבען הײנם צײט. אין דעלױוערים קריגען
 הא־ דעם אחוץ מורא. קײז נים דערפאר זײ

 אויםםארקויפט ניט ריטעילערס מאנכע בען
 װארימען דעם מחמת װינםעי־סחדרה זײער

 נא־ אין געהאט האבעז מיר װאס װעטער.
 דע־ פון םײל גרעםטען דעם אץ װעמבער
 קײן מאכען נים דעריבער זיד רױלט צעמבער.

באשםעלונגען. נײע
 הײנטיגען אז מאכען. אבער זיך קען עס
 בע־ צום ענדערען לאגע די זיך זאל חודש

 אויפ־ אן פארקומען נאך זאל עם און סערען
 דארף דערװייל אינדוסטריע. דער אין ייעבונג

 פאדצוױיפעלטע אין ארײנפאלען ניט מען
 לאגע אונזער מאכען קענען װאם שטימונגען■

 מיט־ אירע און ױניאן די ערגער. נאד
 אפצו־ וואך דער אויף זײן דארפען גלידער
 זאלען צײטען אומגינםטיגע די אז היטען.

 פארערגערען צ• װערען אױםגענוצט ניט
ארנעם־באדינגונגען. אונזערע

סאנױ רעפזײערמעננז אונזעד ױעגען
 אינ־ אונזער אין צײט אומגינסטיגע די

 אונזערע פון סך א באװירקם האט דוסטריע
 רע־ װעגען טראכטען צו ױניאן־װעטעראנען

 צייטען. גוטע פריערדיגע די אין טײערען.
 גע־ איז אינדוסםריע דער אין ארבעט װען
 און איבערגענוג. מאל מאנכעם געבוג׳ װען

 ניש־ געווען זײנען פארדינסטען יערלעכע
 געװארען אויםגעפילט זעלטען איז קשה׳דיג,

 אונ־ רעטײערמענט־פאנד. פון קװאטע די
 ארבעטזאמע בטבע זײנען קלאוקמאכער זערע

 אזוי ארבעטען צו ליב האבען זײ מענשען.
 האט עס װען סטייען. כוחות די װי לאנג

 גע־ איז כיח און פארדינט נישקשה׳דיג זיך
 רע־ צי געאײלם ניט זיך מען האט װען,

טייערען.
צײטען. לעצםע די אבער איז אנדערש

 עלםער־ פעדעראלע די זײנען זײט איין פץ
 געװארען׳ געהעכערט ביםעלע א פענסיעס
 ױניאן דער פון פענםיע דער מים צוזאמען

און דורכלעבען. איז עס װי זיד עס לאזט

נאגלער, אידדאר םיז
באארד דזשאינם קלאוק מטנעדזטער גענעראל

 פארדינס־ די זיינען זייט אנדערער דער פון
 מא־ געױארען אינדוסםריע דעד אין טען

 אונ־ פון םייל א דעריבער האבען גערער.
 גענומען ױױאן־װעםןיראנעז עלםערע זערע

א־ז שאפ אין זיצען וואם נאך טראכטען:
 אן אױסצופילען צײט איז עס פלאגעןי זיך

 אזוי א.ין עלםער־פענסיע. פאר אפליקאציע
 לאקאל אין דערוױיל מען קומם םראכםענדיג

אפליקאציע. די אויס מאכם םעז און
 סעזאן דער וױ גןך אזוי םאקע. אמת

 האפע־ זיך באוױתען עם און אן זיך הױבם
 מײל א קומען םעזאן. גוםען א אױף נונגען

 רעםייערמענט־ פון אפים אין אפליקאנטען
 אפ־ די זאל מען אז זיך, בעטען און פאנד

 דעד־ אבער יאר. קומענדיגען אויפן לײגען
 און אפליקאציעם די אט אן זיך זאמלען װײל

 דער אין מאל ערשטען צים איז הײ־יאר
 פאראן רעטײערמענט־פאנד פון געשיכטע

 רעםײערען קען מען װי אפליקאנטען מער
קװאטע. דער לױט

װאטעו די אזעלכעס װאם׳איז ק
 מיטגלידער אונזערע אז נויטיג, איז עס
 אינ־ אזײ װי גענוי גאגץ פארשטיין זאלען

 װען פונלציאנירט. רעטײע־מענט־פאנד זער
 אװעק־ װערט רעטייערם װערט מיטגליד א

 סומע א פאנד פונם רעזערװ אין געלײגט
 די אז פארזיכערען צו װעלכער מיט געלט

 װעט חודש א דאליער 65 פץ עלטער־פענסיע
 מיטגליד דער װי לאנג אזײ װערן ועצאלט

 דער װאס סומעם, דאזיגע די פון ייעבט.
 פאר רעזע־װ אין אװעקגעלײגט האט פאנד

 רע־ איצט ביז האבען װעלכע מיטגלידער די
 סומע א אנגעזאייעלט שוין זיך האט טײערט,

דאלער• מיליאן דרײסיג קגאפע פין
 מען טאר געלט דאזיגען דעם פון אבער

 אלץ פאר פריער מוז ױניאן די רירען. ניט
ד א דוען דאס זאי־גען■ טגיי  זאל רעטײערט מי

 עלטער־פענסיע זײן מיט פארזיכערט זײן ער
 יעדר ניט איז אגב, לעבען. גאגצען דעם

 סא־ אזא אויף געבױט רעטײערמענט־פאנד
 רעטײערמענט־פאנד, דער פונדאמענט. לידען

 װארקערס מיץ ״ױגײטעד דער אין משל,1י
 די לויט עלטער־פענםיעם די צאלט יוניאן״

 װען קאסע. אין פאראן איז ײאס געלט כימע
 די װערעז געלם, גענוג אריין גיט קומט עס

 אין אפגעשטעלמ. פש־ט עלטער־פענסיעם
 מען האט ניו־יאדק אין ייניאן אנדערער אן
 פון פענסיעס די געשניטען אנג11 ניט י־א
 געענדערט אץ חרדש א דאלאר 35 אויף 50
 האם ארבעטער אן אז אזוי. פארשריפטען די
 איז ער װען ערשט רעטײערען צ• רעכט א

יוניאן. דער אין מיטגליד א יאר 30
 ארײן קריגם רעטײע-מענט־פאנד אינזער

 דרײ די פון סומע באשמירטע א יערלעך
 פץ צאלען באלעבאטים די װאכ פראצענט

 האלב א און 4 די אחוץ ״פעי־ראל״, דער
 װאקעישאן אװ העלט דעם פאר פראצענט

 דאזיגער דער פון גרײס דער לױט פאנד.
 קריגט, רעםײערמענם־פאנד דער ױאס סומע■
 קען מען מיטגלידער װיפיל באשטימט דערט

פאר אז אכט. אין נעמענדיג רעטײערען.

 אדועק־ מוז אפ־י?אנט אנגענומענעם יעדען
 באשםיםםע א רעזערװ אין והןרען געלײגס

 לצבצנס־י־ענגלעכע זיץ פארזיפערען צו סומע
 פעםםגדשםעלם ארום אזוי װערם פענםיע,

 רע־ קען פאנד דער כייםג־ידזזר װיפיל גענוי
 קװאםע די איז דאס אט יאר. יעדען מייערען

יאר. דעם פאר
אן זײנען פאמענם איצםיגען דןים אין  פאי

 לוים קצז■ פאנד דער װי אפליקאציעס מער
 איך> פארשנױי רעםייערען. קוואמע, דער

 םיםגליד א פאר פיינש עס װאס גום גאנץ
 רע־ זיץ דארף מען אז אים זאגם מען װען

 װען שפעטער. אויף אפלייגען טייערמענם
 זײן זאל מען אז בעם אלײז מיםגליד א

 אן אױף אפלײגען רעטײערמענם־אפליקאציע
 געוױינםלעכע גאנץ א עם איז ציים. אנדער

 פאנד פון פארוואלטונג די װען אבער זאך.
 ער און זיד ער דערשדעקם אפ, אים לײגם
 רעםייערמעגם־פאנד גאגצער דער אז מײנט

 אומ־ געפאר אין חלילה איז און זיך שאקלט
 אװעק דערוױיל גײט מימגליד אזא צופאלען.

 ער און דערשראקענער א מארקעט אין
 אנדערע אױך שרעק זיץ מים אן שםעקם

 דער־ שוין האבען װעלכע מלאכות. בעלי
 זײער דעיגרײכען אין האלטען אדער גרייכם

 איז, רעזולטאט דער רעטײערמענט־צלטער.
 לױ־ אן הײבט מען בהליה. א װערט עס אז

 צים און לאקאל־מענעדזשערס די צו פ<ז
 אז װירקען׳ צו אפים רעםײערמענט־פאנד

 װערען אנגענומען זאל אפליקאציע אײן
 לוי־ אזא אם פון אנדערעד. אן פון פריער
געזונם. קײן צו ניט קײגעם קומט פעניש

 מיט־ אונזערע בעםען איך װיל דעריבער
 רע־ אונזער זיך. שרעקען צו׳ ניט גלידער

 דער װי שםארק אזוי איז טײערמענט־פאנד
 דארף אײנער יעדער אבער גיבראלטאר.

 קענען זאל פאנד דעד כדי אז פארשטײן,
 װילען וואם אלצ מאל אײן מיט רעטײערען
 די פארגרעםערען מען דארף רעטײערען

 איז הכנסה איצטיגע די פאנד. פונם הכנםה
 מען קעז יאר• א דאלער מיליאן פיר ארום

 מיר כדי אפליקאנטצן. 450 אר״ם רעטעיירען
 מיטגלידער מער רעטײערען קענען זאלען
 בעלי־ די צו אנקומען שוין מען דארף
בתים.

פראבלעם, דעם גומ גאנץ באגרײפען מיר
 אנ־ ניט קען מען װען זיך, שאפם עם װאס

 און דאל אײן מיט אפליקאציעם אלע נעמעז
 איצסיגען אין גוילען ױאם, אלע. רעטײערען

 פאר־ װיל איך אבע־ר רעטײערען. מאמענט
 פירער־ די אז מיטגלידער, אונזערע זיכערען

 מיטלען אלע זוכט ױניאן או־נזער פון שאפט
 אױפן לייזען צי פראבלעם דאזיגען דעם

 זעל• דער אין באשיצענדיג אופן. בעסטען
 אונזערע פאר בענעפיטען די צײט ביגער

װעטראנען. רעטײערטע
יאד נײעם צ*פ כאגריםרנג

 מיץ איד’ שיק .1954 יאר, נײעם צים
 פון מיטגייידער די צי באגריט״נג הארציגע

 מײנע און משפחות זײערע און יוניאן אונזער
 יאר. גליקלעכערען א פאר װאנשען בעסמע
 ברענ־ װעט יאר נייע דאם אז האפעז. לאמיר

 אינדום־ אעזער אין ביכה מזל מער גען
 יאר, לעצטען געהאם האבען מיר װי טריע,

וועלט. דער אױף שלום דויערענדען א און
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ױניאז וער אין און m איו פדעסערם pk5p ד סיט
c װאס אױס, נים םאכם 

םארשיי־ די זיינען עס
מז דעגע ײנונ  װעגען ס
 אוגזער אין לאגע דער

 זזיעז פראקנױש םרייד.
 אז — :םאקם דעם םיר

 פער םאראז איצם איז עס
 םים געח־עז איז עס װי םך־יד, אין ארבעם

מ צוריק. ייאכעז פיר־פיגף ײני  אר־ שעסער א
 און — ארבעם װינםער אויף אלץ גאך געםען

 פאכען — סוםה׳ אויף ארבעםעז וואס די■
 אונזערע גים דאס אדבעם. םפרינג שײן

 ארמםעז• זײ און באשעפסיגוגג םעגשעז
 יוניןא דער א׳־ז גים שסײם םען אז »יז. אםח
עז צד -*וירמים״ א פאר לײז זיין ם מ  אר

 אזזנלמ דא דיגען עס וכאםש אװערםזץם
 ודאם איז. םר־אבעל גאנצער דער אכעד אריך^

ם אוגזערע גים מר עס  בעלי די נים און מ
 פארשסײז אדן צופאסען זיך *ײבירעז בחים

מז די  יעבען זײ פאר קוסען ודאס ענדערונ
 םדן םדד אײנגעשםצלםען דעם פים *לץ גאך

 װינםער־סעזאן דער װען צײסען. אםאל־־גע
 האס אדן דזטולײ איז אנגעפאנגען זיד האס
 פפרינג־ דער עלעקשאױדעי. געעגדיגם ז׳יך

 אנהויב אסנעפאנמז זיך האם װידער. סע״מ■
איפםער־סאנדעי. £אר געענוײגם אדן יאנואר

 .באי־ די סאקע קופעז צײנזזװ הײגםיגע
 זײ גיבען אדן — ײני אנהויב זיץ עדם״

 פאנא־ א״גיגז פאר בלײז ארדערה ערשסזי
 עפ ױאס ודזןס זעז צ־ װאי־סעז די װײל םען.
 אבער טםאדס. די אין פאדקויפען זיך ודעם

 נאך איז סעפסעפבער איז אז העלפם. גאם אז
ם פארקױפם פען און הײס שםארק  קײן ני

 רי־ קײז נים בזךערס די גיבען קלאוקס׳
 די ביז סאקע װארםעז זיי וױיל ארדערפ,

 ודע־ דער קויפען. געפען ודעי*ען ?אםסימרס
 אינם ראל גרדיפע א דעריבער "*ס6ש םער

 אופגיגפסיג. איז ״עםעד דער װען םרײד.
ז ^קס קית גים קוייפם מ  באיערפ די ארן הי

מז  די װעדען — ײ־ארדערפ ידין גינז גי
 דא* באיער^ די אוסריאיג זײער בהים בעלי

 די פרן .אופרהדגקײס״ די ײ׳יפעגדיג געגעז■
 — ;פוריה ײך האלסען כדאגגפעהנזשיו״ערפ.

 *ז — ארדערעז גר״ךך יײ זאי*ען דודאפ1;»
מלעז א ײיזי נארפאלען דעם ב  בעיײ זײ *

 אד געדדלד קײז ניס אבער ד-אכעז גתים
י זזן זזײגיגע פאנגעז ודארנמן.  *יאדחױרעז ז

 גים פען איו ביליגעד. *רבעם זעלבע די
 T* דעד .פיאמארפען״. נאס־ען א עס

 קריגען גי דע» זדן באשסײס אבער ®אדזען
ם זײ מ ד  ®ײ׳" אדזייי רזך*ער א £אר־ געפאכם א

מר. ײ ײ  אנ־ ײ נאכסאן אן הויבעז דערודי״־* נ
י דער׳ע ל  רראה ײד באשאפס עפ און ביזים מ

 אה ־.’ראייהעט -כאפפעכדפי" א נױײפם
מ »יז דאס א  ״אר־ באיעדס די ײאה אייף פ
ז בײ־יגער. גאררעגם דעם יזײגעז *ו — מ

 אויפ ײד י*אזס ?זג?ירעגץ דאזיגע די
 אנ־ די רזייל ארבגפער. די r־i ?עמ די אויף

 שםע־ 'יע־יכע די ד.—טו אין פאהפאת דערע
 דעם פאר סרידינגס א'ן ודארעפ ד׳י ןיו <*עז

 ר־לשיות א־׳ע די ײעגעז יאד 'ײייעז גארהענכ•
מס צס ײען וױדער וױסעז ניש  •פייא־ צים יי

 זיך• פאר בתים בעלי די באשייסען — פ'ס"
,•פריער רױ זעלבע דאס כנועט ױץ זאי• עכ אז

װ, C)DT פון א ל ס ע ר װ׳ײס־פרצזידענם ב

מז  דארםען ־ױללכע ארבעםער■ זײ בלויז בליי
מאלען  .פראםאושזיז״־ גאעען רעם פאר ס

עז אין םאראראם. ם מ  מען- זזים דיכל םך ל
 בתים. בעלי די ׳זײ. נים ארן םיר נים אז

 זיינע םים םרייד דעם ריכםיג םארשםייעז
 האבען מיר ודאס פאקם• דער אם קאפריזזח•

 מער דא איצם איז עם אז דזירםאנם, ערשם
 ריכ־ די באװימט אקםאבער, אין ײי ארבעמ

באהויפסונס אוגזזיר פון םיגקײם
קע־ םפרינג־סעזאן קוםענדען דעם װעגען

 םעד דערװארםען קאז מעז אז זאגען. םיר גען
 פרע־ אונזרע פאר ארבעם שודערערע *ץ

 — אויסגעסונעז האבען פיר װ׳י לו׳ים םערם.
 פאר װארעס סארם ספמיעלע איצם גײם

 צײם לאגגע א שרין האס «ען ודעלכע סוםס.
 יא־ אפאליגע םרײד. אונזער אין געזען גים
ז האם רען  װא־ די גערופען.פאפלעך*. עם מ
־ם אין דיז יי׳יער זײנען רעם ן ײעז אוץ ה̂ז  מ

 און ג־־אנצעז ארויפ קופען ארפיל עס פרעסם
 אויך סויג — װינאיג צו עם פרעםם פצן אז

 איז — טאן נים זאל בוען װאס אז אזױ. גים.
בעל.  אנ־ ג״ע א עפעס דא איז דערצו צו םו̂ז
 קעגװעס אנשםאם ׳*.cevi. םיס סימגיש

 װי און פאפיר פימ אוגםערגעלײגם עם קוםם
 קיץ נים עס האם פרעפען נים עס 1̂r בלצז
 עס אז ריכםען, זיך קען .פען הכלל פני̂נ
 — פרעפעךס אויף דחזק א זײן פילײכם ודעם
 איי, את פרעסערפ• גוםע אויף סאקע איז

 סאן אכנזונג אויך דארפס פרעסערס, ברידער
 ארבעס. דער אויף ®יייזעז סעםלען בײם

 װעם א׳יר אויב אז דערבײ. ניס פאדגעםס
 זײז עפ ודעם .פיסםעיק״ א אײנפאל פאכען
 פאכפ פען אז ױײל ®זרריכסען. צו שװער

ז קעז .שנים״• א ‘אײנפאי  שײז דזירגאד עס מ
.גאנץ־פאכעז״- נ־ים

תז גאנצער דעי־ פאקע איז דאה אס  צי
 האנ־ פארזיכטיג■ זײס :שרײבעז אוכזער פון

 פדס. אדשסעדגעשייאגענעם פים גיס דעי*ם
 די הענהדים איר איידער ארום גים זיך קוקם
 דער אן — אל׳ײז גים טענהד׳ס װארעפ. גײע

 ־>העי געודיש־^זד א״~ר ודעם ישיאן ד׳י י ײניאן
 כוזז. איר איז איז עפ ודאפ אלץ. פים פען

 אויפ־ ®ארזדנסערעפירם איז יחניאן די װײל
ם צוהאי*םען ז  איצ־ ביז אלצ און פסאנדארד י

מ  ודייסערע פאר קעפםען און געודינפעז פי
ײנמז. ס דיס אריסבצמי  — פאדןײדײפזךיס ני

ז  ־יעבען א פאכעו איז צפ װי נאד װ׳זם מ
״ הילאוהפ. :

ע״ד הי׳יגי
מז ־יצצםז^ה א  ציפ" געהאפ כיר ה

 ארגדע־ פאר געײצז איז זיײ פרן אײנע רדײי^
 אא■; און פר״גם אי*סעז גיםעז גערועזענעם

 הא־ פיר אקפאן.4?' ודיפי ברידער פאיפער
 װ«ט *ר אז געריכס. נים כאפה זיד בעז

ײם. אז־' אוגז פת װ<רצז אױעהגערימז ^  פ
 ־ט^אקפאן הײפי װעגעז רעדען ריר ורען

 א<טעי ייעגען עראינעיײגגצן זיד דערײעהען
 פין 'א-־עז ײ אין בי״ עייענײ אין הסר'ם

 גע־ האבען שיאקפאן איז פיר רראי •1911
באגעגענט זיך דאבעז טײ־ וואו אין װאײגט

 קרעםםיגער א שלאקמאן, מאל. ערשםע דאס
 ריאר, שווארמ םים ױנגערםאן. שיאנקער און

ױי־ דער פון םענשען א פון נאםדר א םים  ב
 לעבען אלייז דיײםס װעלכער אוקראיגע. םער
לעבען. יצנעם לאזען און

 געוועז אלעמאל ער איז ױניאן דער אין
 אײ־ פארקוקם האם ער לאיאל. אפערוױליג.

ם נאר זיך און אינםערעסעז גענצ מנ ע  גער
 שםענ־ יוניאן. דער פון אינםערעםען די מיט
 עקוע־ אז געװצז איז און — אקםיײ געווען דיג

 ער יארעז• סך .א םך א פאר מעמבער קוםיװ
 װאם פענש- םיפ דעם פרן געװען נים איז
 פוגקם םאן. גים גאר און רעדען שיץ קען

 ודינציג ז״־ער גערעזים האט ער פארקערם,
 האם ארגאגיזאציע די װאס אלץ, געםאן און
 ברו־ דעם אױף אם און םארלאנגם. אים פון

 דודכגע־ אוגז פים ער איז אופן דערליכען
 •עריאדען גגםע r* שװערע אלע די גאנגען

 יו־ די פארסיידיגצן את פארפעםסיגעז פון
 װאסערע די אין אז געדעגקען. פיר גיאן.

 א אים געגעז האבעז עפיצער זאל יאר 40
 גע־ ד״אנעז נים ייד זאל ער אז׳ קאפפלײנם■

 אין אנדצרזס פון לאגע דער פיס רעכענם
 זײן געהאם שסעגדיג ער ד,אם יוגיאן־פראגצז

 געקופען איז עם ױעז אבער פייט־נג. איעענע
 געהאנ־ אלעמאל ער האם — ריאנדלעז צים

 ארנאניזאציע. דער פרן ראמעז די אין דעלם
 געשיקס אים זזאם עקזעקוסיװע אונזער ווען

 נים ער האם םעפכער, קראנקצז א באזוכעז
 יו־ דער ביי גע־פוצל׳ם האנז ער ביז גערים

 דעם גרופע, א^דםאיפערס דער בײ א״ ניאז
העלפצז- צו ברדדער קראנקזין

 טרײעריגע די געקופען איז «ס װען און
 אויך שוין איז שי׳אקפאן ־יײכי אז נײ<ט■
 פערזענלעד אונז פאר עם איז אונז, פון אוזעק

 שדדע־ א געװעז ײניאן גאנצער דער פאר און
 סרויצריג אדן צעבראכעז א כים ה^אפ. י־ער

 איס. פון אפטױיד געס־פען פיר האבען געפים
 איבערגעבענ־ י׳ײז פרײנסשאסס. ײת אבער
 פיםפעגשען ד־ינע צו גיםטקייס זי? את הײט

 צד־ נאםירלעך געדענקען. לאנג פיר ע-יען”
̂יד דײז י־יב מן כב ע  פארדינססען זײנע r* ד

 פארגעסעז נים פיר װע־׳עז ײניאן דער פאר
 פררי. אדן טאכטזר פאר׳יחדפ׳טער זײן אין

 אדנזערע אין רהאס אלץ■ טאן 'דצלצז פיר
 מדגרינגערען *ץ סרײטסעז צי זײ כוחות

 עדעז פיר ודעי׳ען דצרפיס ײדצן.4־ ז־ײצרע
אנדענקזןן... זית
ע א שד אג־״ ם גד כ הןנ ײ ך רז ש״ג ײ ײ ״ ן ז ד

מיזל *ז איז 91 לי
 דער אין געודאדעז איז עט ײצז איצט

 ײב"*עזןוםכ. סי־יעריגע רען£5"׳ צי טאז־צ
מז4י> א ט״גצודאײגם גויאד טיר האכעז  *יערי

 צ'־ דער אײגעגגד*צך .91 4'אהאי פיז ייבילײ
 שילדרצןס דעם אין אונז דערפאנט זיי פעד

 דאסער דעם אין און 50 אקזר*4' דרעטפאמרט
 צו־ האם פען װעלכע י• 1 ‘'*אקאי היפאנא און

 די געװארען איז עס אמ זאטעגגעשרזדצ״ז
 פארפעס־ שםארק את אנגעזעענע דדשטיגע.

 צוזאפענגעפירט .,וי אקזל‘' "נ־־אז םיגםע
 צויייב נים דאן דען האט '־אהאיפ ביידע די

 ~ום8 האבעז ױי ,"י" דערפאר ;אוי נחת
 פיר באז״גדער. עקזיסטירען געקענפ נים

41 ‘אקאי‘־ א־ז סצ ‘ייאקאי ײען גיט געדענקעז

ע ױינען ^ ב ^ ען װ ע  גרויסע אײף באזונדער ג
 קאנ־ יעדער ערב אז גצדענקען, מיר צרות.

 און נעבעך, גריגגבערג׳ הערי פלעגם װענשאן
 פאר דערשײנען םיראםא אגענם ביזנעס דער

 דערקל־לרונ־ מיט קאםיםע קרעדענשעל דער .
 גע־ נים האבען זײ פארװאס אפילס, און געז

 טעקס. פער־קאפיםא זייער באצאלען קענם
 ד<־ זײערע צולאזען 4זאי מען אז בזןםען און

קאגװענשאן. דער צו לעגאםען
 מיר װילען חשבון גרינבערג׳ס הערי אױף

 ענער־ אלט אים געדענקעז םיר אז זאגען. דא
 וױיסם־ אלםער דער פון באאםסעז גישען

 איז ער ־וען און .25 לאהאל ױניאז• מאכער
 <ר איז .50 לאקאל פון םענעדזשער געווארען

 אלץ געטאן און וראכזאם און געםרײ געװעז
 לאקאל דעם כוחות זישע אין געדוען איז װאס

 האם דא אבער פארגרעסערען. און בויען צי
 גערוארען איז רוזװעיים און געהאלםען גאם

 די געװארען געשאפען איז עס פרעזיד׳ענם.
״ ח -עךאר־עי  געטאז בייאז א האבען עם י

 גרינבערג- הערי האם דעפאלם װינםען. גייע
 אינםערנעשאנעל. דער פח הילף דער מים

 פאר־ און ענערגיע פעאיגקײםעז. דיגע דירך
 ייאגע נײ־געשאפענער דער סאר שםאנד

 ביסלעס־ױיז און געלעגעגהײם די אײםגענוצם
 איבער טיט ייניאן■ גי־ײטע א אויפגעבוים

ם אין פעפבערט• סויזענם 13  גאנץ א פי
פארנזם. ברײםען

 אן ריט ײניאן גרויסע א איז 91 לאקאל
 אין אפר־־־ײם אז מיט געביידע. אייגענער
 עTגעבי אײגענער שײנער א םים קראסאן.

 דערםאנם אבער דארף דא ירניםי־הײז. אין
 גרי:־ הער״ אונםער ■91 ,ל^מא' אז ־וערען.
 פאטער דער געײען איז פירערשאפם. בערג׳ס

 ׳.,י־ואקעישאךפאנד א פון נעדאנק דעם פת
 אייגצו־ עס ערשםע די געװען עס זיינען זיי

 אנבא־ אין געפענדיג _ .91 לאקאל איז פירעז
 איצ־ זײ«ר אין פארגאנגענהײם זייער טראכם
 פארנעם ברײפען דעם און דערפאלג םיגעז

 פרײעז צ־ זיך רעכם א זיכער דײ האבען —
 ריר ױען עקזי־פענץ. ־יאריגער4(> זײער פיס

ען דעם שבת. זיינעז פ ו  געױען דעצעםבעי־. :
 — פײער־נג זייער ביי ראםעי־ קאפאדאר אין

 פארגאג־ ױיער פון בילד גאנצע דאס האס
 אין אויגען. אינזערע פאו־ מושװעבס גענהײש

 האבעז זיי ידעייכען ־ןעדזשענט• שײנעב דעם
 האפ אופן. גע־־יגגענלם א V*' גזישכדעים

 געשיפ־ די רעפרעזענסירם געסריי זיך פיט
 איבערהויפה איז עס ירניאן. דער פרן םע

 פע־ דעם דד.ייך פײ געודארעז ארײסגעבראכם
שענס  אז רעד<■ גרינבערנ־ט דוי־ד סי׳■ »רן ײ
 צר פאקםאדעז שסארקססע די פון אײנער

 — י׳עבען צום ארגאניזאציע ד־״־לר ברענגען
 אדפיניס־ ניי־די־* רהרדעייס־ט געייעז איז

ז בײ ידעדט "אס פאקט א םראציע: י י פ
הינסעייגרינד. אין געשטע׳יט
ײרט דארף 91 ‘י׳אקאי — ײערעז גראטי

אריגצד40 זײער פאר אי  אץ עקזכיסענץ ־י
 :א־ פײעריטט דערפא׳־יגרייכער דער פאד אי

ס אלעטען ד<ם פאר טירס םירלעד• ײי  ג
 װײס־פרעזידענם ברידער. אונזעד קרעדים

 דער ®ץ פעגעדז־טער דער גרינבערג הערי
ײניאן•

 גרינ־ ־ערי דא טיר באגריטעז דערפאר
 זייער צו רעמבערס 91 ,^?קא־־ את בערג
שןן פיר ".,ייביל ײנ  פרא־ וױיםערען זײ ו
 א פייערעז צי דערלעבען צי אװ — גי־עם

 אנפײל זאלען פיר א־ז ײבילײ• ־יעריגעז75
פײערינג. דער אין נעכען

-----------------4 1954 יאנואך,

9 לא־אל ױניאן פינישערפ סלאוה דער א־ן
ם ־רן אי ר ל. ל א ם ײ מענעדזשער ה
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 ש־רות די זען דועם איר ען
-גע• דער אין געדרוקם

 שױן װעם רעכםיגקײם״
 אװעק זיץ יאר אלסע דאס
 האבעז שוין מיר׳ן און

.1954 יאר נייעם דעם
 יאר פארנאנגענער דער

הינזיכםען. אלע אין צרה׳דיגער א גערוען איז
 דאס אז ריר. װינשען הארצעז גאנצען פון

 פאר־ פרנסה. געזונם. ברענגען זאל יאר נײע
 שלום און גליק פרײנםשאפם. שטענדעניש.

וװעלם. גאנצער דער אײף
 גוםע אלע די אם אנגעװאונשעז האבענדיג

ױלען זאכען  נים זיינען םיר אז זאגען. מיר '
א אז נים. גלויבעז םיר ;פאםאליססען קיץ  א
 אומ־ צרות• םערםםע די זית. מוז איז. עס װאם

 פן נים איז פיר־ליידעז, יועלכע פון גליקעז
 נים אין עולם של רבונו דער נים השפים.

 פאראנםװארםלעך, דעם פאר את נאםיר די
 אח אופװיסענהײס נארישקײס, די :אר

פענשען. פין שלעכםקײם
ך ײינ־טעד  דע־ וועם יאר גום א זי

 איז יאר אלםער דעד העי־פען. נים ריבער
םגענופצז נים האפ ער אבער אטעק  קײנע פי

 אח פראבלעפען. די פ.ץ קײנע ײידען. די פון
 פאפיר, רײנע שסיק א װי איז יאר נײע דאט
 דאס אנשרײבעז דעם אײף כיר׳ן טאט ארן

 :זאג דעם פדן דאך וױיטם איר זיץ. ריעם
פען.״ שלאפם אזוי אריט. זיך בעם רען .*וי

 װאס דאס איז אפשר אז טראכםען, ידיר
 פארשםענדלעך נים •געזאגם דא ־אבעז ריר

ר װעאןן לייענער. ראנכע פאר גענוג  פי
טלאיער. ראכען פריבידען עט

גע־ פיר האבען יאר 20 לעצםע די פאר
 אדן רחידעלטן פריער הויז רדייסען אין האם

מן זײ ודאס םרדפאנען. שפעםער א  געסאן ה
 דארף רעפאדפען, טאציאלע פמ געבים אײפז

ס טעז  עולם דעד אבער האס דערצי־־־ען. ני
 — קאנגרעסלײס דע׳רידײלס זײ פים צתאכ־ען

 טענאסארעז. את קאגגרעטלײם רעאיציאנערע
ױ רוזװעלס׳ס געגעז געדדעז זײנען וואט גי . 
ר ט םרוטאנ׳ און די־*״ פעי  די אין .“דיל .

 גע־ פארפירס פאסען די זײנעז 'דאלען יעצטע
 זיך נויסיגען טיר : ראזרגג דעד פמ "ארען

ש״ א אופביים אז איז שײנח  עט הײםס ״ט
ש. אדיף  א פאר געשםיפס זײ האבען עמלי

ס פיז פען קאן בײםעז אבער ״סשײנדזש׳׳.  ני
 אויך קאן פען אבעד בעסערט. אויף גוס אזײ

 פאד־ פיי׳יאנעז אדיב איז ערגער. אויף ײיםען
 לײגם פעז אריב צרייז• אזײף איצט זישען פער

 אײב אדבעפער. ט־יזענםער צעיד־ײגער אפ
 דער אײב ודאכעך פרלע קיין :יש אדבעס ר<ז

 בד־ רעאהציע די אײב את גרויפ איז יהר־ת
 ניס אײב שולדיג. איז װער איז שעידעס

 האבען פען דאדף דאס אם וי—א פאפען די
 קופענדע די צו זיך גרײסען א'ז זינעז אין

ײאי־ען.
 אלגעפײגע די ווען אז זיך. פארשםיים

 איז גום. איבעריגס ניס איז לאנד אין ~אגע
 דער װען רױיל קייאוקם. ב־י ערגער נאך עט

 רעגט. איז פאלם. פאפעז די פין איעהינפט
סים. אדער פאגםעל נײער א װי בילכער עפען

 פאר־ האבען װאס אורזאכען גאך פאראנען
 לעצםען כײם קלאוקם. בײ לאגע די ערגערט

נג פעפבערשיפ יאקא״ ט' אין פיר האבעז פי

 אפגעשםעלם זיך גענויער באריכט אוגזער
 םיר ד״אבעז באפוצונגען שים אן דעם. אײף

 װאס אנגעװיזען אין סיטואציע די דעדקלערם
 די אז דערלאזען. צו נים מום ױניאן די

 ציים שלעכםע די אויסנוצען זאלען באסעס
 די אויף באדינגונגעז. די ארונסערצח־ריקען

 באריכם אונזער האם םיםגלידער פערםםע
 זיך, פארשםיים אחוץ■ איינדרוק. אז געפאכם

 הא־ זיי אויך אויסגצלינקםע. געשווארענע די
מז פיר אז געלייקענם. גים בען א  בא־ אן ה

 װעג אית איײף אגגעזאלצעז ניס פוצוגגען.
 די ריכטיג איבערגעגעבען צװײםעז. א אדער
 גזדדעז׳ איז םענה זײער װאדעןז נאר לאגע.

 רפואד, קײן פארגעשלאגעז נים האבען כיר אז
 זײ און פראבלעםצז■ אלע איבלען. אלע צו

 דיער פארצושלאגען גענוג גום געװעז זימען
 באהויפ־ געפאכם האבןין זיי אלץ. צו רפואה

 אז ®ײיזען, רעדוצירם יוניאן די אז םוטנען.
 איז צרה די אי. פרײזען. די באגראבם פען
 ניטא ם׳איז װאס דאם װי פרימען די אזױ נים

 אדיל דעם אויף דײ האבען י באנדעלפ געגיג
 אננעפען דארף יוניאן די :רפואה אםת׳ע די
 פרן קללה די אפשאפעז פאליםי. אגרעסיװע אן

 ניס — עיקר דעד אמ שעפער. סעקשאן
םאון. אװ אדם באנדעלס די פירען לאזזװ
 עט װי לײכםער סך א זיך זאגם דאס נו,

 װאו םיםואצ׳־עם, אמ צײםזיז פאראן זיך. םדס
 האא ברעכען בען קאן אגרעםיװ זיץ ד־י־ד

 אנגעדדיז־צן למשל, האבען׳ פיר נאקען. אין
 ארדנםערגענופען האס װאס ױניאן. א אויף
 פםרײק אין סטאר א פון אנגעשםעלםע ססא
 דעם פאדשפילם נאר נים האבעז זײ איז

 דזשאבפ. די פארלײרען אויך נאר טםרײק.
 שלעב־ דער אויף אנגעוױזען פיר האבען אגב.
 פירער די װאו פאריעדט, די פון יאגע םער

 עפ .-הכלל אגרעסידו. געסיג זיך דאכם זײנען
 קעז װאס פעדיצמ• פעםענם קײן ניסא איז

 פת פען פר־אבלזיפען. אלע לײזען אײנס־צודײ
 אדן באסראכםעז גאזדנדער פראבלעם יעדע

 אנ־ קאנען רדאס טים׳־שז• פאסיגע די געפינען
 2לאגז די פארבעטעדען צד ידערעז געזדצנדעס

• • •
 כ<־ האס קאפיסע עדייקײשאנעל אונזער

 פאלקס־בינע. דער אין צלדנגשסראפ א נרפען
 לױבען קריםיקער די נגב״. פארן קאסף .דעד

V־irסעאסצר דזיס פיעטע. די אס שסאדק ־ 
ם נים אייז מריג  פאל אלע װי אדן גרויט׳ אי

 פאד סיקצם. א פאר פצנס 50 פיר רעכענעז
אפיט. אין קופס םיקעסס

• • •

ט פי"יצז־פיאנער*ז א״זעד ײ  גים "אס ל
ײ׳פס־ארמס פיס אפ דיך  ד־לר פאר ה

 אונםעד־ אן אראנזשי־דס האם הסתדדײד
 רדעט ייאס סןין,12 ד־לם יאניאר פאר נעפדנג

r רדם קאדנסיל אין פאדקידעז s דד־טאינט 
 רעפרעש־ פסריט. סע38 װעסס 22 באארד-
 לאנצערם א װערען. סערדז־ירס װעלען פענםס

 רע־ באגריפרנגס .ייערען. דורכגעפירם װעם
 דדטענעראל פון װערען געהאלםען ודעלען דעט

 שרײבער דעם נאגלער. איזידאר פענעדזשער
 אסיט־ גיאענבערג. פאקט אמ שורות די פון

 נאציא־ פת 9 4,לאקזי פת פענעדזשער טעגם
 םשערלײדי די לעף. קלארא אפים נאלען
 װע* פיםגלידער פײיעז אלע גודפאן. פאלין

׳* ק־פעז• צ־ געלאדען רעז



 םיליאן פערםעל א פון הלװאה נים אינסעונעש&נעל
העם־ארכעפער ססרײהענדע צו ד$ל&ו

גערעכמיגיהײם ־*{--------------------------------------------------- ■4 30 זײט

דװארקץ לואיס
6 qjrrעלםער אין איז׳ דעצעםמר םעז 

 לדזױס געשסארבעז פלוצים י*ר. 55׳ ®ת
 שי־ דער פון םענעדזשער דער דדוארקיז.

 פאר־ דער .99 לןזקאל ײניאז קלז׳ירקס ■יגג
 אינ־ דעם צו געהערם האם שםאדבעגער

 גע־ איז ער *רבעםער־־פירער. דור גערען
 דריי־ די אין אינםערנעשאנעל דער צו קוםעז
rm םיגזנר p. מז פעזױגקײםען זײנע  א'ם הןז
 יוניאן־ די םון rfijpc אין ארויםגעתקם גלײך
 גע• איז 99 לאקאל װען ,1940 זױן אח רײעז

 ארגאניזירען צו אויף געװארעז םשארםערם
שמלםע אםים די  קלױרלס׳ שיפינג און *נגע

םענעדזשער. זײן געװארעז דװארקיז איז

 אין באליבם געװען איז דװארקין לואים
 הופאר גוםמוםיגקײם, זײן פאר ױניןןן־קרײזעז

 צו באציאונג אין אױפריכםיגקײם זײז פאר און
 לײ־ באזונדערע א געהאם האם ער נגענשעז.

 ער הגם םובות. םענשען םאן צו דענשאםם
 האם פריער, צײם געװיםע א קראנק געדדעז איז

 ערנסטקײם די פארדעכםיגם נים קײנער אבער
 םוים זײן פאר װאך א קראנקהיים. זיין ®יז
 יוניאן־ זית אין רעגולער געקוסעז ער איז

ארבעם. לויםענדע די דערלײדיגם און אפים
 דע־ םען8 דעם פארגעקומען איז לװיה די

 זיין אין האם דובינסקי פרעזידענם צעםבער.
 דװארקין אזוי װי דערמאנם הםפד רירענדען

 נעם א זיך צוריק יאר דרייצען םים האם
 םך א פיז איז װאם םיסואציע, א צו געםאז

 געװארען באםראכם מענשעז םרײד־ױגיאז
 גע־ מים האם ער אזוי וױ און האםעס־נגםלאז

 גע־ קרבגות פערזענלעכע גרויםע אוץ דולד
 יעדען מים געװינענדיג ,99 לאקאל דעם בױס
 אר־ את שכירות די אין פארבעםערונגעז יאר

ען באדינגונג ם־  אין םיםגלידער. די םאר מם
 זיך האם לאקאל דער איידער אנהויב.

 אפם דדוארקיז לואיס האם אײנגעםונדעװעם,
 דע־ צו הלװאות פערזענלעכע געגיאכם

 לא־ פונם הוצאות פינאנציעלע די קען
 אפגעזאגם זיך עקשנות םים האם ער קאל.

 םשעין־ אין אנגעשםעלםע אז אנערקענען. צו
 מיט װערען. ארגאניזירם גים קענעז םםארם

 קראנקער־ ער האם עקשנווז זעלביגער דער
 און ארגאניזאציע דער פאר געארבעם הײד

וואוילטעםיגע מים פארנוםען כסדר«געװען איז

 פאריגען האם אינםערגעשאנעל אונזער
 א העם־ארבעםערױניאז דער געגעבען חודש

אן םערםעל א פון הלװאה  ארויס־ דאלאר, פילי
 .העם דער געגעז םםרײק איך אין צוהעלפען

 נארוואק, אין אםעריקא׳ אוו קארפאריישאז
 אינםערנעשאנעל םילינערי די קאנעםיקום.

 םיליאנערען־ דער געגען סםרײק דעם םירם
 אײנציגע די יולי. םען9 דעם זינם פירמע

 פירמע די אז איז. ױניאן דער פון פאדערונג
 םאוט דער אין שאפ איר ארויספירען נים זאל
 הונדערט 15 ארױםװארפען אופן אזא אויף און

גאם. אין ארבעםער
םא־ איז םאדערונג דערידאזיגער אם אין

 גײט װיכםיגקײם װעמענס פרינציפ, א ראן
 לא־ א פון גרענעצען די איבער וױיט אריבער

עלי קאנםליקם. קאלען  אינדוס־ םון בתים ג
 שטא־ נארםערען אין אונטערנעמונגעז טריע
 םער־ זײנען ארבעםם־באדיגונגען די וואו םען,

 הא־ יוניאן. דער פח קאנטראלירט װײניגער
תרע אריבערצוםירען חשק בען  פאבריקען זי
 ױניאן םון אנטלויפען צו כדי סאוט- דער אין

 ספע־ פאראן איז נײגונג דאזיגע די קאנםראל.
 םעקםטיל־אינדוס־ און נאדעל־ די אין ציעל

 פירט אינםערנעשאנעל מילינערי די םריעס.
 הונדערט 15 אירע םון ברוים פארן קאמף א דא

 א עם איז גלײכצייטיג אבער מיםגלידער,
 בתים. בעלי די פון הפקרות דער געגען קאמף
 פאר־ זייערע פון באסרייעז זיך װילען וואם

 דער מים אגרימענם אונםערן פליכטונגען
ױניאז•
 אײם־ שוין האט ױניאז העם־ארבעטער די

 דאלאר טויזענם הונדערט נייז ארום געגעבען
העלפם א װי פער םםרייק. דעם אט אין

געווען. ליב אים זייינען וואם פראיעקםען׳
ױעיג ױיער  זיץ די צװישען םענשען, ו
 באגלײםע־ לעבענס און חבר׳םע געטרייע

 אנגע־ זיק װי געװאוסם האבעז העלען- רין
 געזונט. זימ אויף װירקם ארבעם שםרענגםע
 אינטער־ דער אין געקומען איז .דווארקין
 צײם. שפעםערער דער אין ערשם נעשאגעל

 געוױדמעם האם ער וועלכע יארען. די לוים
אז דער  איז — געזאגם דובינםקי האט — יוני
 א פארהעלטניםמעםיג געװעז אוגז ביי ער

ץ אבער ציים. קורצע  און געםריישאםט ד
 איג־ געדינם האם ער װעלכע מים אידעאליזם,

 רײ דער אין אים שםעלם ארגאניזאציע, זער
“ױניאן. אונזער םון פיאנערעז די םון

ץ כבח־ אנדענק־. ד

דאזענבעדג בארנעט :עשטא-־־בען
 גע־ פלוצים איז דעצעמבער םען22 דעם

 װײם־טשער־ ראזעגבערג, בארנעם שםאדבען
 דער .9 לאקאל פינישערם קלאוק פון מאז

 אין מיםגליד א געווען איז פארשםארבענער
 האט און 9 לאקאל פון עקזעקוםיװע דער

 אין אםםייל אקםײועז אן גענוכעז אלעםאל
 יו־ פינישערם קלאוק דער פון ארבעם דער
 איינער געווען איז ראזענבערג בארנעם ניאן.

יוניאן. דער פון בויער אלםע די פון
אנדענק. זיין כבוד

 געװארען געשאפען איז סומע דער אם פון
 םארקויפם ווערם וואם באנד־הלוואה, ^ דורך

 חוץ א מיםגלידער. ױניאן די צװישען
 א מיםגלידער םויזענם 35 די צאלען דעם

 װען ױאך, א דאלאר א םון שםייער םםעציעלען
 בא־ א ארית ברענגם וואם ארבעםען, די

 צאלם ױניאז די חודש. יעדעז םוסע דייםענדע
 א דאלאר 30 ביז 25 םון םםרײק־בענעפים

 אינםערנעשאנעל אונזער םון הלוואה די וואך.
 זײער אין העט־ארבעםער די העלפען װעט

 דאס נצזזון. פולקאמען א ביז קאמף גערעכטען
 אונזער וואם מאל, ערשםע דאס ניט איז

 האנם^ העלפענדע א אוים שםרעקט ױניאן
קאםף. אין שװעםםער־ױניאן א צו

 העט־אר־ די פוץ םםרײק איצטיגער דער
 דעם פון דעראינערונגען אויף וועקם בעםער

 מים םםרייק העמערס דענבורי בארימםען
 איז עס װעלכען פמ צוריק׳ יאר יאר 50 ארום

 ״דעגבורי־ בארימםע די ארײסגעװאקםען
 די איז צוריק, יאר 50 מיט דעמאלט. קעיס״.
 זיין עובר פאר געווארען באשטראפט יוניאל
 186 און געזעץ אנטי־טראסם שערמאן אויפן

 ױיערע פארלירען צו געדראט האט ארבעטער
 געלם־שטראף, די באצאלען צו אויף הײמען

 אויף ארויפגעלײגט האם געריכט דאם וואם
 איבערן ױניאנם פון מיםגלידער ױניאן. דער

 םפע־ א געשאםען דאן דאבען לאנד גאנצען
 מאנכע שםראף. די באצאלען צו פאנד ציעלעז

 הײמען. זייערע םארלוירען האבען ארבעםער
 לאיער, זעלביגער דער דאם טשיקאװע איז עם

 געפירם האט וואס מערים. גארדאז וואלםער
 ,דענ־ דער אין פירמע דער פאר קאמף דעם

 דער פון לאיער דער איצט איז .“בורי־קעים
 קאמף איצםיגען דעם אין העט־קאמפאניע

ױגיאן. דער געגען
 װי אמעריקע אנדער אז איז הײנם אבער

 דער צוריק. יאר 50 מים געווען איז עם
 מער ניט קען געזעץ אנםי־טראםם שערמאן

 דאם און ױניאנם געגען ווערען אנגעװענדעם
 ארבעטער שטערען מער נים קען געריכם

 הײנט דעמאלט. געםאז האם עס װי סםרײקם
 אידעא־ דעם אין ןייקר דער זיך עם װענדעם

 סםרייקענ־ די פול ענםשלאסענקײם את ליזם
 ביז קאמף דעם אויםצוהאלםען ארבעטער דע
זיג. פולקאמען א

 יארק, נױ אץ מיטנלידער,
אױפמערר,זאם

 װאם ענװעלאפס׳, .מעדיקעל אלםע די
 מעדי־ דער צו מיםגליד א בארעכםיגען

 העלם־ ױניאן אין באהאנדלונג צינישער
 דע־ םוף אויםגעגאנגעז זײנען םענטער.
 מיםגליד יעדער יאר. פאריגען צעמבער.

 ױיעם א ארויסנעמעז דעריבער דארף
 אין -1954 פאר ענװעלאפ״ -מעדיקעל

 גײם איר איידע־ .1לאקאי זײן פון אפיפ
 זיך באזארגם העלם־סענםער. יוױאן איז

ענװעלאפ-. .מעדיקעל נייז$ם מיטן פריער

ו  אין דובינםקי פרעזידענם
 איט־וםםריע־תאמיטע דער

פארטא־ריקא פאי
 דער פון איז דובינםקי דוד פרעזידענס

 לײבאר־ אינם אפםיילונג ,אוער״ ענד ״װעידזש
 מיט־ אלס געיוארען באשטיםם דעפארטמעגט

 דיאם װאס אינדוםםריצ־קאמיםע, אן אין גליד
 מינימום־ די רעוױדירען צו אויפגאבע די

 פארטא אין אינדוםםריעם דרײ אין םקעילס
 אינ־ בראזיר און קארםעט דער אין :ריקא

 דער בײ און באקליידונג מענער בײ דוםטליע-
ע פון אויסארבעטונג ^ענ ש ר א  טעקסטיל־ פ

ארםיקלעז•
 אירע אפהאלטען װעט װאס קאמיט^, די

 ריקא, פארטא דזשואן, סאן אין פארהערען
 גלע־ פון קיbדובינ פרעזידענט אחוץ באשטייט

 יו־ אמאלגעמײטעד דער פון דיקאסאן, דים
 ארבע־ דער פון מארקאנא היפאליםא און ניאן

 נאכן פארטא־ריקא. אין טער־פעדעראציע
 אירע איבערגעבען קאמיטע די װעם פארהער

 פון אדמיניםםראםאר צום רעקאמענדאציעם
 ארבעט־ מאקסירום און שכירות מינימום דער

 ארויפ־ דאן װעט װאס אפטיילונג- שטונדען
ונג.Tאנטשי זײן געבען

 ספע־ דער גלעדניק. ראבערט איז דערװײל
 אינםערנעשא־ דער פץ ארגאנײזער ציעלער

 פארםא־ריקא. פון צוריקגעקומען שוין נעל-
 אונטערזוכונג אן דורכגעפירט האט ער װאו
 אינדוס־ קלײדער פרויען ארטיגער דער אין

 עקזעקו־ גענעראל דעם פון שליהות אין טי־יע
 גלעד־ אינטערנעשאנעל. דער פון באארד טױו

 צו װערען איבערגעגעבען װעט באריכט גיק׳ס
 זיצונגען די בײ גענעראל־עקזעקוטײוע דער

ניערץ. קומענדיגען

-----------------> 1954 יאנוא׳־,

 נ״ע לערנען װעט זצולע ״ארט״
עמב־אידע־י־ אימינדאנמען

- ס <ו -

 יארק נױ אין .אי־ט״־שולע בראייסאן די
 פארשיידענע אימיגראנטען נײע לערנען װעט

 געמאכט באקאנט װערם פאכען, עמבראידערי
 דער פון טשערמאן םואווים. דזשאזעף דורך

 לאקאל פון מענעדזשער און •טול־פארװאלטונג
 פארן קורפען אײנצופירען פלאן דער .142

 געװארען געמאכט איז טרייד עמבראידערי
 דער פון מענעדזשער פרידמאן. זכריה דורך

 דזשעק און .bfo לאקאל יוניאז• עמבראידערי
 עמבראידערי דער פון דירעקטאר שווארץ.

אסאסיאײשאן.
 זײנען עס אז ארױטגעשטעלט, זיך האט עט

 ארבעטער קװאליפיצירטע גענוג פאראן ניט
 באשטימטע גאנץ פאר ‘טפעציעי טרייד, אינם

 װעלען קורסען די קרעפטס. עמבראידערי
 נויטיגע די אױסבילדען העלפען דעריבער
 גע־ שוין האט שולע בראמםאן די פאכלײט.

 מאשינען עמבראידערי נויטיגע די קראגען
 מיט צוזאמען ױניאן די און קורס דעם פאר
 קרי־ צו באכיען זיך װעלען אסאסיאײשאן דער
 זײ װען שילער. די פאר ארבעט־פלעצער גען

לערן־טערמין. דעם פארענדיגען יױללען
 25 אױף איז שולע ״ארט״ בראמסאן די

ניו־יארק. .,סוירקעי קאלומבוס

 אינפ«טײל פאר זאםלוגגען
פאנד פאראליזיס

װע־ אזוי יאר פא־יגען דעם װי פעקם
 דע־ פון פארלױף אין הײ־יאר אײך לען

 ווערען דיירכגעפירט יאנ־אר א.ין צעמבץר
 דעם פאר שעפער די אין זאםלונגען

 עקזע־ דער קאמפיין. דיימם״ אװ ״מארםש
 אינטערנעשא־ דער פון סעקרעםאר קוםיװ

 איז װעלכער אםהעי, פ. פרעדריק נעל.
 קא־ ל. אװ פ. א. דער פון םשערראן דער

 קאמפײן, גיצלעכען דעם אם פאר מיםע
 זאמעל־ פאגאנדערגעשיקט שוין האט

 און באארדם דזשאינט אלע צו ליםטעס
 דער אינטערנעשאנעל. דער פין לאקאלען

 מיטגליד, יעדען פון סומע און נאמען
 קאמ־ צום ביישטייערונג זײן מאכם װאם
 דעד אויף װערען פארצײכענט װעט פײז■

זאמעל־ליםםע.
 אין זיי$ דארפען זאמעל־ליסטעס די

 יםטען5 דעם ארום אינטערנעשאנעל־אפיס
 אימשטאנד זיץ זאל ױניאן די כדי יאנואר•
 סומע געזאמצלמע די מאכען צו באקאנט

 געבורטםטאג אינם יאנואר, טטעז30 דעם
 רוזװעלט. ד. פרענקלין פרעזידענם פיז

 צי פאנד דעם געגרינדעם האט ־ועלכער
 קינדער־פאראליז. פון קרבנות די העלפען
 פון מיטגלידער די האבען יאר לעצטען
 בײגעשםײע־ט אינטערנעשאנעל אונזער
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אידישער בעטטער רער פאר  

ד־אטע
 פרעריע פרץ ל. י. דער פאר זש־רי די

 דער פאר קאגגרעס קולטיר אידישעז פ־ן
 עם װעלכער צו דראמע. אידישער בעסטער
 און עלקין מענדעל טורקאװ. יאנאס געהערען

 פאר־ צו נים באשלאסען האט שאצקי, י. דר.
 נאר .1953 יאר פאין פרעריע קיץ טײלען

 פרעמיעט יערלעכע צוױי די צינײפציגיסען
 דאלער 500 פון הױך דער אין )1951 און 1953(

 אױף פרעמיעס 1954 אין פארםיילןן און יעדע
דאלער. טױזענט פון סומע דער

 ציגע־ קצנען זשירי דער פאר װערק די
 גע־ אדע'־ געדרוקטער אין װערען שטעלט

 דראמעפ געדרוקטע ,t פארם. ־טריבענער
.1953 און 1952 אין דערשינען האבען דארפעז

 גלייך דארפען מאנוםקריפטען און ביכער
אדרעס: אויפן ױערען צ״געשיקט

CO NG RESS FO R  JEW ISH  CULTURE  
25 East 78th St., New York 21. N. Y.

 ליר,אונס לײבאר איטאליענישער
 עדאפלאן־טו־ אדאנזשירט
איטאליע ידין

 לײבאר אמעריקאנער ־ איטאליעניש דער
 ערא־ אן אראנזשירט ניו־יארק אין ־זאונפיל

 רעדוצירטען א אײף איטאליע קײן פיאן־טור
 דעם רוים קיין אפפליעז װעט גרופע די פרײז.

 אײנצעל־ און אינפארמאציע נאך טאי. טען2(י
 מאנ־ וואני צו װענדען זיך מען קען דיײטען
 .89 1ייאקאי פון העדקװאטערס די אין טאנא

 טעלעפאן נײ־יארק. סטריט• טע4ס װעסט 21»
.5—5100 לאנגעיקער

31 זײט (3►
 דאדפען טיטגלידער *עטײערטע

 םױטען־ צוש רעגולעד צאלען
פאנד בענעפים

 דער אין קאמיטע טױטען־בענעפים די
 געמאכם אױפמערקזאם האם איגםערנעשאנעל

 רע־ אין זיד באםײליגען וואם לאקאלעז די
ען זײ אז םײערמענם־פאנדען, אי  סאן אכםעג ז

 מאכען זאלען מיםגלידער רעטייערטע דאס
 פאר־ די װעלכען דורך אפצאל, זייער רעגולער
 זייערע פאר םויםען־בענעפים דעם זיכערןין
 רע־ װען פאלען׳ פאראן זײנען עס יורשים.

 קראנק חלילה ווערען מיםגלידער טייערםע
 דארף מען אז ניט וױיסען קרובים זײערע און

 פאנד. צ־ם אםצסמצנט דעם צאלען רעגולער
 צאלונגען די אז ארויס, זיך שטעלט שפעטער

ט זײנען  בענע־ דער און געװארען געמאכם ני
 אויםגעצאלט נים אופן אזא אויף קען פיט

װערען.
 אינ־ דער םון עקזעקוםױו־סעקרעטאר דער

 האט אמהעי׳ פ. פרעדריק טערנעשאנעל׳
 לא־ די צו בריװ םפעציעלען א ארויסגעשיקם

 זײ דאס געמאכט, אויםמערקזאם זײ און קאלען
 רעט־יערטע זייערע מיםטיילען רעגולער זאלעז

 צאלען צו פאראויט. אין חודש א מיטגלידער.
 טויטען־ צום אסעסמענםס געהעריגע די

 מיטגליד רעםייערםער יעדער פאנד. בענעפיט
 מאכען צו געדענקען אלײן אויך אבער דארף

צײט. אין פאנד צום אפצאל זײן

 איגפאר־ דע־ אץ• אױשבעםערונג
טױטען־בענעפיט װעגען מאציע

 בעם פאגד םליטען־בענעפיט ןיפ אפיס דער
 אױסבעהערונג פארגענדע די מאכען צו אוגז
 בענעפיםען די װעגען אינפארמאציע דעד אין

 פארעפענטלעכט האבעז מיר װאם פאנד, פונם
.יגערעכטיגקײט״ נומעד פאריגען אין

 צוריקגעצייגען זיך האט װאס מיטגליד א
 500 צו ביז בארעכטיגט איז ארבעם דער פון

 אויםגעצאלט וועלען װאס פאנד. פלנם דאלער
 אלע די אונטער גלויז יורשים די צו װערעז

:צוזאמענגענוכיען באדינגונגען דרײ
 אין מיםגליד א געװארען איז ער אויב )1
 ,1940 דזשולײ ערשםען דעס פאר ױניאן דער

 ער אויב אדער. עלםער, פון אונטערשייד אן
 ערשטען נאכן מיטגליד א געװארען איז

 עלםער געװען ניט דאן איז א־ן 1940 דזשולײ
יאר. 55 פון

 געװארען דערקלערט איז <ר אויב )2
 עלםער־פענםיעס צו בארעכטיגםער א אלס
ױניאן. דער אין פאנד רעטייערמענם פונם
 אפצאל דעם רעגולער צאלט ער אויב )3
פאנד. טױטעךבענעפים פארן

 פון װערר, :על,דבענע
מחשבות

בעל־

 בײם שטיץ־פאלקס־ביבליאטעק מ. ל. די
 ארויםגעגעבען איצם האט ק־יטיר־קאנגרעס

 יאר פארן »עריע דער פון באנד פערטען דעם
 עסייאיםט פונם װערק געקליבענע די .• 1953

מחשבות. בעל שריפםשםעלער און
 און שיין איז דיםען. 334 פץ ביד־ דאס

 קומען בוך אין ארויסגעגעבען. עםטעםיש
 ספרים, מוכר מענדעלע װעגען עסײען ארייז
 יצקב ביאליק■ נ. ח. פרץ. ל. י. עליכם. שלום

 בער־ דוד ליײויק. ה נאדבערג ד. ה. דינעזאן.
 פרץ אין קוױטקא ל. האפשםיין, ד. געלסאן.

פארקיש.
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̂נס ב*װ דזמוט הל*וה  אממיאײמגם פאר ש
אנריםענס נייעם װענען מחזאנדמז צו נאלד

 א ביי האם באארד זיזשאינם קדאוק דער
 דעצעםבער. םען23 דעם םיםיגנ. ספעציזנלעז
 בתים־ בעלי די םארצושלאגעז באשלאםען

 פארהאגד־ אטגוהױבעז באלד *ם$סיזדיש*נס
 אגרי־ ימזלעקכױװעז דעם באנײזוז װעגען אנן

 באצייםעגם כדי אינדוסםריע- דער אין מזננם
 אנם־ זײנעז װאם פראבלעםעז. די לײזעץ צו

םאנד. רעםײערמענם אינם שםאגעז
װ דעם זי־ז  מים־ בתים. בעלי די צו ביי

 דזשאינס פונם• באשליס דעם םײלעגדיג
 גענעראל־מענעדזשעד ויערקלדרם באארד

 נארםא-ע אונםער דאס גאגלער. איז״־דאר
 װע־ ממסעדעעען זײ ױ*לםעז אוםשםעניזז

 אויס גײעז ודאם אגריםעגםם די באגײזז געז
 אנ־ זיד געדארפם נים הײ־יאר. םאי סוןי

n זךדי הױבען c.ערנסםע די םחמת אבעד ־ 
o״ «ר*בלעמעז- r אין אגםשםאנעז זײגעז 

 רע־ םי־םן םארבינדדגג יניז איגדזםםריע דעד
 נוי־ פאר ײגיאז די האלם פאנד. סײערפעגם

 פאר־ צו כדי איצם, גלײד האנדלעז צו םיג
 אין פאנד, פארץ הכנםה גרעסער א זיכעדעז
 זײנען ודעלכע ארבעםער ןך*ע די םײערען רע־ קעגעז צי זיד גײםיגם ער װעלכעד

רעםײערען. ודילען ארן בארעכםינם
 קלאוק־ דער איז פאגד רעםױעדםענם דער

 *יאנערעז־ א גןװען איז װאם איגדדםםדיע.
 איגתםםריע פון געבים אױסן אתםערגעסונג

 די דורך פינאנםידם פןגדעז עלםעד־מגםיע
 םים מװאדעז דםאבלי־רם איז בתיס. בזילי
ז  ביז ?יײז האס םאנד ד*ר *ודיקי »*p מ

 םויזענם זעקם צו גאעגם רעםײערם *יצם
ר. מ מ ק לןי  עםאב־ איז פאנד דער װען ק

 צום שותםים זײ האבען געודארזת. לירם
 זיך אריף גענוםען אגרימעגם קאלמםײיעז

 אר־ די געבעז צו ®ןראנםוזארסלעכקײס די
 גע־ לאנג לעבען א האבעז ודעלכע מםעד.

 גע־ א אינדוסםריע, דער גין פראמודעם
 ז׳יי ידעז זיכערקיים עקןמאםישע ראס וױםע

 גר־ זיד יארעז עלםערע זײ אין באשליםעז
עז מיזי ארבעם. דער פרן רי

 אנגע־ האם גאגלער װײם־מרעזידעגם
 אפ־ ם1אי ביז האם פ*נד דער אז רױזען.
 די אופן מוםסערהאםםען א אײף געהים

 גע־ געבוים איז ער װןילכע אויף פריגזיפעז
 רעםייע־םעגם־פאנד קלאוק דער יוארעז.

 עגלעכע פאר םוסםער א געװארעז באםת איז
דער איגדוםםריעס. אנדעדע אין םאגדעז

 אלס רעדגבירם םע?סץ אל.
םענעדזשעד װניפד־הרז

 1940 זײם איז װעלכער םזמםין. אלפרעד
 די ױניםי־הויז, פת פארודאלסער דער געװעז

 האם אינםערגעשאנזיל, דער פון זוםער־זזײם
 די װאם דע̂נ םחםת אםם יײז ®יז רעזיעירם

 זיץ פאר שווער n זימעז אםס פונם םלינםעז
 פאריגען רעזיעירם גאן־ האם םעקםיז געזמם.
 דער פוז םארלאגג אייפן האם. ער אבער חשת•
 גאנגען דעם ארבעם דץ אנגעהאלסען יוניאן,
.1953 פעזאן

 געזיכערט־ די פון איינער איז פענםיע־פאנד
 רע־ א האבענדיג אינדוסםריע־פאנדען. סםע

 װעלכעז דורך דאלער םיליאן 30 פח זערװ
 רעםייערםער יעדער אז גאראנםירם, איז עם

 אזוי חודש א דאלער 65 קריגם ארבעםער
 יו־ די בתים. בעלי די לעבם. ער װי לאגג
 רעכם א האבען פאבליק דער און ניאן

םאנד. דעם אויף זיין צו שםאלץ
 פארװאלםעם װערט פאנד דער אבע<־

 רעםיייערען נים ^ען ער דאם אופן. אזא אויף
 מעגלעך איז עס וױ ארבעםער מער יערלעד

 קיסם וואם פאנד, אינם הכגםה דער לײם
 בעלי די וואס פראצעגם■ דריי די פון ארייז
 זײנען נארםאל םאנד. צום !אלען בתים

 רעטייערעז. ix גענדיגם נים קלאוקמאבער
 לאנג אזוי ארבעםעז בעםע־ װילען זײ נאר
 לאנג אזוי זײ. דערלױבם געזונם דאם ודי
 גע־ איז אינדוםםריע דער אין לאגע די וױ

 געווען זיינעז גום, םארהעלםניסםעסיג 'װען
 איז עם װי רעטייערען צו בעלנים וױיניגער

 פאנד. פונם הכנסה דער לױם מעגלעך געװען
 דער מחםת יאר. עםלעכע לעצסע די אין

 אינדוםםריע. דער אין לאגע אומגינסםיגער
 םאר געװענדעם ארבעםער סער זיך האבען

 הכנםה יערלעכע די אבער רעסײערפעגם.
 רע־ קעגען צו געגוג נים איז פאנד פתם

 דער־ קװאםע די װי מענשען מער םייערעז
 עלםער* םאר אפליקאציעס אל1 א לױבם.

 אפגעלײגם געםחם דע־יבער האבען פעגםיע
.װערעז•
 דער־ בתים בעלי די צו בריװ דעם אין
 נאג־ איזידאר גענעראל־פענעדושער קלערס

 געצװאונ־ איז באארד דזשאינם דער אז לער.
 םאר־ צו בתים בעלי די אײנצולאדעז געז

 קאלעקםיודע די פיז באנייאונג די האנדלען
 רולם די לױם סחםת פרי. אזױ אגריםעגםם

 באשםימם דארף םאנד פונם רעגולאציעם און
ת ע  אין הײסם דאס יאר. םמ אנהויב ביים ״

 רע־ קענעז עס ארבעםער וױפיל 'אנואר.
 .דער יאר. פוגם םארלײף אין װערען טייערם

 יוניאן קייאוקפאכער דער פון הײפם־םירער
 די אז איבדרצייגונג. זײן אױםגעדריקם האם

 ױ־ דער םים אויפגעםען וועלען בתים בעלי
 גיך אזוי פאנד םוגם פראבלעפען די ניאן

 אומנויםיגע םארמיידען צו כדי מעגלןיך. װי
 ער אינדוסםריע. דער אין ארפדואיגקײם

 א '1 בתים בעלי די אויםגעפאדערם האם
 םאר־ זאל װאס ױגיאן, דער םים קאנםערענץ

 בא־ די באהאנדלעז ix כזײ באלד. קומען
 און אגרימענם קאלעקםיווןין םון נײאוגג
 רע־ קעגען זאל םעז אז פעגלעך מאכעז

 רע־ ײילעז װאס ארבעםער. אלע די טייערען
מ א םייערעז. י  *יאבלעמען די םת לײזונג ג

 פרעםםיזש דעם אסהיםען העלפען יועם
 3גוםז די פח רעקארד דעם און פאנד םוגם

 געווארעז עםאבלירם איז װאס באציאוגגען,
 נײ־יאדקער דער אין יארןיז םח םעד איז

אינדוםםריע. קלאוק
 צי געווארען געשיקם איז ברידך דער

 אסאסיאיישאז״. קאונםיל -אינדאססדיעל דער
 יאינפענםס אין אכאסיאיישאן״ .םוירםשענם

אסאסיאיישאן*. קאום םשילדרענם ענד

גערעכטיגקייט ^---------------
 פארקױפם 2 2 ל א p א ל

 נײלאן לײבעל״ ״יוניאן״
םיםנלידער צו זאקען

אז םון םארקויף דער ױני  נײלאן לייבעל״ -
 דרעסמאכער דער פון מיםגלידער צו זאקען
 דערפאלג. גרויםער א איז 22 לאקאל ײניאן
אז די באריכםעס. ווערט  אונםער• האם ױני

 אויף זאקעז, נײלאז פח םארקױף דעם געגוםען
חנג דער  .האוזשערי ל. אװ ם. א. דער pc װענ

 אויפ־ העלסען צו איר ױניאן״, ווארקערס
םיםגלידער. אירע פיז דזשאבם די האלםען
 דער אין לאגע די װי יאר עםלעכע שוין

 קרי־ זײער געװארען איז זאקען־איגדוסטריע
 הא־ זאקעז־פאבריקען גרויםע 90 איבער םיש.
 אדער אונםערנעסונגעז די ליקװידירם בען

 םאום׳ דער אין אריבעדגעצויגעז זיך האבען
 'נים־ארגאגיזירםע םון רעזערװ א זוכענדיג

 םיםגלידער * ױניאן ־םױזעגםער ארבעםער.
 צו כדי ײשאבס. זייערע פארלוירען האבען
 פראבלעם. ןמגעװױםאגםעז דעם אם לײזען

 נעם א זיך זאקעז־מאכער פח ױניאן די האס
 און ױניאז־לײבעל דעם פארשפרײםען געםאז

 גים־ פרן אױסשפרײםוגג די אנםקעגענוױדקען
 דרײװ האזיגען דעם אין פראדיקציע. ײגיאן

 געװינען צו יוגיאן ל. אװ & Jg די זיך באםים
 שודעםסזיר־ארגאגיזא־ pc יאאפעראציע די

 סיז יזאציע5ארנא אן וױ .22 לאקאל ציעס.
 אתםער־ האם פרײעז־מיםגלידער, מײסםע

 אין זאקעז נײלאן pפ פארקויף דעם געגומען
 כדי יוגיאן. דער pם העדקוראםערם די

יוניאן. זאקען־םאכעד די ארויםצוהעלפעז
 גע־ א האבען 22 לאקאל pם םיםגלידער

 P* זאקעז נײלאן אײטװקױפעז זיך ייעגענהײם
 עם פאי• יעדער אךיף םענם 50 ארום שפארען

 פאר־ pם אויםװאל גרױםער א פאראז איז
קודאליםעם. pא סאםען ש׳יידעגע

 אן נעםט אינסםיטוט ױניאן מױיד
 ינפטעןc פארן אפריד,אציעס

שול־זמן
 דער pם אינסםיםום ייניאן םרייד דער

 אםליקאציעס אז שייז נעמם אינםערנעשאנעל
 װאס שול־זסן. פינםםעז דעם פאר שילער pפ

 .1954 ױני. עדשםעז דעם אנהױבען זיך װעם
 שפע־ נים ארימקומען דארפען אפליקאציעם

 אינםםי־ דער םעברוא־. םען15 דעם וױ סער
 לעצ־ די פאר אנגעםירם רוערם װעלכער םיס.

 די האם עלדער. ארםור pc יאר פינף םע
 בא־ pא ארגאגימערם צוצוגרײםען אויפגאבע

 דיסםריקם־ און לאקאלעז די פאר אמסע
 פארצװײג־ ברײט אוגזעד pפ ארגאניזאציעם

ױניאז• ארבעםער קליידער פרויעז םער
 pc 21 עלםער אין םרויען. pא מענער

 םאראינםערעסירם זיעעז וואס יאר■ 35 ביז
 דינםם pא לעבענס־קאריערע א ראכעז צי

 זיך קעגעז באוועגונג. ארבעםער דער פון
 נייעם דעם צו אפליקאנםען אלס װענדען

 אינ־ pc בילדונגס־פראגראם דער שול־זםן.
 6 צוױשעז איינגעםיי^ם װערס סםיםום
 די אין אונםעריכם טעארעםישען חדשים

 ױניאן םרייד דער pc p:mc פארשיידענע
 ארבעם פראקםישע חדשים t און באורעגונג

 אינ־ דער אין pא ארגאניזאציעס ױניאן אין
 װענדען זיך קענעז קאנםעזי1אפי דיככריע.

 ארםור אינםםיםום. pc דירעקטאר דעם צו
נױ־יארק. בראדוױי, 1710 עלדער. א.

1י)

Price 
10 Cents

: ט ל א ה נ י א
•---------------------------------עדיםזןדיעלם

r. ה־דש פון "־1י אין :פארכער
 ־":'א:: ד—סו אױד אננריכ קאכלוניסשײשער :כייכז ל.

—-----------------------------------אײראפע אץ
 נעגער־דיט גענ;ץ קאד־ דערפאלנרײכער :א:ץ -

---------------------------אשעריקע אץ קריםינאציע
"אויל ט׳איז :*לײן :ױדיה

*\י' "1 י ״' —           | י י •r -׳* r * • ״ L- f ,  • r י ^ •־

ארבעשעו אינשערנאציאנאלען פ־נס :פיפכלאן י־טי ־־.
ע־׳ס

r. :״ כא״ענ־:: ארבעשער אדעריקאנער דער אץ : ״

— — אינםערנעשאנעי אינזער אין ג**עט
------------פראנס דרעסדאכער א״יפן ::לינקאי ב.

 ז־ער פץ רודער בייט :נאכלער אידידאר
-----------ײניאן קיא־קבאכער

פ אי  ":יאן קייאיק־פינישערט דער אין :דײמאן -
---------------------------------יז אקאי!י

 כע״עע דרעטדאכער דאנםרעאלער :שעדן בעיכארד
בענעפיסס װעלפעיר פארבעםערםע

רעזאל*ציעט. נאםיצען. ברי־*,

זײס
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-------4
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