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̂נס ב*װ דזמוט הל*וה אנריםענס נייעם װענען מחזאנדמז צו נאלד אממיאײמגם פאר ש
 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
 מים־ בתים. בעלי די צו בייװ דעם זי־ז

 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

 ערנסםע די םחמת אבעד ־.nc זךדי הױבען
 אין אגםשםאנעז זײגעז or״ «ר*בלעמעז-

 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
 רע־ קעגעז צי זיד גײםיגם ער װעלכעד
 זײנען ודעלכע ארבעםער ןך*ע די םײערען

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 דענ^ 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•
ץ אנגעהאלסען יוניאן,  גאנגען דעם ארבעם ד
.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

אן קייאוקפאכער דער פון הײפם־םירער  יוני
 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.
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 אץ ענדערונגען
 געזעץ מע&מ־הארמלי

פארשריפמ באסישען לױם

 דעם אין ענדערונגען די
געזעץ. הארםלי״ ־ .םעםס

אייזענ־ פרעזידענם ױאס
 רעקאפענדירם האם האוער

םפע־ זייז איז קאנגרעס צום
 אויסגע־ זילנע 6םי האט עלםטעןיאנואר. דעם צושריפם ציעלז

מן אנםי־ױניאן שפראכענע דעג  פאר־ די אשילו איבערראשם םענ
ר ביםענםםע ע ?  אסאםיאײשאן נעשאנעל ײניאן־פײנםלעמ די פוץ פ

 שאקירם האם און קאפוירם אוו םשעםבער און םאנוםעקםשורערם אװ
 זייערע און ארבעםןיר ארגאניזירםע םיליאנעז די דערצארענם אמ

 אד־ רעגירונגס רעסובליקאנישער דער םון םענשען אסילו פירער.
 אזוינע און םיםשעל לעיבאר אװ םעקרעםערי דער וױ מיניםםראציע.

 ניו־ םון אייװם םענאםאר װי סרעזידעגם. םון נאכםאלגער געםרײע
 סםרײק־ברעכע־ אזא קעגען ארויםגעםראםעז זײנען םםעים, יארק
 ארבעםער די פון אפשםימוגג אז פאדערעז וױ רעקאםענדאציע רישע

 אדער םםרייק דעם אנהאלםען װילען זיי צי סםרײק א ®ץ צײם אין
 אײנער דאס איז דאך־ און םעטעלםענם. א אן ארבעםען צוריקגײן

 ארײנ־ האם עם וואם געזע־ך&רא־עקם, דעם אין פונקםען די פיז
 דער דזשוירזי. נױ פון ססיםה אלעקסאנדער סענאםאר געבראכם
 דערקלערענדיג׳ סעגאם׳ פוץ קאםיםע לעיבאר דער םרן םשערםאז

 צמסריפט. זיין אין געמײנם האם פרעזידענט דער וואם איז דאם אז
דער צי קליינער, גאנץ א אונםערשייד דער איז אבער פאקםיש

 איידער ארבעםער די םון אפשםימונג אן םאדערען װעט געזעץ
 םםרייקערם די װען נאכדעם, אדער גערופען ווערם םםרײק דער

 אזא פון וױרקוגג די און צױעק דער לאין. פיקעם אויפן שוין זײנען
 סםרייקן צו רעכם דיער אין או־מטער שםערן צו זיין םח געזעץ

 דער אונטער רעכם די זײ פון אוועקנעםעז און פארבעםערונגען פאר
קאגםםיםוציע.

 אין מענשצז אוראפדיענגיגע און מצר־ליבעראלע די אזײ װי
 געזעץ אזוינע צו זיך באציהען לעבען עפעגםלעכעןי אין קאגגרעםיאיז
 ניט אז אן, וױיזען פאקסיש אלע אפגערעדם. שוין איז פארשלאגען

 נארמאלצ די שסערען צו מיםלען דראםםישע אזוינע זיינען גאר
 נאר אוםבארעכםיקט. ארבעםער ארגאניזירםע די פון אקםיװיםעם

 לעבען אין דורכצופירעז זיי אוםםעגלעך פאקםיש אויך איז עם אז
װינשעבסװערם. געװען וואלם דאס ווען אםילו

 און פראיעקט דעם אם פון םאםע דער געווען איז װער־זשע
ד געווארעז פארגעשלאגעז עס איז צװעק װעלכצז פאר

 בעלי־ די פין בילצסין א אין געפינען מעז קען ענםפער דעם
 װאד דער אין קאמפאנײ עלעקטריק ,דזשענערא־י דער פון בתים

 יער פיו םירער ײ םין יעם אײף אסריף דעם אין קריםטעס פיז
 שפעטער• װאך א מיט מאניפעקטשורערס אױ אסאש־אי־שאן ד<שאנעל

זיך האבעז קאםפאני ע^עקםריק דזשענעראל דער פיז בתים בעלי די

נערעכטיגקײט &----------------------------------
 רעקאמענ־ מעגלעך װעט איתענהאוער פרעזידענם אז דערשראקען,

 םעפם־ דעם פון שטערונגען די אפצושוואכען קאנגרעם צום דירען
 1קאנםראי זייער אויםברײטערען צו ױניאנם די פאר געזעץ הארםלי

 פרעזי־ אז דערמאנט, זיך האבען זײ פארבעסערונגען. געװינען אץ
 פעדעריישאן אמעריקאן דער פארשפראכען האט אייזענהאוער דעגש

 ארגאנזײשאגס, אינדאםטריעל אוו קאנגרעם דעם און לעיבאר אװ
 זאלען װאש געזעץ דעם אין ענדערונגען פארשלאגען וועם ער אז
דיג׳ מאכען.אבםאלום עס שר׳  ארבעטםגעבער די ארבעםער, די צו יו
 ‘מיטשעי ס. דזשײכס ארבעםם־מיגיסםער זיץ בכלל. עולם דעם אץ

 פאר־ א מיט פארדכערונג פרעזידענם׳ם דעם באפעםםיגם האט
 אדמיניט־ דער פון פראגראם דער אז א., אי. םי. דעם צו שפרעכען
 ״באמת זײנען װאס פארשריפטען די אפצושאפען זוכען וועם טראציע

 ניט־ באמת זיי, קעגעז געצילט באםת ארבעםער׳ די פאר געפערלעך
 צײט די דערנעענטערט דעריבער זיך האט עם װען ױשר׳דיג״.

 רעקאמענדאציעש זײנע ארײגשיקען דארף פרעזידענט דער װען
 פון בזזים בעלי די האבען געזעצען. נויםיגע וועגעז קאנגרעם צום
 אלארם אן ארויםגעלאזם קאמפאני עלעקטריק חשענעראל דער

 גע־ זײ און באסעס אנםי־ױניאן אנדערע די קאלעגען׳ זייערע צו
 אסא־ נעשאנעל .דער פון פירער די געפאר. דער קעגען יוארענם

ז זיד האבען מאנופעקםשורערם אװ םיאײשאן י ל  און אפגערופען ג
 געזעץ טעפם־הארםלי דעם םאכען צו קאנגרעם פמ געפאדערם

 גרעםערע אריינשרײבען דורך ױניאנם די פאר שװערער נאך
געזעץ• דעם אויף זײן עובר םאר שםראף־םיםלען

 װערען װאם גןיזעץ. אין ענדערונגען ױניאז־ברעכערישע די
 נעשאנעל די װאס שניט דעם פון אלע זײנען רעקאמענדירם,

 קאמיירס אװ טשעמבער די סאנופעקםשורערם. אװ אםאםיאײשאן
 דורכצו־ געזוכט כסדר האבען שונאים יוניאן אנדערע אלע און

 אנגעשטעלטע און םםרייק־ברעכער םאר װעג דעם עםענען פירען.
 פאר באװעגינג א אויםצוהויבען אגענםורען שפיאנען פרױואםע פון

 אפ־ אן פאדערען דורך ױניאן־אפמאך א אן ארבעםן צוריקגיץ
 אנהאלטען וױיםער וױלען זיי אויב ארבעםער די פוץ שטיםונג

 רעכט s האם יוגיאן א ערTאי פעריאדע אפקיל אן :םםרײק דעם
 יפין װילעז דעם לוים אינדזשאנקשאנס םםרײק; א ארויסצורופען

 קאנ־ נײע פאר סטרײקען צו פארבאס דןיר ;כאארד לעיבאר דער
 עקא־ די ײעז אפילו אגרימענם םון םערםין מיםען אין צעםיעס
 פאר אוממעגלעך מאכען באדינגועען אינדוסםריעלע אדן נאמישע

 דערלאזען קאנדיציעס; אלטע די אונטער לעבען צו ארבעםער די
 פארצ״ נעמען ייניאנם און ארבעםער קעגען געזעצען סםעים
 די אט — קאמערם אינטערסטעים אין געזעצען פעדעראלע איבער

 פארניכטען און אפשוואכען צוועק: איין האבען פארשלאגעז אלע
 דעם אין ענדערונגען די פאר רעקאםענדאציעם די ייניאנם. די

 פון פראגראם גאנצע די פאקםיש אנטהאלטען געזןיץ טעפס־הארםלי
קערפערשאפטען• ױניאז־ברעכערישע די אט

 אץ ענדערונגען פארגעשלאגענע פערצען די צװישען אז אסת,
 געװיסע פאר גינסטיג זײנען װאס אײניגע פאראן זיינען געזעץ דעם

 בױ־ די פאר פאר שלאגט דאס װאם אויסנאם די װי ױניאגס.
 א\ן ים־ארבעטער פון ױניאנם די און קאנםםראקשאן־ױניאנס און

 אײדער ױגיאן־שאפ פאר אגרימענטם שליםען צו אונטערהאלםער
 "־1קי אזא אן אבער רירם דאם ארבעטער. זייערע אז שםעלעז זײ

 די דװקא און ארבעטער ארגאניזירםע די פון פראצענם נעס
 דער צו נאענם געשטאנען מאל אלע איז פירערשאפט װעמענס

 זיין צי חושד גרונט א פאראן איז עס אז פארטײ. רעפובליקאנער
 רײען ױניאן ד־ פאליטיש שפאלטען צו גיכער איז ציוועק דער אז
ארבעטער. די יושר׳דיג באהאנדלען צו ווי

 רעקאנ־ענ־ די א.ט װאנען פון קװאל דעם אויף אן וױיזען מיר
 אפ, שטאמען געזעץ טעפם־הארטלי דעם אין ענדערונגען דירטע
 װע־־עז אמעגדמענטם די אט אז דענקען מיר װאם דערפאר נישט
 סעכױע• איצטיגער דער אין קאנגרעס אין װערען אנגענומען טאקע

 ױגיאו־שונאים פארביםענסטע דיי אפילו אז זיכער. זײנען ריר
 אפענע אזוינע דורכצופירען וואגען ױם װעלען קאגגרעס אין

 רע־ די ווען װאלען. נאצ׳אנאיע ערב געזעצען ייניאן־ברעכערישע
 א״ד• שטײם פארטײ רעפובליקאנער דער פון מערהײם גירונגס
 מאג- אװ אסאסיאיי־טאן 1נעשאנע־ דער פין פירער די ריזיקע.

 אי ױט דערווארטען זײ און גיט גאנץ צם וױיסען פעקטשורערם
 די פארשא־פען טאקע סעסיע הײנטיגער דער א״ין ,זא־ האנגרעס

 געשטעלט האבען ײי געיעצען. אגטי־ארבעטער און איט״־־ינ־אז
ליכע־ די םיש זיד דיגגען צו באזיס א אלס בלויז פאדערוגג די

----------------------------------4 ו954 פעברואר,
 פראיעק־ פארברענגען ספה אן װעלען װעלכע קאנגרעסלײט. ראלע
 געזעץ, טעפם־הארטלי דעם אפצושאפען גאנצען אין ניט אױב טען.
 ערגםטע זײנע אפשאפען און מילדערען צו אים װײניגסםענם איז

 די האבען קאנגרעסלײט די צו װענדונג זײער אין פארשריםטען.
 קען מען אויב אז געבעטען, אליין עי. עם. ען. דער פון פירער
 כאטש אים מען זאל טא מאכען׳ שװערער ניט געזעץ דעם איצט
אומגעענדערם. איז עס װי לאזען

 פון געפאר די גרויס ניט איז עס ײאם אבער דעם טראץ
 איז געזעצגעבונג. ארבעםער דער פון פארערגערונג באלדיגע א

 אדמיניםטרא־ איצםיגע די װאנען פון מקו־ר. דעם וױםען צו װיכםיג
 פון פירונגען די פאר אספיראציעס און אידעען אירע קריגט ציע

 אויפצוגעבען מאל אלע פאר מאל אײן כדי װיכטיג איז דאם לאנד.
 דער־ מאל אײן אדמיניסמראציע. רעגירונגם א אז אילוזיעס, די

 אלע פרן וואוילזײן דעם אין פאראינםערעסירם גלייך איז װיילם,
 זייער געזעלשאפט, ער1 אין שםאנד זײער פון אומגעאכם בירגער׳
 עם פארמעגען. זייער אדער אנגעהעריגקײט פ^ליםישע פארטײ

 די געשטערט ציים לאגגע א ר.אם װאם אבערגלױבען דער אט איז
 פאליםיש. כוח פולען זײער אויסצואיבען ארבעטער אמעריקאנער

 אדמיניםםרא־ רעפובליקאנישער איצםיגער דער סון האנדלונג די
 ענדע־ די און בכלל געזעצגעבונג ארבעטער פון םראגען אין ציע

 געזעץ םעםם־הארםלי דעםי אין דורכצופירעז זוכם זי וואם רונגען
 מא־ קלארער און םומאן דעם פארםרײבען האפענםלעך וועט בםרט

 רעגירונגס הויכען א צו דערוױילונג די אז זען, צו בליק זייער כען
 אידעען. און מײנונגען מענשענ׳ס א ראדיקאל נים ענדערם אמם

 פאר־ די געווען לינקאלן נאד זינט איז פארםיי רע&ובליקאנישע די
 רײכע ידי אוץ אינדוםםריאליםםען און םינאנסירען סוחרים, םון םײ

 בלויז אלעמאל האט פליגעל ליבעראלער איר פאמיעשםשיקעם.
 פאר אויםזען אנגענעמען מער א פארםיי דער געבען צו געדינם
 א שפילען דערלאזט ניט מאל קית זיי האם מען אבער לײםען.

 געװען איז עם װי הײנם, ריכםיג איז דאם ראלע. דאמינירענדע
 דער־ ניט דעריבער קען מען צייםען. פדיערדיגע די אין ריכםיג

 אינ־ די דינען זאל רעזשים רעפובליקאנישער א אז װארםען.
פאייקס־מאסען. ברײםע די אץ ארבעםער די פון םצרעםעז

ר ע ט י י נ א ך ב א מ פ דער װאס אגרימענט. נייער דער א
v - ײ ד י ע ד ײ ש ף ױד ?זו ם קלאוק נױ־יארקער נ שאינ  באארד ח
־׳׳ “ - ' 1׳ ׳ בעלי די מים אװטערגעשריבען האם UJ 1‘י

ר א כ י1 £ א מ ל ו א ל ן א איז חודש, לעצםען אנהויב בתים <ר ל
קלאוק־ די פאר געװינם װיכםיגער

 אנ־ זײנען װאט אלע פאר און אינדיםטריע דער פאר מאכער,
 אינדוסטריע פרויען־קליידער דער אױף פרנסה זײער מיט געװיזען

נױ־יארק. אין
 אגרימענט באנײםען דעם פון דערגרייכונג װיכםיגסטע די

 פאר־ די א.ין פאנד ריטייערמענם דעם פון פארפעסטיגוגג די איז
 קלאוקמאכער טויזענםער צענדליגע די גים דאם װאס זיכערונג

 זיך צוריקציען פאר עלםער די דערגרײכען װעלען זיי• ווען אז
 פאר־ זיי איז װאס פענםיע• די קריגען זײ וועלען ארבעט דער פין

 די םיט יוניאן זייער פון אפמאך דעם אין געװארען שפראכען
 בא־ געװען זיינען זײ װאו אינדוםטריע. דער אין ארבעטםגעבער

 דער פאר פראבלעם באלדיגע די כאטש יארען. אלע די שעפםיגט
 עלטערע די פענסיאנירען קענען צו אזוי װי געװען איז ײניאז

 דיײנםיגם געװענדעט זיך האבען וועלכע אפליקאנםען. מיםגלידער
 עס װי און דעריוארט האט מען װי צאל גרעםערע א אין יאר
 זײער אויף אװעקצולײגען גענוג רעזערװ אין געלט געװען איז

 אץ ױנג קלאוקמאכער. אנגערירט םיף אבער ער האט חשבון.
 דער איז באײארענישען אלע םראץ אז באװיזען, ד.אט עם אלט.

 זיכערען גענוג א אויף געשםאנעז נים איצם ביז פאנד ריםײערמענמ
 יעדען םרייד. איז ארבעטער יעדעז באווארענעז צו פונדאמענט

אן דער פוץ מיטגליד  צײט זײז װען עלטער־פענםיע זיץ מים יוני
 צ־ם פעי־ראל פון פראצענם אײנם פדן העכערונג די קומען. װעט

 צו םארפליכםעם זיך האבען ארבעטםגעבער די װאם פאנד•
 פארגרעסערען קענען צו אפמאך דעם אין פונקםען די און צאלען.

 פראצענט אײנם נאך מיט פאנד ריםייערמענט פון הכגםה די
 מאכט נויטיג. פאר ארויםוױתען זיך װעם דאס אױב פעײראל פון

 װעם ער ווען עייםער־פענםיע זיץ קלאוקמאכער יעדעז פאר זיכער
דערצו. בארעכםיגט זיץ

 עלטערע אלע יאר הײנםיגם ריטײערען צו מענלעכקײם די
בא־ איז ארבעט דער פון צוריקציען זיך װילען וואס קלאוקמאכער

-----------------------------------------—►is 3 זיים
 אין טעזאנען פאר לעצטע די װאס דעס. איבער װיכטיג זונדערס

 שװערע די אין גוםע איבעריגס :ים געװען זײנען טרײד קייאיק
 א אין אינדוסטריע. דער אין געשאפען האט דאס װאס שטימוגג
 עלטער־פענסיע פארן פראבצ מין א גציוען צס איז זינצז געוױסצן

 דער אין באדינגינגען די װען ױניאן. קלאוקמאכצר דער פון פאנד
 באדײטצנדיגע א האבצז גוטצ• גצײצז זײנען אינדוםםריצ קלאיק

 געלוען שײן זײגען װאס יאר, 65 פין עלסצר קלאוקמאכצר צאל
 געבליבצן זיינצן אין צוריקציצז זיד געוואלט גיט בארעכטיגט.

 איז עם אין שװער גצווארצז איז ציים די װען אבער ארבצםצן.
 צלטצרע די דערפילט אלע פון פריצר עס האבען ארבעט, װײניג דא

 זייער מיט באנוצצן צו זיך באשלאסען האבען זײ און ארבצםער
 פאר אפליקאנטען צאל די פארדרייפאכס װי מער האט דאם רעכט.

 יצרלעכער דער מים פארגלייך אין יאר הײנםיגס ריםייערמצנט
 פראבע. שװערע א אונםצר פאנד דעם גצשםעלם און איצם ביז צאל

 אװעקצולייגען גצנינ געדוצן נים זיינען פאנד םון רעזערװען די
 נויםיג זיינעז וואם דאייאר 7ססס. איבער פענסיאנער יצדען פאר

 םטאםיםםישןי די לוימ לעבען גאנצען זײן פאר אים באווארענען צו
 פארגרעםצ־ צו ענםװעדער געװען נויםיג איז צס אויםרעכענונגען.

 פאר־ אדער צאלונגען העכערע דורך פאנד פון הכגםה די רען
 דער־ די דערפילען נים מײנם עס וואס אויםגאבעז, די קלענערעז

 פארשפראכען זײ האם מען וואם ארבעםער, די פון װארםוגגען
 און פראבע די אײסגעהאלםצז האם פאנד דער אפמאך. דעם לױם

 התחייבות אירע דערפילען צו גרײם איז אינדוםםריע די אז באװיזען.
 אינ־ דער צו צוםרוי דעם צוריקשטעלען םח דאם ארבעםער. די צו

צייט. שווערער א אין װיכטיג באזונדערם איז װאס דוםטריע.
 די פאר פארבצסער־גג מאםעריעלע ׳דירעקםע די אבער חוץ א

 וואם דצרגרייכונגען, רייצ א אגרימענט נייער דער האם ארבעםער
 רואיגקיים, די אינדרםםריע. גאנצער דער פאר װיכםיג זיינעז

 די אויף גצאײניגם זיד האבען צדדים די וועלכע מים זאכלעכקײם
 איז מצז וואם דאס און אגרימענמ• נייצם דצם פאר באדינגונגען

דער מאנאםצן פינף באלד פארשםענדעניש א צו געקומען
 אומזיכערקײם די אויםגעמיםען האם אויםגעגאנגעז, איז אגרימענם

 אגרי־ פרן באנייאו־נג די אפם באגלייט וואם פראדוקציע׳ דער מים
 די סעזאן. פץ באשםעלונגען די אויף ישלעכט וױרקם און רצנם

 דער אין אונםערברצכינג קימ זית נים װעט עם אז זיכערקײט,
 א אין װיכטיג זייער איז מארקעט. ניו־יארקער אין פראדוקציע

באשםימט. נים איז סחורה פון פארקײף דער װען צײם
 אויך איז אינדוסםריע דער פון אפהענגיג זײנען וואס אלע פאר
 זיין זאלצז באדינגונגען און פראדוקציע פון קאםטעז אז װיכטיג,

 די פץ באשםעלונגען די איידער פאראוים װייט באשטימט פעסט
 נייעם א פאר פארהאנדלוגגען די ורען אריץ. קימען ריםעילערם

 שטצרען עם מוז זומער, מיםען איז ביז זיך פארציען אגרימענם
 מלאכות. בעלי די אויך ליידען צם וועלכעז פון פארקויף. דעם אין
 מאדע־ די פץ פאראוים וױיט אפמאך אן דערגרײכען דעם מים

באזײטיגט. שרועריגקייטען די אט װערצז אײםשמעלונגען.
 דעםיאױם־ דורך איז עס וואם דאס, צר נאך גים מען װען
 דער אין אויפרידערונג אן פון מעגלעכקײט די געװארען געמיםען

 שעדלעכע די פון אויםגצנואט געװײנטלעך װערט וואס אינדוסםריצ■
 קצגען קאנק״רענץ זײער אין אינדוסטריצ דער אין עלעמענטצן

 פראבע א פין מעגלצכקײט די און מאנופצקםשורצרם. ייצגיטימצ
 פריער, פון דערגרייכונגעז געװיםע ארבעםער די פון אװעקצונעמען

 בא־ דצם פץ דעדגרײכ־נג יױכםיגע די קלאר באזינדערס װערם
טרייד. קלאוק נױ־יארקער אין אגרימענם נײטצז

 דארםען ניו־יארק איז ױניאן קלאיקמאכצר דצר פון פירער די
 אין גצהאם האבצן זײ װאם דצרפאייג. יצנד מיט װערען באגריכפ

 פאנד, ריםײערמענט דעם אין אויםבעסעי־ונגען נ־יטיגע די י־־יגען
 דצר טראץ קלאוקכיאכצר די פון געװינסען אלע זיײפהאלםעז

 דעם שליכען ארן דורך, מאכם אינד״סםריצ די װאס צײט ד־יצרער
 פון גאנג נארמאלען דצם שטערען צו נים גענוג פ<־י אורימענם

 הויפט־קרעדים דצר סעזאן. קוםענדיגצז דעם אינדוםםריע דער
 באארד, דזשאינט קלאיק פץ גענעראי־מענעחשער דעם קומט

 אץ פלאנירם האם דוצ״יכער נאגלער׳ איזידאר וױים־פרצזידענמ
 אנדערע די אײך פארדינען קרעדים אפםאך. דצם דורכגעזעצט

 מענעדזשערם לאקאל די ױניאן, קילאוקמאכער דער פון פירצר
 די אין געהאלפען אין באמייליגט זיד האבצז וואס באאמםע. און

 מיםגלידער, אקםיווע אץ שאפ־םשערלייט די און פארהאנדלונגעץ.
 דצד־ װיכםיגע א איז עט ראםיפיצירם. אפכיאך דעם האבען וואם

Vנוצעז. פיל האבעז וועלעז קלאוקמאכער די וועלכע פון גרייכונג״
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 אייזענהאוער׳ס רעזידענט
 קאנ^רעם ןדם באריהם

 איז לאגע דער ולצגצן
 ®לאגראם יי את לאנד

 לצל פון פאליטיס *ץ
רע־ ער װאס רעגירונג•

 דןיר פאר קאפענדירם
 פארםעסם דעם איז א. באװײזען. ציקוגפם

 רעפובליקאנער דער םון םירערשאפם פאר
 םלוכדי• דער אין דעה הויפם די ארן #ארםײ

 פרצזי־ דעם צװישען אנגעגאנגען איז מאם
 עלע־ פעסיג־קאגםערװאסיחזנ די ארן דעגם

 עקםםרעם דעס ארן זיים אײז פמ מגםעז
 םת פארםײ דעד פון פליגעל לצאקציאנצלצז

 רעימציאנע־ די האבען דײם■ צדוײםער דער
 די פונקםען. װיכםיגע איצ אין געזיגפ רען

 פעםיגע םער די צו קאנצעםיצם אומװיכםיגע
 אנםהאלם. פראגלאם די ײאס צלצםעגםען.

 צו םורא דער םון לעזױ־יםאם א בלויז זײנצן
 זיך רוקס װאס ריםעסיע די פארשגזױ׳צלצן

 דאס וואם װירקונג די און לאנד אױםן אן
ודאלעז• היי־יאריגע די אײף האבען לעז

 צום באריכם סרעזידענם׳ס דעט כאםש
 בא־ געםחם זיך נויםיגערוױיז האם קאנגרעם

 ליניעם ברייםע אלגעפיינע אױף גלצנעצצז
 רעקאפענדא־ ספצציפישצ איבערלאזען און

 גענוג קלאר צכ ד.אם שפצםצר, םאר ציצס
 רעגירונג די וואוהין היכםונג די אנגעױיזעז

 איז ריכםונג די און לאנד. דאס םירען וױל
יו דעם פון אװעק 'מזןגלעך װי וױיט אזוי נ . 

 אינדיװידו־ םארהארםעװעםען דעם צו דיל״
 קאפיםאליסםישצל קייאםיש דער פץ אליזם

צקאגאמ־.
 טייל יעדער אין קלאר איז ר־כטעג די אם

 האם פרעזידענם דער ־ואם םראגי־אם. פין
 ארײג־ ב־ים שליז קאנגרעם• צים םאלגצלײגם

 גערעז־ט װערט עם וואו באריכט צום פיר
 אדמיני־ ־זײן פון דערגרײכונגען די װעגען

 צל נעםם יאר. ע־שםען דעם אין םםרזעיצ
 זײנען װאס דערגי־ײכונגען• םאר <רעדיט זיך

 םון פאליםיס פ*ז רעזילטאט א ־וי געקורען
 דעם פאר אדמיניסטראציע. .םרומאן דער

 װעל־ א־יף י־ארעא א-ן 'טםיל־״טאנד ײאפעז
 אץנגיץ גערױט האבען ?אמידסטען די כען

 פאראײניגטע די פ־ז ארד־יען די װי נאכדעם
 שלאבט־ די סטאביליזירט האבען פעלקער

 און פאראלעל טען *י פין צפזן צו ליגיע
 דער פון היצאות די פארקלענערען פא\־

 רע־ א איז דערפץ ט״ל א כאטש רעגירונג.
 אץ שלאכטען אפגעשםעלטע די פץ ז־ייםאט

 אין לאגע עקאנאםישע פארבעםעיטע די
 פאר־ די מיט װאס דעם טראץ און אייראפע

 נאציאנא־ א־נזער א*ז ה־צאית קלענערטע
 דער אין געװארען פארגרעטערט חיב לער
 ביליאן דרײ־פערטעל אץ זיבען ־מיט צ"ט

, דאלאר.
ס־ס• א'ז ענדערינג ד־ דער פ־ן פ^י

קענ־ *•עיט אדסיגיכטראציע רעפובליקאנער

 װע־ באריכם פרעזידענם׳ס דעם אין םיגער,
 פאר־ את באציאונגעז אינםערנאציאנאלע געז

ם די אין כאםש םיידיגוגס  זיך האבען עניני
 אדנױניםסרא־ דעםאקראסישע פריערזייגע די

 רעפובליקאנער די ^יצזנצוארײ באםים ציעם
 איבעד־ זױיםארבעםען אדן קאאליציע א אין

שע.  און ®אליםים מנםײנשאפםלעכע מרםײאי
 פאלגם אדםיניססראצ׳יע רעפובליקאנישע די

 פאראן איז הױפם־ציל זעלביגען דעם גאך
 מים־ די אין אונםעדשײד םיפעד א

 געלײגם װערם עם וועלךע אויף לען
 אדםי־ םרופאז די הױפם־מװיכם. די

םםדאגיע שע די אויםער האם ני  פיליםערי
 פארבעסע־ די אנערקענם אויך שיזרמיםלען

 די אין לאגע עקאנאםישער דער פון רונג
 לעבענם דעם העכערען און לענדער םרײע

 א אלס באסעלקערוסנ דער פון םםאנדארד
 דע־ פון נצחון דעם םאר באדיגנונג נוינױגע

 אימענ־ די דיקםאםור. איבער פאקראםיע
 די לײגם דאגעגען אדםיניםםראציןי האוער
 מיליםערישע אויף כםעם געוױכם גאנצע

 גע־ םען האם דעם איבער פארשםארקונגען.
 אמע־ דער אין עקאגאמי םערםםע די מאכם

 לענדער םארבינדעםע די צו הילף ריקאגער
 עקאנאםישע די שניידען דורך אייראפע. אין

 וואו לענדער צו באגרענעצען זי און שםיצע
ען ױי ע טיג ד שע קריגען צו נוי  מיליטערי

 קאנ־ ריץ־מיליםערישע אנדערע און באזעם
 מי־ דעם םראנקא־שפאניע, אין װי צעסיעס.

 איז דאס פאםיםיק. אין און מזרח םעלען
 אויפ־ האם אמעריקע װאם אורזאך די אויך

 די אײף זײן מדקדק שםארק אזוי געהערט
 װעל־ מלוכות די פון כשרות דעמאקראםישע

 םארםײ־ צו שיתפות אין אריױ נעמט זי כע
 געגען דעמאקראטיע אח םרייהײם די דיגען

 מיליטע־ רײן פאר דיקםאטור. און טיראנײ
 און פעדאן םראנקא■ זײנען צװעקען רישע

 גוט אזוי פונקט דיקטאםארס אנדערע אלע
 לאנג אזוי מלוס־ת דעמאקראטישע די װי
 ארדע־ האלטען צו מאכט די האבעז זײ װי

 זײערע דורכפירען און לאנד איז זיך בײ ניגג
 אפמאך. אן אונטער פארפליכטינגען

• • •
 אונטער־טייד דער איז ב*לט באזונדערס

 פון אץ דיל" ״ניו פון פאיייםיס די צוױשעז
 אין אדמעיסטי־אציע רעפובליקאױשער דער

 אױפ־ פאר שלאגען זײ װאס ריטלען די
 אין פראםפעריטי עקאנאמישע די ציהאלטען

 פרײ־ ציװילע די באװארענען און הײם דער
באפעלקערינג• דער פון הײטען

 פריע די פין קריזיס הואװער דעם זינט
 פארבי־ די אפיייו האבען יאי־ען דר־יםיגער

ס פון געגנער סענסטע  ארײנמישונג רעױרעג
 אונ־ אז אײנגעזען. ענינים עקאגאמישע אין

 אנס־ אינדוםטריעלער איצטיגער דער סער
 אנ־ צ״טענוױ-ז רעגירונג ײ לוז וױקלינג
 מיטלען פינאנציעלע אין פאליטישע ײענדען

װאס קריזיס. א פין לאנד דאה פארהיטען צ־

 עקאנאםישע גאגצצ די כאכען חרוב קען
 םאםע די סכנה אין שטע־־עז און םטײקם־ר

 אבער זײנעז עס כדינה. דער פון עקזיהםצנץ
 סלוכה די אזוי רױ פעםאדען צוױי פאראן

 פיטעל r» עקאנאםי: די סנױפולירען קעז
 קויף־קראפט די פארגרעסערעז דורך איז
 בא־ שאפעז דירך באפעלקערונג דער פון

 לייכטער ארבעםסלאזע■ די פאר שעפםיגונג
 דעם פארקלענערען און קרעדיםען פאכעז

 שכירות העכערען הלי־אורט אויף פראצענם
מ און ע ל  פארגרעסערם עם ווען םיםי־ען. ענ
 פארגרעסע־ סחורות- אויף נאכפרעג דער זיך

ד רען  אן הױבען עם און באשםעלונגעז די זי
 און םער געבענדיג פאבריקעז• די ארבעםען

ר ע  אלץ צו פארדינסםעז און באשעפםיגוגג ן
 איז װעג צװייםער א קריתען. ברײםערע

 את אינדוסםריאליםםעו די םובסידירען צו
 זייערע פארקלענערעז דורך פינאנםירימ

 קאנצע־ אלערליי ױי געבען און שםײערען
 פרא־ הויכע פאר געלעגעגהײםען און םיעס

 אינ־ צו לײנען זײ זיך זאל עס כדי פיםעז
 מא־ און גייע בייען אין געלם וועםםירען

 די און פאבריקען אלטע ז־־יערע דערניזירעז
 פארגרעפערען :ןדער םיםלען פרןמ־וקציע

 שפע־ א פאר םחורית פון רעזערװען זייעדע
 געבען ארים אזוי און פארקױף. םערדיגען

 םסאגנירטער דער שםײט ערשםען דעם
גאנג. אין אוועקצולאזעו װידער זיך עקאנאפי

 די קרעפטיגען צו םעםאדע ערשטע די
 םארגרעםעדען דורך םעטיגקײם צקאנאםישע

 קען באפעלקערונג דער פון קויף־קראםט די
 פון פארפעםםיגונג א װי װערען באצײכענט
 פארשםארקען במילא װעם װאס פעדאםענט

 עקאנא־ דעם פון סטרוקטור אויבערשטע די
 ער־ צום האם מעטאדע די אט בנין. מישען
 מאס־ גרויסען א אויף באגוצט מאל שםען
 אויפן סיסטעמאטישען א אױף און שטאב

m אין רוזװעלט פרעזידענט i. װידעי■ אויף 
 װירטשאפטלעכע די גאנג אין אװעקצולאזען

 דורך אפגע־טטעלט זיך האט װאס מאשין.
 אינ־ פון רעדער די דעפרעםיע. הואװער דער

 אװעק־ װידער זײנען קאמערץ און דוסטריע
 סארגרע־ דורד גא:ג אין געווארען געלאזט
 גאפעלקע־ דער פון קױף־שיאפט די סערען

 די דורך ארבעםען, עפענטלעכע דורך רינג
 אר־ די פארקירצט האבען ײאס ״קאידס".

 דורך שכירות. געהעכערט און צײט בעטס
 אזוי און דאלאר פון װערט דעם שױידען

 און םחירות פון פרײז דעם העכערען ארום
 פון מעטאדע די אט פאסנאמען. אזוינע נאך

 1די־ ניו דער האט עקאנאמי די באװיי־קען
 עק־ די כאטש צײט גאנצע די אנגעהאלטען

 גע־ באניצס זײנען װאס מיטלען. סטרעמע
 גע־ אפגעשטעלט זײנען אנהײב■ אין ײארעז
 גענײ־ ניט מער זיד האט מען װען װארען

 פא־ עקאנאמישע זעלביגע די זײ. אין טיגט
 געװארען אנגעהאלטען אײך זײנעז יםיס‘’

רעזשים. טרימאן דעם אונטער
 אײפ־ אין באשטײט מעטאדע צוױיטע די

 דורך פראספעריטי עקאנארישע די האלםען
 םרא־ די פין אײגענטימער די םיבסידירען

 זא״י עס אז מיטלען. פינאנץ אין דילצ״ל
 אין געלט אינײעםטירען צי ליינעז זײ זיד

אזײ־ אץ אונטערנעמינגען שפעק־לאטיווע

----------------]׳־: 1954 פעברואר,
 פאד אײנקום און באשעפםיגרנג שאפען ארום

 א־נטערצו־ פארזיד א איז דאם פאםען. די
 דעם פון סםרוקםור אױבערשס־ע די שפארען

 אײנ־ געפאר אין איז וואם בגין עקאנאםישען
 זײנע פין אפשיואכינג דער צוליב צופאלען

ט לען כעםאדע די אם פינדאפענטען.  ני
 זי וױיל הילף, פערפאנענסע קיץ ברענגעז

 .יױ־־ען גיעעז ־עם פין אינגאנצען אפ הענגס
 קאפ־טאי פרױואט פץ אייגענסיפער די פון
 װי ױי פאר ריפעסיע א איז צײסעגײית את

 קאנק־־ כ־־ט ‘געראנגעי א אמ געװאונשען
 פון כוחויז די אפשװאכען פאר אדער רעגםצז
 די אט אנגעשטעלטע. און ארבצםער זייצרע

 אײזצנ־ די נאך פאלגם אויס, זצם םצםאדצ•
אדפיניסםראציצ• האיצר
 פרצ־ איז קאנגרצט צדם באדיכם זײן אין
 אפםיפיט־ זייצר גציוצז אײזצגהאיצר זידצנם

 סראץ אויסזיכשצן עקאנאפי־טצ די װצגען טיש
 צקא־ זיינצ פמ פערהײם דער םון פײנונג די

 םרצם י־אנד דאס אז ראםגעבצר. גאפישע
 רצפצפיצ״• .ארטאדאקכי־טצ אן אין ארית

 איצט מאכצן פ־־ר אז דצךקלערם, האם צר
 א צו פלחמה א פון איבערגאנג אז דורך

 אז זיכצר. איז צר און צקאבאפיצ פריז־צנט
 צרנסטצ אז אן דדרכגיץ צס װצס לאנד דאס

 וואוקט צקאנאפישצו איר פון אונםצרברצכומ
 רצגירונג די אז פארזיכצרט■ האט צר און

 דצר־ צ־ גיט כצגלצך װאם אלץ טאן ײצם
 דיאט אײנצצלהײטצן קיין קר׳יזיפ. א צו לאזצן

 אבצר פיםלצן הויפט די אנגצגעבצן. נים צר
 רצ־ װצם צר אז דצרפאנט, האם צר וואס

 צנדצרונ־ זײנצ קאגגרצס• צום קאמצנדירצן
 און הל־ואדת קרצדיט. שטייערצן. אין גצן
 צר האט ארבצטצז צפצנטלצכצ שםיצצ• אין

 פאר גצזאגט ניט האט צר צילצצט. יצרמאנט
ר אין שיכטעז װצלכצ צ  צר באפצלקצרונג י

 הלװאות סובסידיצט. די רצקאמענדירצן ײצט
 שטי־ע־ פץ פארלייכטערונג און קרצדיטצז

 איצ־ ביז די פין אורט״ילצנדיג אבצר רצן.
 אדמיגיסטראציצ דצר פון האנדלונגען םיגצ

 אינדוסטריא־ די פאר דצרלױבצניש די װי
צ אמארטיזירצן צי ליםטצן ײצי  אײםגאבצן ז

 אנשטאט יאר פינף אין פאבריקצן נייצ אויף
 ;גצוױינלצד איז צס װי יאר• צװאנציג אין

 פון רײכטימצר נאציאנאייצ אײצקגצבען דאס
 צו עגלעכעס אין װאםער־קראפט באדצז•

צם פריװאטע  פארשלא־ די און קארפא^צי
 אנטװיקלונג די אײך זײ איבערצוגעבצן גען
 אפגעקאסט האט ױאם קראפט. אטאמישצ פון

 מאכצן צ־ דאלאר ביליאנצן רצגירונג דצר
 אנצ־נצ־ בארעכטיגט מען איז מצגלצך. עס

 פארלײכטצרונגצן און םובכידיצס די אז מצן.
צנט דצר װאם  ײצלצן רצקאמצנדירט פרעזיי
 די צו הויפטזעכלעך װע.רען געגעבען אייד

 פראפי־ עט ראכען צו יטיכטען אײבערשםע
 ארבצטען. אזען1י צי ױי פאר טאבעל

• • •
־E רעאקציאנערער צקכטרעם דער אז ״

 האט פארטײ רעפובליקאנצר דער פון געל
 געראנ־ דעם אין אויבערהאנט די געװאונען

 רעגי־ דצר אין דצה הײפט דער פאר גצל
 רצקאמצנ־ די אין באדנדצרס מצז זעט ר־נג

 ״אינערלצ־ גערופענער אזוי פאר דאציעס
 אין ענדערוגגען פאר אץ ױכערקײט״ כער
 רעקא־ זיין איז געזעץ. טעפט־הארטלי דעס

 כירגערשאפט די אײעקצװעמען מענדאציע
 פאר־משפט האט גצי־יכט א װאס איעעם פיז

 דער אז זען, קלאר מען קען קאמוניםט, אלם
מצקארטי צ־ ,קןןפ־טילירט האם פרעזידענט

 קא־ כאכצן דכצן .־ואט אנ־צנגצר. דינ< און
 קו־ די אי; אישר הויפט דצר פאר מוניזם

 אײפ־ די אפציאװצנדצן כדי װאלצז■ פצנדיגצ
 צקא־ דצר פין ב־רגער די פון כצרקזארקײט

 רצפי־ די װצלכצר אין ב־אטצ■ גארישער
 ארײנגצשלצפס האבען פאי־־טיט בליקאנצר

ל אץ לאנד דאט צ  גצזעלי ארז פא־־יטישצר י
 רצדטיט ז״צר 'יאס רצאקציצ׳ שאפםי־צכצר

געבראכט. יא- ו
 פז־צ־ גצפרצגט האבצן צײט־נגסיױיט "צז
 די אז דענקט <ר אויב א־־צגלא־צר זידצנם

 די אין אישו אן זײז ײצלצן קאב־ינ־טטצן
 פרצזידצנם דצר האט וואלצן. קלמצנדיגצ

 פאר־ א זימ צפ ױעט דאדאלם ביז אז גצזאגט.
ט ־אם כצקארטי פראגצ. געטצנצ  אים כי

 צכ אז דצרקלצרם. א.ץ איינגצשםימם גיט
 אישר דױכםיגםםצ) די פארבײיבצן ״עט
 באריכם זײן אין איצם. קאםפיץ. דצם אין
ר ר,אט קאגגרעט, צ־ם צ מ פרצזידצנם י  גי
 פרא־ דצר אויף אפגעשםצלם ברײטי זיך גאר

 לאנד אין םצםיגקײם קארוניסםישצ פ־ז גע
 נאר מאכצן. צ־ א־פשצדלצך די אז־י װי אץ

 אפילו װאס כיםצל א פארגצשלאגצן ־אט
ט איצט ביז האם מצקארטי  פאר־ גציואגם ני
 װצם בארשלאג אזא אז ם""<:דיג. צ־ש־־אגען
 גצפאר דצד איבצר בירגצר די שאקירצן

צז פאר ליצרצן קצז דאס װאס צי  איינוואוי־ י
 איז וואם שםאטצן■ פאראייניגטצ די אין נצר

י פ־ז ליבצראלצר  רצאקציא־ צקסםרצמצ י
ײ װאס נצרצז.  קאסוניםט א הײפט מצקארמי :

 פארהצ־ ױינצ אין באװיזצז גצניג צר האט
 באשולדיגט אין גצשמיצם האט צר ״וצן 3•יצ

צן צי  דצמאגא־ זית קריטיקירם האט ױאס י
 באשול־ אומפאראגםווארםלצכצ זײנצ א־ן גיצ

צן גענצז דיגלנגצז צי ױ י  אנהצנגצר, דיל נ
 פרצזידצנטצן גצײצזצנצ די אײנגצשלאסצן

 מצנ־ פון אויצקנצרצן טרלמאן• אין רױױצלם
 קלאס א שאפצז פײנם בירגער־רצכם די שצן
 אונםצרגצווארפצן זײנצן ־ואס רצכטלאזצ פלן

 ארומ־ זיך דארפען װילקיר, פאליצײאישצן
צר פאספארטצן ריט טראגצו  רצג״סםרא־ אי

 צייםצן גצװיםצ צו קצנצז אץ קארטלעד ציצ
 א אן ס־רמצ א אין װערעז א״נגעשפארט

 און צילצכצר 1פ" גצללצן װאלט צט כ־שפט•
 פריי־ צױוילצ די פאר געפעי־רעך וױי־ױגער

 דער־ לצגירונג די װען י־אנד. אין ה״טען
י קלצרט שצ י סטי אדוני  פאר־ א װי פארטײ י

 איר פארבאט אלן מיוכה דער געגען שױערונג
 גצזצצ־ פארטײ דער דצרלויבצן צקזיסטצנץ.

 פאליטישצ א אנפירצן צקזיסטירען, צ' לצך
ט טעטיגקיי  אין קאגדידאםצן ארויסשטעלען אץ '

צן גלײכצײטיג און ־ואלצז צי קל עי  אירצ ד
טגיידער  פארשװצ־ װי אנהענגער אדער רי

 בירגער־רצכט. ז־יער אײצ־נצמצן א־ז רער
 קענצן זאל רעגירייג די אז לאגע. א שאפט

 גרו־ יצדע געזעץ פון ש־ץ א־יםערז שטעיעד
 װערען, גצפצלען נ״ט איר וועט װאס פע

 װי אײרינגצל׳/ אז נ־־ט ״י־עאי־ציע איז דאט
שנ־ידער. בײ זאגט טען

ענדערוגגען ולעגעו :דאצ־ע - Jי'*« רעלא ־י ז
אױך זײנצן געזעץ■ ־ריארטײ פט־ טעי דעם אץ

שניט. רצאקציאנערען יגען ־לב זע דײם פ־ז
פארלײכטצ־ װיכטיגע ־נ־געו־ ץי פאל ד־ פאל

דערלויבען ױי פאר• •:־י־אגט W > : ײאס צו ל־נגי
יס־ אינדוסטריע. כ־י די א־ן בעי .,־טסי VV

איבדו־סטריע פאררױילינג ־ן א■ גלפאלט טלא
או א ז ד ־”א אגרימענט ײ עלצ־שליי•ו;׳ אײ.ט

;ארבעטער די אנגציטטעלט עז ־אב זײ דעל
װאט לא-טראקטארט• צטעז פ־ק דצרל־יטען

5 דים ------------------------
 צנדצ־ צג״צכצ און ארבצם הקצב דאכצז

 בצלי פאר פליכם די אײנגצשלאסצן רונגצן-
 נים דינצז זײ אז אונטצרצושרייבצן אויך בתים

 צנדצר־נגצז אי? <= שליסט קאביוניטםצן, קײז
 גצ־ אדן שילצרער גצזצץ ד<ם דאכצן ודאס

ז ארבצםצר די פאר פצרלצכצר  די פאר *
 זיך באגיצצז דצם פארםיידיגם צט י־גיאנפ.

 אינדדטסריעלצ אין אינהשא:קשאנ= בים
 1פצ אז רצקאבלצפדירנ^ צט כאכדט סכט־נים.

m לײבאד דצר צד איבצרראזצן צס זאל o p־ 
שאן אן ארױסאונצפצן ברירה די שאנק  אינח

ם דאס ;נים אדצר צכ  דער פון פארדאגגצן צו י
 בא־ קאנדטצ אדנטצחיכיגג באארד ײיבאר

 פאדע־ די װצגןין רצקאפצנדאציצס שםיפםצ
 ביכ־ צפעגצן קצז הסרײקצר׳ די פרן ר־נגצז

 אר־ גצצװאונגענעם פאר ליצג דצם לצכוױיז
ש; צ־ איז אבצר צרגסםצ דאס ביטראז ר  די׳

 דיד ־n*ap לײבאד דער זןז קאנלצנדאציצ■
שםינמא אן דררכפירען דארפען  די ®ז אפ

 טםרײ־ חױלצן זײ אדיב פאבריק איז ארבצםצר
 ברע־ פאר םריער און סיר צפצנם דאס קצן.
 באריכ־ םרריעריג דער לױס סםדייקס כצן

l ידרך פאדנלרלצ״ וזאלי .פאהאק םצר i r a 
 כדי שפיאנעדאגעגסדדען און פראוואקאםארם

 צדריקגײן פאר באװצגוגג א אויפצוהײבצז
ם חרץ א ארבצט. דצר צו צ  כפעם צס נואכס י

 פא־ אין סםרייקם ארגאניזזןציע אוספצגלעך
אן די װאו בריקצז  קיץ נים :אך האם יוני
ארבעטצר. די פים פארביגדונג פצסםצ
 פראגראם די קורצצן אין איז דאס אם

 אדפיניטםראציצ רצפובליקאנישצר דצר פץ
 יאר א — יאר הײנםיגם פאר װאשינגםאז אין
 בא־ דארף צס װעו װאלען, קאנגרעס פלן

 דער בײ בלײבען זאלצז זיי צי װצרעו שםימם
 יאר. צווײ נצכסםצ די פאר רצגירונגס־םאכט

 אזא אין פאלים־שענס די ײצרצן גצרויינלצד
 דער אין זײנצן זײ .ױי ליבצראלעי צײט

 פארגע־ אי־זצגד-אוצר׳ס פרצזידצנם אמת׳ן.
 דצר פון װײם גאנץ איז פראגראם לײגםצ

ם האם צר וואם פראגראם ^ג םי ר א  א־ פאר פ
 עם אץ קאמפיין זיץ פון צײט אין יאי־צן

 זיינצ װי רצכם צקסםרצם מצר פיל איז
 משך אין פראגצן נאציאנאלצ צי שטצלינגצז

 פוגקם דעקאמצנדאציצס, זײנצ אין יאר. פרן
 אײסצנגע־ האם צר װאם פלנקטצן די אין װי

אס י־אזצן  קאנ־ צום באריכט זית אין מאל י
 דצם צנדצרצן צל פאדצרונג די װי גיצס.

 בא־ גצזצץ. אימיגראציצ װאלטצר מצקארצן
 בירגצר די פון רצכםצז ציװילצ די שיצצו

 מאל דאס האם צר וואם זאכצן צנלצכצ אץ
 אנםשײ־ דצם אר1קי מצן זצם איגנארירם.

 רעאק־ צקסטרצם דצם פון אײנפלום יצנעם
צן צי אנ  רצפיבליקאנצר דצר פון פליגצל צי

ם דעם אויף פארטײ מצסעדזש. פרצזייצנט׳
 אג־ הייסצ זײנצ אליך איין זצצן דאס
 ארטהור ײי צ־יטונגסלײט אזיינצ הענגער.

ץ קראק ױ־יארק דער פ  מאטצרט טײמז״, ״נ
ט אז באוױיזען. צו זיך צנ עזיי ר  אײזצנהאוער פ

ײ אנטשלאסצן איז ער אז באוױ־זט. בצרצ  אי
ט אייגצנצ זײנצ אין נעמען  פירצר־ די הצנ
ן אז און פארםײ דצר פון ש־אפט  פרא־ די
 פרא־ מיםצל־װצג א הליפמזצכלצד איז גראם
בצן זײ װאס באװייזצן די גראם.  זיינצן אן גי
 זײנצ פין ק־ינע איז שײאכע. גאנץ אבער

ד זעט רעקאמענדאציעס ט זי  שטע־ די אן :י
 א א־ן גצנימצן• פריער האט ער ײאס י״נג

 קאנסערײאט־- אפי־^י ײ איז ה־נייכטען -ך
 פארשטארבענצמ פין פראגראם דער פון װער

אז אמת. איז עס אײב טצפט. םענאטאר



נערעכטיגקײט fr־$•־ 6 דים

ױנ טױיד אויןן אנגרז עמזמטישעו
 פון פארשלאג אויפן לן

 םידני פארשםאדבענעם
קאנ־ א אויף איז הילמאן

גע־ לאנדאן אין גרעס
 די געװארען גרינדעם

 פון םעדעראציע .װעלם
וויי־ האט יוניאנם״ םרייד

 װעם איר אז פארגעשםעלם. זיך װער ניג
 סא־ װיכםיגםםע די ילערען צל זיץ באשערם
 דער אויף ארגאגיזאציע״ .פראנם לועםישצ

װעלם.
 אנ־ געװען זשורנאליסם א אלס בין איך

 קאגגרעס לאנדאנער דאזיגען אויפן לועזעגדיג
 םעברו־ איך ױגיאנס םרייד םארשײדענע םון
 דא־ דער װי מיך. דערםאז איך . 1945 אר׳

 עגגלישע די םת םעקרעםאר םאלםםיגער
 סרו־ האם סיםרין. װאלםער ױניאנם. םרייד
 דעם צלריקהאלםצז מיםלצז אלע םים בירם

 םוץ גרינדונג די באשליםעז פון קאנגרעם
 קאסנרעם דער אבער -פעדעראציע״. דער
 זיך האם מלחפה די איידער םארגעקלמעז איז

 םאר־ איז איינםאל נישם פארענדיגם. געהאם
 דעלע־ האבעז פארהאנדללנגעז די ®ץ לײף

 װעז אײגגעבויגעז. זיך אינםםינקםיװ גאםזװ
 ראקע־ םליענדיגע היםלערישע די פון איינע

 גע־ צדױיםער א אין אויםגעריסעז האט סען
 קעם* םון םענםיםענם דער ילאנדאן. אין גענם
ען םעז ג  אופ־ האס שינא געמײנזאמעז א ת

שע די פאר געמאכם מעגלעד  אנ־ איז ענגלי
 די םת םירער מערב*אײראפעאישע דעדזי

 עפענםלעך ױניאנם םרײד דעפאקראסישע
 איינ־ אן געגען ארײםציםרעםעז שארף את

 מי־אי־ אםעריקאנער דער םח פארשלאג הײם
 געדוארען אונםערגעשםיצם איז ודעלכע א״

מ די דלרך די ענ װעז  פארשםיײ סאודעסישע אנ
 גרעס־ דער מים פארבינדעםזי זייערע ארן ער

ענערגיע. םער
הא־ נים־קאםלניםםעז די לאגג יײ אבער

ע״. דער צו געהערם בען מי ס ע עד פ  אזדי .
 םאר־ א געדוען איז פרעזידעגם ילי־איר י*אגג

 קאג־ ילניאן .םרײד ענגי*ישעז פת שםײער
 נאר ארגאניזאציע דאזיגע די האם גרעס״,

 ודעלכע ראל. די דערפילען געקענם םײליוײז
 דער־ איר םון האבען םירער סאװעםישצ די

װארם.
 האם נללחפה דער סון סוף נאכן יאר ציל׳יי

אםא־ צו באשלאסען רעגירונג סאװעםישע די

 א איז פויאגראם אייזעגהאלער׳ס ®יעזיז״צנט
 די פת שםעלוגג דער צײישצז פיםעלײועג

 א גיכער עם איז פראקציעס פארשײדעגע
 קאנםערלדאםיװער דער ציוישזח ®שרה מיז

 םעפם די םון שראגראם אנםי־ארבעטעי־
 רעאקציאנערע שםארק די את אגהענגער
r פראגראם c צװי־ װי גריפע. מעקאריױ די 

לען4' די שען בערז קאנסערוראסיװעז. און י
 פירער העכםםע די פון ארייססרים דער

ד דעי־ פרן ײי אן ם r באװעגוגג ײיי c רע־® 
 פת אמ ל• אװ x זג דער פרן ריני זידעגס

ר ע ס ל  װעגעז פי*אי*ז^ דער םרן ריםער ^
 רע* דײ:ע אוץ פראגראם פרעזידענם׳ם דעם

ײ אז ױײזעז. האפענדאציעס  זיר בײ זיינעז ז
 זיי ,װאם ײײהען זיי השביז. אין גענארס גים

דערצי. זיך גרײםען און דעריוארםען קענעז

(לאנדאס בליט ל• פון

 מיט אײראפע פון טײלען פרײע די קירען
 פארםײען. קאמוניםםישע די פון הילף דעד

 גרעםםער דער פון צײם די געװען איז עס
 שוואכ־ מיליםערישער און װירםשאפםלעכער

 איז דײםשלאנד מערב־אייראפע. פון קײם
 שטיק גרויס א -נא־מענס־לאנד׳/ א געווען

 האלב און דעםאראליזירםער א מים ערד
 באלקאנען די ;געזעלשאפם כאאםישער

 אינ־ כמעט געװען זײנען מזרח־אײראפע און
 אוים־ (םיטן הענם קאמוניםםישע אין גאנצעז

 װיכםיגסםע די אין :גריכענלאגד) פון נאם
 אײ־ פיז טײל מערב׳דיגער דער איין לענדער

 און םראנקרײך אין קאנםינענם. ראפעאישען
 די געהאם קאםוניסםען די האבען איםאליע,

 כוחות. פאליםישע ארגאניזירםע אפבעסםעז
 עקאנא־ אירע םון געבלוםיגם האם ענגלאנד

 פאר־ אין האט און וואונדען. מלחמה מישע
 ארבעם אז סאז פריבירם מאנאםעז פוץ לײף

מ איד ענדערעז צו דורות פון ע ל ר ע  סא־ אינ
 אלםע די איבערבויען ארן סםרוקםור ציאלע

 קא־ די פארבאנד, פרייען א אין אימפעריע
מענױעלם.

ם 1947 יאר גורל׳דיגען דאזיגען אין א ^ 
 צו זשדאנאװ און מאלענקאוו געשיקם םסאלין

 פון געגענם דער אין קאנפערענץ געהייםע א
 געגרינדעט איז עם װעלכע אײף ווארשע,

 דער — קאםאינםערן נײער דער געװארען
 אינפאר־ .קאםוניססישע דאס קאםאינםארם.

 דער זיץ באדארפעז האם בױרא״ י מאציע
 רעגי־ פאסקווער דער פון ארעם צוױיסער

 די דעראבערען את באצװינגעז אין רוסנ
 האם ער אײראפע. םערב פון לענדער פרייע
 רעגירינגען די אז צוהיטען, באדארםעז אויך

 נים גאך זיינען װעלכע םזרח־אייראפע. אין
 אזוי זאלען קאמוניסםיש. פולשםענדיג געװעז
 פאלי־ אלע ליק־ײדירען מעגלעד װי שנעל
 איינגעהאלםען האבען װזנלכע גרופען. םישע

 סאוועס־ לגבי אומאפהענגיקײם געװיסע א
ר^סלאנד.

״ ײ ײן אצ דער סזן ד ױעדי  שארט־־ײשזך צר *
ם פ ר״ ר א ס ת א מ א ק

 די אײף צוריק היעם קוקם טען לוען
 פוץ געשיכםע דער פת יאר 6 פארלאםענע

 ריינעם א מים זאגעז םען קען קאפאיגםארם.
 האם ארגאניזאציע דאזיגע די אז געוױסעז•
 געהאייפען ־אם זי יױ םפייית םער געליםעז

כאשעםער. אידע
o נאד חדשים פאר א n. קאמ־ דער וױ 

 דער האם געװארען. געגרינדעם איז אינסארם
 אין פירער קאמוניסםישער װיכםיגםםער

םא פזרח־איידאפע.  גע־ צעבינםעײעט זיך םי
 קלי׳רת אמ הרמים אלע ארן םאסקודע. גען

 בא־ האס ױגאסלאוױע געהאלפעז. נים האבעז
 דערםירם איד האם ױאס ידעג. דעם םראסעז

שעז א צי  בדיאק אנםי־סאװעםיסעז פיליםערי
םעריױי. ארן גריכענלאנד סים

 אין באזונדערט אמ מעדב־אײראפע. אין
 קא־ די זײנען פראנקרייד• אין ארן איםאליע
איץ םון געווארעז ארויסגעשםױםעז מוניסםען

אײראפע אץ אנס
ז צװײטער. דער נאך פאזיציע י ל  דער גאך ג
 מיטגלי־ געװען קאמוניםטען זײגען מייחמה

 רעגירינ־ מערב־אייראפעאישע 10 פון דער
 הא־ קאםאינפארם פין גרינדונג דער נאך גען.
 צו אפגעזאגט זיך פארטײען אנדערע רי בען

רעגירונג. אית איז זיי מים זיצען
 באםוילען דאן האם קאמאינפארם דער

טגלידער זײנע  דירעקטע אנצואװענדען מי
 פאליםישע פת מיםלען רעוואליציאנערע

 סאבאמאזש און דעמאנםםראציעס סטרײקען,
 זײערע פון רעגירונגען געזעצלעכע די געגען

 אוממעגלעך באדארפעז האבען זײ ייענדער.
 דעמאקראטישען דעם פון גרינדונג די מאכען

 מערב־אײראפע פון פארטיידעונגם־ביאק
 איז וועלכער אמעריקע■ און ענגלאנד מים

טא״ פון נאמען אונמערן באקאנט עי  (נארד .נ
ארגאניזיישאן). טריםי אטלאנםיק

 אימ־ ועז;גע נים זיינען קאמוניסםען די
 אײגענע זייערע אפילו ארויםצופירען שטאנד

 האבען זײ באריקאדען. די אויף מיםגלידער
 דער נאך ניפלה פאליםישע אית געליםעז

 לענדער אײניגע אין האבען זײ ציױיטער.
 יעדער אבער שםימען. ױיערע איינגעהאייסעז

 צ־ אנדיענגער זייערע באװעגען צו פר־אװ
 דעמאקראםישעי דער צ־ ײי וױיסער גיץ

 קא־ די פאר געענדיגט זיד האם דואל־אורנע
.1דירכפאי פרלזןן א ביים פירער כיניםםישע

 קארי־ פאיייםישע די פין שוואכקײם די
 מערב־אײראפע אין ארגאניזאציעס ניםםישע

 ײרשים די עפעס געלערעגם אויס. זעם האם.
 זײנען מלעבם. האם ער ווען סםאלינ׳ען. פון
 װיכ־ זיין געווען פארםייען קאמיניסםישע די

 אונםער־ פאליםישער פין געווער םיגםםער
 ייעצטע זיץ דעפאקראםיעס. די פון גראבונג

 דער פון קאנגרעס אויפן םוים. פארן רעדע
 אנ־ אין פארםיי קארוניסםישער סארועםישער

 געװידמעם געײען זדז .1952 אקםאבער. הײב
 דערווארםען קענען זײ יוע^כע הילף. דער
 ס1אי װירקעז צו פי׳יכט זייער און ראסקווע םלז

 דע־ א פים לענדער אין קאל״מנע פינפםע א
סיהםעם. מאקראםישען

 האם געשטארבען. איז ער נאר װי אבער
 ארגאניזאציע איגטערנאציאנאייע ציױיסע א

 ארנםער־ רער םיל באקימעז צו אנגעהויבען
 דער װי פירער. סאוועםישע די מצד שםיצינג

 איז ארגאניזאציע דאזיגע די האכיאינפארם.
ס די  ייניאנס״■ םרייד פון פעדעראציע -רדע̂י

 איז איצם איז דויפם־קװארסיר ־יעדענם
 דערא־ דער פון ײילען דעם וגדגען װיעד

רעגירונג). עסםרײכישער הראםישער
 ענגייישער דער יוען .1950 יאנואר. אין
 סי־ אפדריקאנער די האנגרעם. י־־ניאן םרייד
 דעמאהייאטישע אודערע רײע א און אי־א

 פארייאזען האבעז צענטראלעס ײניאז כרייד
 געײא־ דאן ײ איז .ומלס־פעדעראזײזי״ די

ם קאמוניטםישע אפענע אז רעז ע ס  ארגא־ ס
ניזאציע.
ףסו יאר פיז אי־טאכער איז האם זי וועד  ן

 הארעד האנגרזים. דריטעז איר אפגעזזאייטעז
ד  איד פרימער א ײי גדהיט. פירער אירע זי
 דעם כייט זיך באניצעז פמ חײר. עהזין פמ

ט .האריניזם״. ײאי
געײא־ קי*אר איז האנגרדס בעת׳ז אבער

םרײד פמ פעדעראציע .װעיים די אז רען.

------,--------->_ ו954 פעברואד,
 װיכ־ זײער א שפילען איצט דארף ױניאנס״

 םטרא־ קאמוניםטישער דער אין ראל טיגע
טעגיע.
 דער פון פירער די םין רעדעס די פון

 איז װעלכער וױטערלי. ־וי ״פעדעראציצ״.
 סע־ גענעראל איר סעיאן. פרעזידענט, איר

 װעל־ שװערניק. װי אנדערע און קרעטאר.
 פאר־ סאװעטישער דער געװען איז כער

 קראי־. געװארען איז קאגגרעם, אויפן יטטײער
 דעכאקרא־ די געגען אטאקע גרויםע א אז

 געגרײם איצט װערם ױניאנס טרייד טישע
 גע־ קלאר אויך איז עס און מאםקװע. אין

 פעדעראציע" *װעלט די אזוי וױ װארען,
 געגען קאםף איר ארגאניזירען צו טראכט

 לענ־ און געזעלשאפסעו דעםאקראטישע די
דער.

 ידעם אין הויפם־לאזלנגען די פון אײנער
 .אנטי־אמעריקא־ ױין ױעט קאםף דאזיגען

ניזם״.
 סלא־ זײערע אי*< מיט קאםוניסטען. די
 פירען ראסען. צװישען גלייכהײם ויעגען גאנם

 העצע אפענע אן אזיע אין און איידאפע אין
 בא־ זיי אזעלכע. אלס אםעריקאנער געגען
 זיינען זײ וױיל זײ. צו האס זייען צו זיך מיען

 אנדערע אן גאר באניצען ױי װייל אנדערש.
אנדערש. זיך באנעמען ױי וױ׳יל שפראך,

 די פון פצדעראציע״ ״װעלם די אבער
 ארױם־ ניט קען ױניאנם םרייד קאמעיסטישע

ת  םתען זיי םלאגאן. דאםיסטישעז א מים ג'
 אין אײגהילען אםעריקע געגען האס זײער

 װעט סלאגאן ױיער םאנםעל. פאליטישעז א
אמעריקע׳־. פון יאומן»הענגיקיים ;זײן

 קאנגרעס םת דערעסענוגג־רעדע זיץ אין׳
דער :געזאגט װיםזגללי ריאם פאר קאמף .

 אביעקםיװע סאפם אייגהײם נאציאגאלעד
 פדן אײנהײם ברייםער א פאר באדינגונגען
 באפעלקערונג. דער פת שיכםען פארשײדענע

 שפיץ. דער אין קלאם ארבעםעד דעם מים
 ־‘אומאנםװיקצי און קאלאניאלע אין נאר נים
 אםמערסםען די אין אױך גאר לענדער, טע

 אונ־ זיינען ײעלכע לענדער. אנםװיקעלםע
 אץ פאליםישער דער אוגםער םערגעװארפען
 אסעריקאנער פון קאנטראל עהאנאמישץר

 דא־ דעל־ אין האט ער און .”איםפעריאליזם
 װיכמיגע וייער די געסאכס רעדע זיגער

:דערקלערונג
ס  וקא־ די עס ױיגען מיינונג אונזער .לוי

 דארפען װע־יכע ױניאנס■ םרייד כוניםטישע)
 דאזיגער דער פון א־ניציאטארעז די װערען

 מוזט איר און איינהײם. פאלקס ברייםער
פירער״. זייער אלס קעמפען
 איז געזאגט האט וױםעללי יװאם דאס
חזרם דערנאד  די אין גערוארען זיבערגע׳
 דע־ קאמוניסטישע צענדליגער פץ רעדצם

 םא־ די אז קלאר. געװען איז צס עגאםען.|י
 דער ציגעסײייט האבעז פירער ־ועטישע

 ב"־־ צי אויפגאבע די פעדעראציע״ ילוע־־׳ט
 נייעס א לענדער דעמאקראםישע די אין דעז

 דאס. אויפטאן זאל וועלכער פראנם״ .פאלקס
 םטרײ־ פאליםישע ח־רכגעפאלצנע די װאם
 קאפוגיט־ די םון דעכאנםםראציעס און קען

 דער־ געקענם נים האבעז פארמייען םישע
רען דאס — גרײכען ע ם ש  גע־ דער פוץ מ

ה^שאפם.

י ײי , אי ^ע ײ איז ש א ל אנז
"  גיט זי־צי נאד געדענהעז איגז פין ,פ

 די אין ױך האט קאפוניםםען די וױיט יױ
ןדיניגע אין אײנגןיגעבעז i924־3S יאייעז

 פראנט״ ״פאלקם א צ' דערפירען צו לענדער
 ליבעראלע און סאציאל־דעמאקראטעז די מיט

 נים־קאפל־ די שלעכט וױ איז עלצמענטען׳
יפראנטען״ אזעלכע פרן שיתפים ניסטישע

ארויסגעקוםצן. זײ פ־ן ױיגען
 היטלער־זיג פון צײט די געװען איז דאפ

 שפא־ אין בירגעד־קריג פ־ן דײטשלאנד• אין
 עלעםענמען פאשיסטישע פון װאלקס פלן :״<׳.
 ,רלעך־דעמאקראםישע די פראנקרײך. אין

 אנ־ אין אלז אײראפע׳ אין ־לי־ערענטען
 אנ־ ג־ײיט געװען זיינען לועים־טײלען. דערע

 גצ־ קאכף זייער אין שלתפים אלם צעעפען
 גערל־ זיך האם ללאס יעדען פאשיסטען געז
אנטי־פאשיסט. פעו

ארליסגעללי־ זיך האט שנעל גאנץ אבער
 .אנםי־ איז קאםלניםםען די פאר אז זען.

 טאק־ פילע זייערע פלן אײגע בלױז פאשתם״
 די צעשםערעז צל כדי שלאג־ללערמער טישע

 די אלן באלועגלנג ארבעטער דעמאקראמישע
 איז ציל זײער געזעלשאפטען. ליבעראלע

דיקםאםלר. קאמלניםטישע געללען
פארצישטעלען. שלוער זיך איז דעריבער

 גע־ היינם זיך זאלען מערב־אײראפע אין אז
 ארגאניזא־ סאציאל־דעפאקראםישע פינען
 נייעם א אױף איינגיין זאלצז ילעלכע ציעס.

 דאם קאםלניםםען. די םים יפאלקם־פראנט״
 דער מים אן פירען ללעלכע די. לױיסעז
 אין ילניאנם״. טרייד פלן פעדעראציע ״ללעיט

 דעם פון ״איזוועםםיא״ סאלועםישער דער
 באװיזען זיך האם .1953 אקםאבער. ־טען19
 דארםזמ זיך זאגם דערללעגען. ארטיקעל אן

 מערב־אייראפע אין ארבעםער »די :אזלי
 סא־ רעכםע די צל צל נים דעד זיך *ערען

 יוניאן־ םרייד קאםלילישע אלן ציאליםםען
פארראטען״• זײ ר,אבען ללעלבע פירער•

איינעם. פרן שפראך ק־ין ניט איז דאס
 זײן צל ליבע אין זיך דערקלערם אם”

 װײ־ פאסקװע אין אפילו אליסדערוויילטער.
 קאסוי־ את םאציאליםטישע די אז זיי. סען

 םרײד* די פון פירער ליש־דעפאקראטישע
 די אליף דערקענס גלם זיך האבען ילניאנס
 קאפלניסםען די פח כללנלת פא־ייטישע אפת־ע

 דע־ װילען זײ באװעגלנס ארבעםער דער אין
 אנ־ פרן ,.פאלקם־פראנם״ נייעם דעם ריבער

ט אן הליב  װענ־ סארפקײם גאנצער דער פי
 טרײד דער אין געגנער זייערע געגעז דעז

באולעגלנג. ילניאן
 בא־ גרעסטער ד<ר פלן דעריבער איז עס

 אין זיי זײנעז עטארק ללי לליסען צל ױיטלנג
 זײעו״צ ױינען גרליפ לױ פערב־א־יראפע.

 אנ־ װעלען זײ ־לאל לענדער■ די אין כלחלת
אטאקע. נ'י< זיײלר ה־יבען
רערב־איירא־ א״ז י־לנדער צלױ' אין נאר

אן טרײד גרעפערע א די האבען פ־ל  בא־ יוני
 געגנערם. דעםאקראטישע ױי־לר־ל לױ ולעגלנג

 דארט זדטאליע. איז ■־•לנדער די פלן א״נ־ל
 צענטי־אלעט באזלנדצרע דרײ פאראן ד־ינצז

 קא־ די איז גרצסםע די י־ניאנפ. טרייד פלן
שענערא־ ״קאנפעדעראציאנע פלניםטישע  ח

צל איטאריאנא לע  צײלם זי לאװארא׳. י
 פים־ םיליאן האלבען א א.ץ דרײ ארים איצם

 ארגאניזאציע גרעםםע צלױיםע די ג^ידער.
מ ארבעםער• האטײלישע פין איז ל צ  צײלם וי
 כױםגלידער. טויוענם ססי מיט ר־־׳יאז אייז

ע א האכען סאציאליםטעז די  טים צענטסך׳
 פיל אבער םיםגלידער־. פיליאן פערםעל א

שיאניסטצן טרייד סאציאליסםײצצ ןלר־צהעג י

7 דיט •«[-------------------------
 קא־ די ויצלכצ צצגטראלצ׳ צרשטצר דצר צו

באהצרשם. דערלױיל האבען מלניסטצן
 קא־ גרײטצר א כיט לאנד צוױיםצ דאס

 איז באללעגלנג ילניאן םרײד מדגיםטישער
 דזשצ־ ,קאגפ־לד-לראציאן זיײלר פראנקריז•

ז ד,אט טדאללאי״ די :־לראל י ל  דצר גאד ג
 מיטגלידצר• פיליאן פיגף געציילט מלחמה

 מימ מיליאן איין■ דוי בצר ניט זי ציייט הײנט
 איז אלםגליק דער פימגלידצר. טליזענם 250,

 פריערדיגצ םיליאן פיר קגאפצ די לואס נאר׳
 זיינצן פראנקרײך אין ילניאניםמצן םרײד

 ױ־ םרייד דצפאקראסישצ די אין ארייז נים
 גצגאנ־ פארללירעז בכיל זיינצז נאר ניאגס.

 קריסםלעכצ די און םאציאליםפצז די גצן.
 פיליאן אייז ארום צלזאפצן ציילען ילניאנם

מיםגלידצר.
 דצם אין לאנד אגז־צר שלם קיץ איו
 נים קאפוניםםען די ױשען אייראפע פוײיען

 אין װי ילניאנם, םרײד די א׳ץ שםארק אזלי
 לענדצר. אויסגצרעכענםע גאכ־װאס צוױי די

 ארנסער זיך געפינם ללעלכע פינלאנד, אין
 פלן דרוק שםארקצז אװ כסדר׳דיגען דעם

 קאםוניסםען די מאכעז סאחלעם־רלםלאנד.
 דעד פון אנפירונג דער פרן דרמדצל א אוים

 דארמ אפילו אבער צעגםראלע. ױניאן םרייד
 דער דלרך צוים אין געהאלםצז זײ װערען

 סאציאל־דעפאקראסי־ ארגאנמירםצד גלם
פארםײ. שער

ביצל־ אין איעפללםען גערױםצ האבצן די
ז גיצ  וױ פונקם דארם׳ אבער האלאנד. איז *
 גאדלזעגיצ. אין שװײץי. דער זרן עסנלאנד. *יץ

 דצמאקרא־ די זײנען דענעמארק און שװעדען
י םולשםענדיגע די ליססעןאסאצי ם׳־שע ל  מ
 אד־ ערטצשדל? גום און פרײצר א פון בתים

 צי צײם פון קענצז זײ באװעגלנס בעםער
אן אײז איז צרות געדדיםצ אנםדען צײם  יוני

 געזעלשאפם די אבער ר,ליטיצוױ א אין אדער
 דצד צז צוגצבונדען שםארק אזוי דארם איז

 וױ אז דעפאקראםיע, פארלאפענםארישער
 קאמדניםםען ז=י דאס קלאר. רדצרם עם נאר

 אנםי־ פאד־ באװעגדנג די אריםנוצען װי־לען
 פאדאלי־ זײ לוערען צילצז■ יצפאקראםישצ

 די פון פזירדדים גרױסעד דעד דורך זירם
ילניאניסםען. םרײד

ר איז צם ^ רי ע פארצושםע־ זיד שללער ד
 צןװעלכ ׳׳פאלקם־פראנם״. נײעל דצד אז לען.

 סר״״־ קאפוניסםישע פת װעלם־פעדעראציע די
 זײן טאקצ דאל שאפען. צל פרלבירם ילניאנס

 פפשלת׳דיגצם. אויפצלסאן עפעס איפשםאנד
 דלאו פראנקרײד ארן איםאליע אין אפילל את

 איז כלח, געװיטען א האכען ידגיאנס זײציצ
 די וױ פינקם װעלען זײ אז זיכער. װי פער

 א םלפלען דארם■ פארםײצן קאפלניםםישע
 פאכס־ בלייבען װעלען אבער צײס• געװיםזג

 הסרײקען דידד פרובירצז ללעלען זײ װעז לאז
r וױייצז יצם גילגצז קצפפעז c פערהײכ דילר 

r r •פאלק
 א אייף האפעז די קענצז פאל איין אין

 באפי״ װערצז זײ קענצן דערפאלג• געװיסען
 קריזים א — איז פאל דער און געפערלער•

 אויך זיד וה^רט װעלכער אמעריקע. אין
 דעד פון םײלצז אנדערע אין פארשפרײם

 יו־ םדײד אפעריקאבצר די װעי*נ^ כרײער
r אז װיסען. פחזװ ניאניטםען s איינ־ זײער 

 א אין אפ הענגם לאגד אין ױך בײ פלוס
 זײצר־ל איז לאד״ניפםעז די ןד פאס גרליםצד

 די געללעען ודצם באפעל־געבער סאודעטישצ
 פערב־ דעפאקראנדשער דער געגען אסאקע

באודעגוסט ייניאו סרײד איר *ון ןי־ליאמ



גערעכםיגידיט8 זײמ

ח*סעז־ מיז »רז>בלעם ער
 די אין דיסקריסינאציע

 פין שטאםעז :מראייניגסע
 פון זיײנער איז אםעריקע

 אין *נגעױײסאגסםע. די
 די »ס ודערם אײסלאנד

ע דאזיגע מי םיגז  דיםקרי
םמנוצם.  םאר ארגוסענם װ$גיקער א װי *וי

 דימ די «יא*אגאנדע. אגםי־אםעריקאנישער
מ געגער. די לגבי קרימינאציע עיי  שסע־ װ

ד מים לעז  פראצעגש io אומגעפער פאר זי
 פײ □זםעלקערונג אלגעמײנער דער ®ץ

 צו פאלש געוועז אבער וואלם עם לאנד.
 א איז פאקם דאזיגער דער אז באהוייםעז.
 אוםםאר־ אז ®זרבלײבם ער אז םםאנזישעד.
 עדהןןלוצ־־ע דער םים צחאמעז ענדעדםער.

®r ז *לגעםימעם מ ע  ענ* אםעריקע. אין ל
 א׳־רע- בירגער זײ םוז לאגע די אמך זיך דערם

 נאך אםעריקאנער םיל מצד ודערעז ודעלכע
 אג־ נױם ®אריאב. וױ לײדער, באםראכם.

 איז נעגער די םרן לאגע די :װערםער דזנרע
 בלויז נים געײעז איז זי װי גים הײנם

אדער צודעלף- מים אםילו גאר פוסציג, מים
ז n מ r ^וריי*

 לײבאר־דעפארם־ דער האם צוריק ל*גג נים
 א םראגע דער איבער דדרכגעםירס םענם

 אויםםאר־ אביעהםױוע אמ גאנץ־גרינםלעכע
 אײסםארשוגג דער םוץ רעזולםאםעז די שזסג

 װעגעז די .יײיזען זײ באלערענדיגע. זײגען
 פראבלעם, א לייזעץ צו אזײ װי מיםלעז, אמ

 איבעל. אן באזייםיגעז צו בעסער. נאד אדער.
 אמעריקאנער דער חרפה םארשאםם ודעלכע

דעםאקראםיע•
« • •

 א געיועז איז װעלם־םלחםה צודייםע די
 םון ענדערונג דער םאר שםוים ראדיקאלער

שער דער אל־עקאנאמי  טייל־ אויך אמ ממי
 אין נעגער די פון לאגע רעכםלעכער וױיז

 דער און מלחמה דער דאנק א אפעריקע.
 דער םאר ארבעםם־הענם םון םאביליזאזייע

 מאסענוױת זײ האבען םלחמה־פראזײקציע,
 וועלכןי פראפעםיעם, צו צוםריט א באקומעז

 נים זײ פאר געװען מלחכוה דער ביז זײנעז
צוגענגלעה

 פינקם — אמעריקע, אין האט מלחמה די
 האבען וועלכע לענדעד׳ אגדערע אלע אין װי

 שטארק — קריגס־צװעקען, פאר געארבעט
עז וואס ארבעםער, צאל די פארגרעםערט  דינ

ױסיג  אק־ עקאנאמישער דער םאר געװעז נ
 אמעריקע אין זיינעז 1940 איז טיוױםעם.

 אין ארבעטענדיגע מיליאן 47-5 בלויז געװעז
 ארבעטענדיגע די פון צאל די האם 1952 איז

 צוועלף פאר מיליאן. 61-3 דערגדײכם שוין
 פראדיק־ אמעריקאנער דעם אין זיינעז יאר

 ארום- אזײ אריינגעפלאסען- ציע־%ראצעס
 װילענדיג- ארבעםענדיגע. מיליאז 14 קנאפל

 געמוזט רעגירונג די האט ניט־װילענדיג,
 שײארצע די פיז רלזלרױ דעם צ־י אנקומדז

 9.6 זײנעז טאג צ• הײנט ארבעטם־הענם.
 לאנד אין ארבעםענדיגע אלע םין פראצענם
שױארצע.

ײנעז 1940 איז  דער פוז פראצלנט 90 ז
 באיצעפסיגם בעייעז באפעלקערונג שיזארצער

דער אין בעיקר לאנד־וױרםשאסם, דער אין

אגץ ד. פה

 א דררך אבער. ביסלעכװית ןדרים*. כאום
 און צפת קײז עםיגראציע סיסםעמאםישער

רג ע  בא־ שםאםישע א כדער אלץ זײ װערעץ ם
םעלקערינג•

 םון ארבעםס־קראפם די ארײנצוציען כדי
 די האם םראדיקציע דער אין שװארצע די

 רחװעלם׳ם פרעזידענם אוגםער רעגירונג
 אנםשםרעכענדיגע ארויםגעגעבעז רעזשים
 איז עס ציל װעמענס תקנות. את געזזיצעז

 דיסקרימיגאציע די באדיםיגען צו געװען
ארבעם. אויף אגשםעלען ביים שווארצע םון

 געהאל־ םיילוױיז האבעז םיםללן די אם
 םץ באריכם דער גענוג. נים אבעד םלן.

 אז םעסט- שםעלם לײבאר־דעפארםמענט
 מוניצי־ 25 אין אח שםאסעז עלף אין בלײז

 רא־ קית אםיציעל גיט הערשם פאליסעםען
 שטא־ עלף די צוױשען םעז־דיסקריםינאציע.

ען: םען  קאנע־ ניו־חשדירזי- נױ־יארק- זיינ
 מאסאםשו־ װיםקאנםין- װאשינגםאן, םיקוט-

 גע־ שםעם די ציױשען אנדערע. איז םעם
 קליװ־ םילאדעלםיע- שיקאגן^ :םיר סינען
 זעם אגדערשוואו, איבעראל װ. א. א. לאנד
 אנטי־ און ליבעראלע די זיך האבעז אוים-

 אייף אנגעםראפען מאסמיםלעז ראסיםםישע
װידערשטא^־. א

פעסםשםעייעז■ באדױערעז- םים מוז- מעז
 גלײ־ נעגעד די געבען צו געעערשאםם א אז
ט ארוים װייזען ארבעט אויף רעכטעז כע  ני

 פיז םײלעז אויך גאר אונםערנעםער- בלויז
 ביישפיל- צום אזוי- ארבעםערשאםט. דער
 געמאכם איז װאם אויםסארשונג, דער אין איז

 ארבעםער די צװישען 1949 אין געווארען
 םרו־ פרעזידענט צו שםעלונג זייער וועגען
 באשעפ־ פאבריק .םאטאלע םאר רוף מאנ׳ם

 פרא־ דער אין ארײנציען זאל וואם טיגונג״-
 ארכעטען- ױילען און קענען וואם אלע דוקציןן

 צוויי בלויז האבען ראסע, פץ Tאונםערשי אן•
 דער דעם. פאר ארויסגעזאגט זיך דריטעל

 איבע־ אנטי־ראסיסםישע די פון פראצענט
 די אין גרעסער נאטירלעך געווען איז טער
 נײ־ די אין שטאטען. דרום די אין װי צפץ

 פיז פראצענט 85 האבעז שםאםען ענגלאגד
 ראםעז געגען ארויסגעזאגט זיך ארבעטער די

 די אין באשעפםיגינג. אין דיםקרימינאציע
 פראצענם 48 בלויז זײנען שטאטען דרום

 25 נעגער. פאר רעכט גלייכע פאר געװען
 דעם געגען אפען געווען זימען פראצענט

 צוריקגעהאלטען זיך האבען פראצענט 27 און
מיינונג. א ארויםזאגען פון

 מערסטעו צים אז אן, וױתט באריכט דער
 גע־ קאמף אין געװירקט ױניאנם די האבען

 זײגען עס הגם ראפעז־דיסקרימינאציע- גען
 ץי1א־ נאך זיינען וואס ױניאנס- פאראן נאד
דערפון. פרײ נים

• • •
 היעם לעבט באפעלקערונג שיוארצע די

 קריגענ־ .1940 אין װי בעסער אמערילע אין
 אויך איז אינדוםטריעלע צו צוםרים א דיג

 באשעפםיגונגעז- שםאםישע םארשײדענע
צו בעסער אנגעהויבען נעגער די האבען

 זייערע אץ זיי גיט שםאם די פארדינען.
 פון מעגלעבזײטעז גרויהע אויך קינדער

גג די ל כי
ע דער פת םארשער די צי  דער פץ ע"אל'

 נע־ די פין פאזיןניע סאציאל־עקאנאםישער
 האבען די אז נים- אבער באהאלםעז גער

 םון ססאבילקײם דער װעגען ספקות גרויסע
 אנדערע ע4אי בײ װי מער פאזיציע. דער אם

 באפעייקע־ אמעריקאנער דער פון נדײיען
 שווארצע די פון וואױי׳שםאנד דער איז רונג.

 -םראספעריםי׳ אלגעמיינער פון אפהענגיג
 אז ניט. באהאלט באריכט דער ייאנד. פון
 דע&רע־ עקאנאםישער נייער א פון פאל אין
 ארבעםהלאזיגקײם- מאסעגהאפםער און טיע

 די דין אירע קרבנות ערשםע די װעלעז
שווארצע.

 אויפן געבוים איז באהויפםונג דאזיגע די
 םלחםה- דער נאך װען דערםארונג פון סמך
 אנגעהויבען אינדוסםריע דער אין זיך ד.אט

 — .רעקאנװערסיע״- גערוםענע. אזױ די,
 אונםער־ און פאבריקען פיל רדען הײסם- דאם

 דע.׳־ פאר געארבעם ר-אבעז וואס נעמוגגעז-
 אנגעהויבעז זיך האבען קריגם־פראדוקציע.

 עכע“פרידי פאר ארבעטען אדער שליםעז-
 ארבעםפ־ די האט — האגסומציע־צוועקעז-

 שױארצע די מער פיל געםראפען אזיגקײם|י
 קא־ דער פאר ־ד- 1950 אין נאך וױיסע. די װי

 די איז — קארעא- אין אגרעסיע מוניסםישער
 צװישען גרעםערע א געװען אדבעםסלאזיגקײט

ארבעםער. אנדערע צװישען װי נעגער- די
 ייעצ־ דער אייץ נאך איז שװארצער דער

 ער־ דער און ארבעם באקוםען צו אויף טער
 איז ער ארבעט. םארלירען צו אויף שםעי־

 פרויעז־קאנקירענץ קריזיסען. םון קרבן דער
 זײז װי מער פראגרעס טעכנישען פון און

 פעםטשטע־ אײד מוז מען קאלעגע. װײסער
 געניסען ארבעםער שװארצע די אז לען,
 ײי פארדינסטען- זעלבע די םון ניס װיים

 אדער זעלביגע די בײ חברים. וױיםע זײערע
ארבעטען. ענלעכע
:באריכט דעד אעז וױמט עס װאם אט

 פון אײנקונפם מיטעלער דער איז 1950 אין
 א װי מער- עפעס זײ1,ב גע־וען שװארצען א

 אײנקונפט דער בעת װייםען. א פון העלפט
 אין האט ארבעםער־פאמיליע. װײסער א פרן

 האט דאייאר. 3319 דערגרײכט דורכשניט
 םאמייייע שװארצער א פון אײנקונפט דער

 איז. אמת דאייאי. 1869 !,!1בי דערגרייכט
 די ארײן גײען הוי'אציע1קאי דער אין אז

 שיוארצע די פרן לײנעז נידעריגע זײער
 סאיט■ דער א־־ן פארם־ארבעטער

• • •
 פין פארגרעסער־נג דער מיט 1פארא^עי

 ש־־אר־ די קענען לאגע. עקאנאמישער זײעד
 דעראבע־ פראגרעסידע א פארצײכענען צע

' רעכטען. פאיייטישע ןיפ רונג  פ־ז א־יך ״
 ראטען־ג^יכבארעכטי־ פין פאררען אנדערע

געג.
 אין װאלען ד• א־ן זיך האבעז 1940 אין

^יז באטײליגט םאיש דעד  מײזענט 212 ב
 באדײ־ רייייאז. א — 1948 שווארצע;ל-אין

 צען עצטע1' די פאר אײך זיך האט טענדיג
 ציױ־ אנאלפאבעטיזם דער פארקלענערט יאר
14 פון קינדער צאל די שװארצע. די שען

 צײײטער עפשטײנ־ט ך1־
 א־בע- ״אידישע באוד

פאר־ די אין טעדשאפט
׳־ ן ע ם א ט ש אייניגםע

 אין "עיבאר (.דזשראיש
 ארים נעכם עי.*ו עם. ײ.
 I9U ציוישען צי־ים די

 ארום נעמם באנד ערשםער ןדער 1952 אין
 בוך דאס ).1914 ביז יאאו פון צײט די

אן אונםערקאפ. פרעםענצילזען צו א האם . 
 קו^םור־גע־ איז פאליטישע אינדיסםריע^ע.

 ארבעטער־באװע־ אידישער דער פון כטעיש
 אר־ ױין אן מחבר דער רופם אזוי — גינג״
ש. איז דאם בעט.  פארמעסט אזא ײזיקאלי

 פאראנםווארםלעכ־ גוואיידיגע א ארויף ײגט1'
 א צי ווייסם. װער שרײבער. אייפן קייט
 אזא זיך אויף נעמען בכלל גאר קאז יחיד

 מאטעריאיען אלע צרנייפזאמלען אייפגאבע.
 לעצטע די וױ עפאכע. שמורמישער אזא פין

 אידי־ דער םון לעבען דעם אין יאר פערציג
 שםו־ אמעריקע- אין איבעטערשאפט ־טער

 אםיפיצי-1ק' מאטעריאייען- דאזיגע די ז־ירען
 ארײס־ דערנאד און אנאליזירען זײ- רען

 עפאכע דער פון םינטעטישע דאס ברענגען
 אספעקטען און אויםדרוקען אירע אלע איז
 רענשען אײן פאר אוממעגייעך איז דאפ —
 ער סיידען ארבעטען- ניט זאל ער פייײסיג װי
זײנס. ייעבען דאט גאר אפגעבעז דערויף 1זאי

 גאנצע געשריבען מענשען ראבע געײים
עט־ פון שטח אייפן פעלקער פין געשיכטעס
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 איז וואס אבער דרוק־זײטען. היגדערם יעכע
 איז דאס אדער — ארײםגעקיסעןי דערפץ

 אס־ געיױכלן איץ פין געשיכםע־שרײבינג
 קורצער א איז דאם אדער בלויז. פעקם

 א אדער שול־קינדער, פאר טעקסט־בוך
 דערין אײכצוזיכען א'יף 1ביכע־־ קאנז־ענסירט

 גע־ אזא אדער נאכלען א אדער דאטע א
.עס איז שיכטע . .
 דאס פונקמ איז ביך עפשנדינ־ס רי*ד כיט

 ביכער. געשיכםע א־יט בלים ױי ביגע-1!;"
 פאר־ די װעגען כראנאלאגיש דערציילען

אינ־ דער פת אנםוױקלינג־פאזעס שײדענע  ׳
 םײנם “-אמאלגאמעיםעד אין טערנעשאנעל׳

 אי־ דער פון געשיכםע די שרײבען נים נאך
 אין דא באװעגונג מרעיד־ױניאן דישער
 צו קאפיםלעך — בלויז מײנט דאם •־אנד.

 םיר האבען אנים געשיכטע- דאזיגער דער
 פארלאנגען מיר אין — פארלאגגען. צל רעכט
 דעם אויפדעקען אלנז זאל מען — טאקע-

 װאס אנטװיקלונג־פאזעם- די פון תיד
 אר־ דער אין א^ץ פץ פריער דאך װארצלען
 פץ אנםײיקלוגג אינדוסטריעלעי־ געמײנער

 יאנםוױק־ אנטשפרעכענדיגע די אין א:ד.1י
 ױניאן־ אלגעמײנער דער פ־ן “מנג־פאזעס

 זײ װערעז שפעטער ערשט אץ באװעגונג
 אײגענ־ גאציאנאלער דער פון באאײנפלוסט

 נאציאנאי״ע די און סב'בה. זייער פ־ן א־ט
ט אויך מען קאן גלפא אײגענאי־ט  אפ־ ני

 דער צו זאצען פאר א מיט בלײז פםר׳ען
ארבע־ אידישען דעם פון כאראקםעריםטיק

 לײענען, און שרייבען גיט קענען ױאס יאר-
 סנ אליף פראצענם. פיר איבער ניט שטײגט

 1צא־ די פארגרעסערט זיד האט פראצענט
 מיטע״- א געענדיגט האבעז ױאס קינדער.

 אוניװערסיטעטען די א״ן !.1ןהאיטל־י שול
 אץ מער אלץ פאראן ױינען קאייעדזשעס אץ

 די איז דערבײ ;כטידענטען שװארצע רער
 זייערע צ־ טטודענטען יײיסע די פ־ן באציא־נג

פאזיטיװע. א אלגעמײן. אין קא־־עגען• סע—

לינםש־ 14 גצײארען סגצמיטצן אױ זײנצז
אר־ דצר פױ מיטהילף דצר דאנק א אקטצז-

די פון ׳ץ זעלבםםשו דצר א־ז יצײ פאי טיגצר
שולדיגע די זײנען דצרבײ : דפא • צ יטױארצ

אין :שפט גצ׳ם נצגצר אליף פאלצן אנ די אין
תפיסה. צי אייגיגע גציוארצן- r פאריר•:־

צייאנגס־ארבצט. י צ אניצרצ
• • •

ריר אז צװײפעל. קײן ניטא איז עס

1פ־ איז =1• ראס<ן*הז פיז אפש־ואכ־נג די
ארא״נ־יגצע פ די אין צ אצי מינ דיכהרי ראםצז
אין בלויז ט א־־ם ני ״ד ט צן. ק י ז די
פ־ז ע אג ' טערײעדער רא ט ר y ר  y c > r y' ו דער
צ נ״ צ־ ט טיי צי צו זײז אין װארצע. ש די
רעי■ ױיער ין א אדצר ג־סיצס נ׳ראפ;

ז ע » טי ^ א פ א־ן ינג באטײ יצרער איוטיוו
רא־ פיז ,ג אפשװאכונ גע ל' די . כסדר׳ ״צבצז

אק־: פ ז־צם אין אײך זיר מערקט ינאה •: סעו
 לינטש שענדלעכע די פון אפשטעייען טישעז

 דער א־יף נאך זיינען 1915 אין מארדען.
 ־ג־טאטעין פאראײניגטע ד־ ס־ן טעריטאריע
אין "נטש־אקטעןי.■ «>י כארגעלירעז

גלײכבאיצכ־ פילצר א פ־ן ־ט יױי נאד ױינעז
די איז באזונדצרם שװארצצ די פ״ן טיג־נג

א״ז לאמף דצם ט. כאי דצי־ V פ שטאטצן
י " פצדעראלצ די ״ פי־רען• צי ני''י ניט 1נ

ןריכטיגצר• 1איצרא• ניט ױך ען r לצג־לשג
?IV טעןו זיד עי  אינער־ די אין ארײנמישען י

 באזמדערע די פלן אנגע־יענענה״טען יעכע
 דער אז עדות- זאגט דערפארינג ד ־טטאטען.
 עקאנא-־ איז ראסיזם. געגען ײאפען בעסטער

 ארײנציען ד־רך גלײכבארעכטיגונג, דישע
 אינדוסטרי־ פארשײדענע א־ז ש־ואיצצ ד־

ע  אן דורכפירען ד־רך אייך און פאכען- עי
 בעיקר אץ סא־ט דער א־ן אגראר־רעפארם

' ארגאניזירעז ד־רד ארבעטענ־ שװאי־צע י
ײדז "־.לזז ד io א-ן י► — י ja _ ' א*ן

 ר־.;ו האט !953־!כל! ו א ?גיי־ 2 — 'ילי׳י
ױן געלינםשט. ג׳־ט שװארצע ק-ץ ט

- י.^ דיר אין גיבטיײ ר^וזייךיזךן
צען פץ יי־יג אי ײ 1350 אין אז איגסטיט־ט ש

א-ן ו-־י;•

־עז

״יגיאנט ׳־־ א־ז ״או־ ״נ״איט.
איז -'יוא-י־צע ׳ז ט‘ טץ ײ ט ־ ־ פי ^י

ע אריג פאו־־ ;:גי ען פא־ט כ ל< ײעי
ט עי :י צע־ הענ ײעלעד שגא־־ איז

עי טגייד. א ט טי אן־  •־ע• גאנצע ד־ ױני
 את אריינטרסען אהעי ב־ז בענס־כביב־

עך א־ז — גריגד־־עד די  אפגעשפי־ — ב־י
 א אנזאל גים פרס דעם אין ירערען. גע־־ט

ד קי*אסיש  אנםשפרעכענדיגען אז ®ז ביי
 דער זרן אישב־־יה טער ווערק ליטערארישען

 סרדקענע. דײטזװ הוגדערטער װי עפאכע
 דאגם איכזיכם נים .“,געשיכםע לאגישע

 קולסם, א איז געשיכטע־שרייבונג אז מען,
וויםענשאפס. א בלויז נים

ס פ«ן קאן אזוי פלנקמ  בלײז אפה־מעז ני
 אי־ די ױאס פאקס• דעם איבעדגעבען ביטן

 יארען די אין זיך האבעז ארבעםער דישע
 י׳ײדענשאפם־ אזײ װעלט־קריג ערשםלו פת

 לםלבת היייפס־ארבעם צו געסאז העו־ א לעך
 איידא־ אין פאלקס־ברידער לײדענדיגע די

 רעם ודעגן דערצײלן מיטן בלײז אדער :פע
שלן פץ אײפקים םעט אידי  ארמםער־קאפי

ם בלויז אדער יאי־עז: דרייסיגער די אין  פי
 סםאםיסםיק דער םים אין כראנאייאגיע דער
 • לאנד אין צוגאב־שויען אידישע די פון

 צע־ דער װעגען פראזע א מים בלויז אדער
 םזרח־אײראפלאישע די צײישען שיידוגג

 דא יאהודים .דייםשישע׳־ די ארן .גענאסעױ
 א און — דערשיינונגלן אלע די אנד.)י אין

 עפ־ אין אנגערירמע אנדערע• צענדליג
 יפאר־ גרינדלעכע פאדערעז — בוך- שםײנ׳ס

 אמאל אץ באהאנדלוגג אויספירלעכע שונג.
 יעדענ־ שילדערונג. קינםםלערישע אויך

 שהי מיט אפ׳פטר׳ען גים עס מעז קאן פאלם
פהי.

אי א־״ץ דאס מיר זאגען װאם נאד — ד
 אז װילען- מיר װייל דערפאר. עס זאגען מיר
 ײאס װיםען פאראײם פין “זאי ייענער1' דע־

 ־450 עפשםײנ׳ס מלך פון דערװארטען צו
ט ארבעט- זײמענדיגער  זיך ריכםען צו :י

 אזוי אץ ניטא. דארט איז עס ױאס דעם. אויף
 װאס דעם■ פין געניםען מער קאנען ארים

 איז פאראן א־ן פאראן. יא דארטען איז עם
 באטראכטען מיר ײען םך- א ברך דעם אין
 אלן ראטעריאלען פץ ביך א װי בל־יז עם

 אידישער דעי־ פין געשיכטע דער צז בילדער
אמעריקע• אין ארבעטער־באװעגיגג

ײ װארעם  קילטור־ אלגעמײנעם דעם פון בי
 ארבעטערשאפט אידישער דער פין צישטאנד

 עדשטען דעם פאר יארען לעצטע די אין
 פץ צײט ד' געװען איז דאס ײצלט־קריג.

 לצבצן דאס ײצן ־סטרי'ק■19!0 דעם נאך
י א־יף צ  גצ־ א'י סאיד״ ״איטט אידישצר י

 אין אינטעליגצנטע די און זאטצר װאיצז
 ארבעטער־ױגענט אידישע ײיסצן־דורשטיגצ

 איז בילדונג- אויף ארױפגצײארפצן זיך האט
 גע־ האט טקולס- אלגצםײנע די א־ן אװעק
 קאנצצרטען, צי גײן ביכער. שלינגען נומצן

 ספצציעלע די ײצן צייט- די ייעקציעם. צל
 גע• איז ״פארווערטס״ פון בילדונג־בײלאגע

 דער יוראק, 1כא־ װעז פאפילצר■ אז־' ײצז
 ד׳אכו א־רפיעסאי־יא- ײצלט־באקאנטער איצט

 דעפ אין קולטיר־סעטיגקײט ׳־י איגעפידם
 די װען בראנזױיל. אין לאיטעאיט״ ״לעיבאר

 ליעסיי׳ס אינםער זיד האס ״ציקיגפט״
טי1י5?ע פרעכםיג אזײ השגחה גץאגצפ״לעד



-------------------A סו ?ײט
ײע די און  םזןלוצקי׳ם אונםעי־ האם װעלם״ .נ

 מין־ w<n םםיםולירם דיײס אזוי רעדאקציע
 צײם וראונדערלעכע א דעגקען. ציאליםםישע

געװען!
u p ארײנפיר דערםרישענדיגעז דעם 

ז א צו אריבער םזזבר דער גײם  נ*ל*גײ1כו
 דעם אין געשענישען די פון שילדערונג שער

ן מ ע ר םון ל  האם דא .“״זױנםערגןישאנעל חן
 שרדרםישען דעם מח באשרײבונג די זדר

ם ע*יז*ד  הודװיםש אײויק יצחק דר. סי
ם קעגענזײסיגעז דעם איץ ס ע ם ר  רי מים מ

 םון .1916 םון םםרײק דעם זױן באלעבאםים
 דער פון און “רוביךרעװאלדציע ״םשה דער

 *ין װאכעז־לוין סאר סםרײק־מװעט־נג
ע אױםסירלעכע זןן גײם עס .1919 ײלו  דערצ

 י&םאלגעםזדםעד׳ דער םרן אויפקום דעם םוץ
שע די איז דעם ארום םוםעל דעם און  אידי

 .אםעריקעז דער איז *ח געודערקשאפםצז
 אוים־ האם עם לעיבאר״. אװ זאפעז־ערציש
ן מ ז ו ב ע  אין און װעלם־קריג עדשםער דעד־ ג
 ארום שםרײםען גענוםעז מען ה*ם אםעדיקע

# .!וגרײ׳םדנג׳־םראגע. דער ען איז ד ם מו  ג
w n ך *נשליםען  רעם אין אםעריקע םון זי

ג רי  םזסױאליםםי־ אמעריקאגער דער איז ק
ען ■ארםיי שער  םײגונגם* געזזעז אױך דינ

ג אין פארשײדעגהײםעז ו צ ג צזם מ רי  די ק
 אריבערגעסרא־ זיך ר״אבען שםרײםיגקייטען

ז שע די םון רײעז די אין אױך מ  יו־ אידי
שסײז מלך גיאנם.  דעם װעגעז דערצײלם עו

 ער גײם דעם גאד גלייך אח אײםפירלעד
 םיץ באשרײבוטנ דעםאלירםער א צו אריבער

 האם װ*ס כװאליע. קאםוניסםישער •דער
 םאציאליסםישע די פארפלײצם דעם*לם

אדםײ  ברודער־ דעם םון ימיאנם. די איז י
ם שיר האם װאם קאמף, ם ני ר ני אי רו  די מ

ח ױניאנם  אױם־ דער קוםם דאן גרונד. בי
ס די םוץ שװאמג אנ עי  רחװעלם׳ם אתםער י

ײ נ  שםור־ דער צװישען קאםף דער דיל׳*. .
 סעדע־ אלםער דער און 4ן אי. סי. םישער

 און הילמאן םידני םיז ראלע די העישאן.
 שםורםישע די אם אין דדבינםקי דעיוױד

יארזת•- שיקזאלםולע און
 דער װעגען אויך דערצײלם סחבר דער

 גע־ אזוי די םון םעםיגקײם פארצװײגםער
 געביםען די אױף ױניאנס אידישע ענע0רו

 םאר־ סאציאלער הילף, קעגענזײםיגעד םח
 קינ־ םאר בילדוגג הילף־אקאיעס. זיכעתנג,

שען קולםור־םעםיג<ײם »ון דער װי  דער־ ג
 םעריע א אויד טייד קוםם צילעאם װאקםענע.

 ארבעםער־םירער אידישע םח סרעסעזארפ
אמעריקע• איז

 אויםגעדעכעגםע די םון עםלעכע ודעגעז
 םאר מיר האלםעז בוך עאשםיינ׳ם םת סײלען
סיג װערםער. פאר א זאגען צו נוי

• • •

ײן םלד װאם עיאכע. די ם ש  שילדערם מ
 בא־ װי אויס. זיך צײכעגם בוך. זײן איז

 כאראקםעד־שםרי־ גרויסע בװײ מים קאנם.
. ז  פארביםערםער דער — זײס. *ײז פרן מ

 די »יז לינקם און רעכםס צװישען קאםןי
שעד דעד םון רײען  אדבעםער־באװזי־ אידי
תג  אין אויך נזײלחײז גדדאגציגער. זײ שין ג

m* דרײסיגער די r? אנדערער דער פרן 
 םאציא־ דעד אין םעםאמארמאוע די — זײם•
 ארבע־ אידישער דער פרן םםרי?םוד לעד

 געגופעז האם זי ודי דענ^ נאך םערשאסם
 לאנד. »יז •ראםשעריםצם דער פרן געניםעז

לעצםעז. *ונם אנהייבעז לאנױר

 פאקם אנערקעגםער אלגעםיק אן איז עס
 אין זען דאם קאן איינער יעדער — איצם.

 — דערםארונג טאג־םעגלעכער אײגענער זיץ
 ארבעםער־ אידישע אמעריקאנער די אז

 צוואנ־ די פון פארלויף אין זיך האם שאםם
 געםאן הײב א יארען דרייסיגער און ציגער

 לײ־ םאציאלען דעם פון שםאפלען די אויף
 איר פאראויס געםאן רוק א האם און םער

 פון קינדער די גענעראציע. נאכקומענדיגע
 פרעםערס. אח מאנםעל־נייערם אונזערע

שנערם  שםו־ קלײדער־שניידערינם און קיח
 דערנאך גייעז אח קאלעדזשעם אין רירען

 צום און פראפעסיעס פרייע די צו אריבער
 פרא־ ווײם־קאלנערדיגען גערופענעם אזוי־

 זעם שניידער־ױניאנס די אין לעםאריאט.
 ױ־ דער צוױשען אידעז וױיניגער אלץ םען

 ױניאגם אידישע אםאליגע די איז גענם.
ת בילדעז ח  קימ נים אםילו שוין איצם אי

שע די מיגדערהײם. דיגענדײסעבא  יו־ אידי
 םיזי־ בײ נאך בלייבם זי וױםיל אױף געגם,
 םא־ אנדערע צו אריבער גייס ארבעם׳ שןיר
 אונםער־ דאזיגע די זײגען גרויס רױ כען.

י גראבעז םיף װי שטראםעןז עחדישע י י  ז
מען װאס  צו־ דער םאר םענדענצען זײערע זי

םסי  אוג־ םון םםרוקםור די איז װײס וױ קונ
 שוין אמעריקע אין ארבעםערשאםס זער

י געענדערם
 מלך אין מען קאן םראגעס אלע די אױף

 געםינען. נים עגםפער קיץ ם־ד עםשםימ׳ם
 זיײ מזזבר דעם אז לייענעז׳ בײם זעם םען
 מעז םראבלעמען. דאזיגע די באקאנם נעז

 אן זובען זאל ער אז נים, אבער םערקם
 ארם. איין איז אונז םום ער דערויף. ענםסער

 װיל צו אפ שיק א םארבײגייענדיג. וױ
 די וועגעז ארבעם באקאנםער הערבערג׳ם
 אי־ אלםע די םון רײעז די אין ענדערוטנעז

 אר־ הערבערג׳ם אױך אבער יוניאנם. דישע
 פאקםען. געװיסע בלויז קאנםםאםירם בעם
 צו־ דעד פאר םארשונג־ריכםונג שום קית

ם קונפם  םארענםםע־ איינציגע די נים. זי גי
 וואם דערין. ײץ קאז עפשםיינ׳עז םאר רונג
 אין איז פארשונג־ארבעם ערנםםע שום קײן
ט נאד בכלל פרם דעם  געװארן. געמאכט ני

 עפשםייז און געםאן. נים עם האם קײנער
 די אײפדעקן געפרואוום נים אײך האם

 םראכ־ צו אנרעגעז זאל זי אז אזוי. פראבלעם
פארשען. זוכעז• םען.

ןןליין מוגזיה
ז אי ל ם׳ י ו א װ

פארױאר,
איעם• זיײעז דיכםער װאס ודאריל ס׳את
ד ײ  חערען, און זען םיש י
ם אין ד כדוי בג דן  זןרעם, א

ם רײך  קלערעז׳ ®רויםןן^ מי
 ^רעם. כבוד תאװדל, אין

 ®רערען, ®י® רי׳יך
a» םרײנםשז>ס® און סרײד אין p.

ד^ץיעם
ען װע® ודער ײנ זימען װאס די מוו

V __ ןןךןןס I
ד ײעיעז דיכםער אײכ ײ T ודערען גאר י

גערעכמיגקײט &---------------
 זײן זאל אונזערע באמערקונג צװײםע די
 צװי־ קאמף םונם שילדערונג דער וועגען

 אידישער דער אין לינקם און רעכםם שען
 ארבעםער־ — אלגעמײנער אויך און —

 אין דא יארעז צוואנציגער די אין באװעגוגג
 םיף־ א ארױם דא וױתט מחבר דער לאנד.

 אלע סים באקאנםשאםס ברײם־גייענדיגע און
 אינםריגעס, את געשיכםעם הינםער־קוליםען

עז דעםאלם זיינען װאס אנג  רי צװישען אמעג
ע ^נ שי ר א  און םראקציעם קאמוניםטישע פ

 סא־ דער ארום און את אויד װי גרופעם.
 טרעיד־ױניאנם, די פארםיי. ציאליםסישער

 קולםור־אר־ און הילםס־ פראלעםארישע די
 עם און — זית קאנעז אוודאי גאניזאציעס.

שיידעמ — פאראן םאקע זײנען  מײ־ פאר
 פאקםעז־באלייכםונ־ געוויסע װעגען נונגען

 און ביםערען דעם אט איז דארם אמ דא געז
ר קאםף. םארדארבענדיגעז איז בלוםיגעז  מי

 זכרון אין אלעםעז ביי םרייש נאד איז קאםף
 אגםײלנעמער די םח םײל גרױסער א אוץ
 צװישען איצם נאך לעבם קאמף דעם אם אין

 דער פון בלױז מאל מאנכעם װעדט און אונז
 װי םונקם אויפגעהיצם אלײן דעראיגערונג

 געהערם בח־ סונם שרײבער דער אמאל.
 דעם אם אין אגםיילנעמער די צו אויך

 רעםרא־ נים אבער זיך היצם ער קאנזף.
 םאר־ די אוים אװדאי צים ער סםעקםיװ.

 קאםוניסםישע די פון ליניע דארבענדיגע
 טום ער אבער שורש. אייר ביז צעשםערער

 פאלעמיםם. א וױ ניט באאבאכםער. א װי עס
 דאם און ליידנשאםם. אייגענע ײץ קילם ער
 דאם שילדערעז ביים מעלה א אװדאי איז

 זיך האגדעלם עם ײעז אפילו םארגאנגענע.
 די אנםײקאמוניזם. את קאםוניזם װעגעז

 קאםוניםםישע די פארשען ביים רואיגקײם
 ארויס־ העלםעז גאר קאן פארגאנגעגהײם

 גענוג איז װאם אמת. ריעעם דעם ברענגעז
 מענ־ דענקענדיגעז יעדעז פארװאנדלען צו

 געשםימם, לינק איז ער ווען אפילו שען.
 פונם שונא אומפארענדערלעכען אז אין

קאמוניזם.
 עפ־ װעגעז װערטער עםלעכע צולעצם

 זײנען זײ פארםרעםןח״שילדערונג. שםיינ׳ס
 פאר־ די — אינםערעםאנם גאנץ לעבעדיג.
 — אבער ארבעםער־םירער. די פח םרעםען

 שריי־ דער גרינדלעך. נים — אמאל װידער
 אזױנע װעגען אז דאך. וױיסם בוך םונם בער

 זשיםלאװ־ חיים דר. װי פערזענלעכקײםען.
ע.  א. ק.עדאוול ברוך םירקין, נזזניז דר. ס

 געז־דוקם און געשריבעז שוין זיינעז ליסוואק
 כאראקםערים* אמ גאנצע ביכער געווארען

 געװא־ *וױםגעשםעלם זײ פאר זיינען םיקעם
 אםילו אלזײםיגע, םיםע. ברײםע. םולע. רעז

 אן םאר אויך מעז האם קאנםראװערםיעלע.
ש את אויםגאבע  די םאכען געקאנם עעלי

 און כאראקםעריסםישער םולזיר. םארםרעםעז
 בלויז. שםריכעז עםלעכע םים אפקומעז נים
 קײן ניס זײ לאזעז זײנען. זײ וױ אזוי

איינדדוק. דויערהאסםען

 עס־ מלך איז דגל סך זדיגעמײנעם אין
 ארבע־ אידישער דער פין געשיכםע שםײנ׳ם

 סוץ װערק א אמעריקע אין םער־בארועגיגג
 םון — עיקר דער — ארן װערם היבשען

 פאקםען ארן מאםעריאלען גאד ניצען. גרײס
 עפ־ םלך צו ודענדעז אפם זיך םען ודעם

בוך. שםיינ׳ם
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פ אין א־ז טרמעל זא א  ע
געװען. גיט לאנג שוין
 האם ארבעט סך קײן
ט טאג דעם שוין מען  ני

פארמאן. דער געמאכם.
קײ־ א מיט קורצער א

גע־ איז בײכער, לעכדיג
. אים זאר כאלעריע די אז בית, װען . . ען מ ע  נ
 גע־ ער האט ארדערם. שיקען דארף נ־ען

. רעזגיק שםחה בורטשעט. . .  חתונה גייט פ
. האבען .

 אזוי איך זאל י טומעל אזא פארװאס
 רעזגיק !װעטשערע בײזע א פון װיםען ניט
 די אין באלד שוין בחור, אלטער אן איז

 שפי־ א מיט דארער א הויכער, א פיפציגער
פען; דינע און גאז ציגע  פאר־ האר די לי

 קאפ. צום צוגעקלעפט װי ארויף אויף קעמט
 קװי־ איר מיט פלעגט פינישערין די עטיל
 דאר, און ״הויך שטימעלצואויםזינגען טשיג

 גע־ האט מען אמת. גאר׳׳. מים שמעקס א־ן
 פאר צעזעצט װערט זי אז שאפ. אין זאגט

 די אין מײדעל א שוין אלײן. זי װײםאג.
 נאז, אויפן בראדױוקע היפשע א םיט יארען-

 אז מען, זאגט פיפענאטער. א װי גרויס און
 באר־ דעם כאפען צו געדיאפט האם אליץ זי

 אױסגע־ אנדערש זיך האט עם אבער גען.
־• לאזט.

 געהאט פײ;ט האבען שאפ אין אל<
 פאר געהאט פײנם אים תאבען זײ רעזגיק־ן.

 שנעל־ דער ער איז ערשטענם, זאכן־ סך א
 גיט פרײזען יא שאפ• אין אפערײטאר סטער

 שפע־ פאלען האלץ האקט מען אז פרײזען,
 פלעגט סוף, א אין פארטיג מאכס מען גער.

 מען און שאקעל א זיך גיט מען זאגען- ער
. רעדט ר.. ע ג צי נ װי

 מיט אנגעשטאפט ער איז צוױיטענם•
ט קינד, קית ניט געלט.  עסען רינד■ קײן :י

 קא־ מיט ציבעלע־פלעצעל א בלויז ער עסט
 גאר. א נאך ער איז דערצו דינער. פאר װע

 די פלעגען שכל. ביסעלע א האט ער װען
 פערד. א געװען ער װאלט זאגען. ארבעטער

 קײן ניט זאגט אדן שוױיגט ־,ע אדער —
 מען װאס זאגט און רעדט■ ער אדער ױארט,
 העל• די װאט — דריטענס און ניט. דארף

האבען. פײנם *נמיצען דאך מוז נלען
זיך. שאקעלט און נאר׳ א גאר. א אבער

 מיט או זיך פאנגט און פערד רעזניק גײט
 סון מײדעל שענםםער א.ץ שנעלסטער דעד

 א איז מיידעל די אז טאקע. אםת — שאפ.
ך וױיבעל. י טימ גט גע ד  צרױיטענס, ראן; אי

שע קײן זי א־ז  פרע־ דער ואיטשקע אידי
 וױיב א האנען װעט רעזניק אז זאגט. סער
 ־,געיהרג אינא״נעם■ צוױ״ — שיקסע א א-ן
 בעט איך .־וער• אבער װערען•). ער זא" עט

 גריכישע די אז געריכם. ױך האט אייך.
רדי אזא אין ־אר־־יבען ז־־ך רועט שיקכע  פע

וויי־ גריכישע די געשען. אײ «כ אבער
 און י־עזניק׳ן א־ן פארי׳יבס זיך האט 1י;•־
 געײען איז העי־ען — י פארויאם יױ־; גא-ז
ד ״ r איז י׳ r ײ כ*גיר א ג־־ט  .,ראכנ; א '

ל ־••ירי.־ע :־ ײ;  צ־״־נע־ י' ײ־ ק-י: אץ סי
 צױיי־ אעגאנצעז זי איז גלװען אלם רין.

דיאט רעזגיק אײ י$>ר צײ־^גציג אין —דו

 װיל, גאט אז אבער, טאטע. א־ר ױין געקענט
 זיינע פארשטײן קען װער בעזים. א שיסט
• • • • װעגען
געטרי־ ארבעטער די האבען אגהױב אץ

 מים אפערײםאר דער העגעך שפאס. בען
 איבער־ זיך פלעגט געלעכטער פיפיגען זײן

 דער װי נאר .זע :טאן זאג א או* וױנקען
ד אי  אז ערגםט. דאך מײנט ער אן• קױעלט י

 בראך א אים. אין פארליבט איז שיקפע די
זײדע״. איר זײן דאך קען ער יארען• זײנע צ־

אפערײ־ דער אלטער פלעגט דעם. אויף
האבען מען ״דארף :צובורםשען טאר
 אן מים מיטשען זיך דארף איך שכל

 שיק־ א האבען װעם ער און כאלערע, אלטער
בעם״. אין םע

/ זיץ שיין .זאל ג׳ ענו  פיליפ פלעגם ג
ם זאגען. אפערײטאר דער א  אײ־ עס איז -ו
 אין דארף מענש יעדער !געשעפםען ערע

לעבען.' אײגען זײן האבען זינען
.פרעדיגען שדל אין ״גײ ״  דזשיײ האט !

 דו מער. דער איז ״וואם געטאן. בר.ים א קעל
עע האבען געװאלט ניט װאלסט  שיך די
. איר אוגםער . . י ט ע  אײך קען מען — הא ב
* מיפטער פ!... לי פי
 װאכען פאר אגגעגאנגען עס איז אזוי

 אדמבא־ געפילט זיך האט רעזניק לאנג.
 העלען װאס גאם, געדאנקט האט ער קװעם.

 האט ער רײדען. זײ װאם ניט פארשטיים
 דעם פארגראבען געשוױגען. און געהערט

 אויף געקוקם ניט און כאשין דער אין קאפ
 פארװאם געטראכט נאר האט ער קײנעם.

 ווערען׳ צו יגםTבאלי אזוי אים דאס קומט
. אזוינס ער האט װאם . . י אן ם ע  װע־ בײ ג
.ז צוגענומען עפעם ער ־אט מען .  גאנץ זיין .

 דין פון שוויים םיט ער ארבעט לעבען
 נים קיעעם בארויבט. גים קײנעם שטערען.

 !שאפ אץ זײ מיט יארעז פיל אזוי װײגעטאן.
 א געבליבען און געהאט װײטאגען ""s אז־״

פרענ־דעי.
• • •

ט קען און ר.ארץ פול א ר.אט רעזגיק  ני
 און האלז. אין אים פארשטיקט עפעס ר-ידען.

 שטארק. אזוי ש־^אגען אן הײבט הארץ די
 צו זײ האבען װאם זיך. דערשרעקט ער אז

. . .? ם . זיץ פון זײ וױלען װאס אי . . ז ן ע ב ע  ל
. ? אים פון זײ װײסען ."אס .  ער׳ איז װער .
 װי נאריש. צו אדער קלדג צ' ער. איז װאפ

 וואגט אײזערנע אז אז װיסען. דאס זײ קענען
 שאפ. פין מענשען די און א־ם צ־-ישען שט־יט

ט דין איז לו • נל*ט ק'־ז נ ט  פלייש זײן איז ני
 איז שטאףי זעלבען דעם פ־ן געראכט ניט
. ווי אנדערש פ־ױ אץ צער ױ־ן . ד. ע ר ע ױי

צינג. געשװאלענעם א מיט שטומער א
 גע־ געדאנקען. הארץ. א האבען א־יך י־ען

 געבײרען איז ער לײד. און פרײד פייען.
 מאפע זית ע.“אי װי פרוי א פץ געװארעז

 דאם געפילם און בײך דעם געגלעמ האט
 די געהאט דארטען. װאקסט װאס יעכען
 גאנ־ נעכט א־יפגעײען נאשאײנג. ן פ :ר־יד

 גרײסער דער ורעגען געטרײרט א־ז צ;•
 לעבען. א־ר א־ן ארײז שטראמט װאס כי-־י

 צערםלעד געגלעם אוידאי האם סאםע דער
װער־ ליבע ;־רײגגעש־שקעם אײ דאר א-רע
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 איז ט>זג דער רוען ארן אויער. איר אין טער

 איר צעריסען האבען װײטאגען װען געקומען׳
 די אין אפילו T’־a געװען איז קערפער.

מאמענטען. פײגלעכסטצ
 דער אין דערזען ער האם װעלט די
 בוי־ סאסנע די שטיבעל. געקאלכטער ארעם

 גע־ א־ודאי זיך האבען הויז די ארום מער
 װינטען. ווינטערדיגע גרױסע די פדן װיגט
 מאמע די טעגט יענע געבלאזען האבען װאם
 אדן גרוסט, איר םיט געוואריםט אים ר,אט
 דער פאר האלץ געקליבען האט טאטע דער

 — נאכם די געשגײט אפשר ס׳האם הרובע.
 קוימען אין פייפען געמוזט האט װיגט דעך
װאלד. אין װעלף די װי געיואיעס און

 אז פארגעםען׳ כמעם זיך האט רעזניק
 רױש דעם געהערט גיט ^5שא אין איז ער
 אויפגעכאפט זיך האם ער םאשיגען. די פון
 די אויפגעדיויבען האם חלום. א פון װי

 האט בליק זית און כאשין זײן פון אויגען
 ער װעט מארגען שאפ. איבערן געװאנדערט

ט ער וועם פאנאם גאנצען א זיץ. נים דא  פי
 ורע־ זײ ;סאשינען די פון אוועקשםײן העלען

 גרױםער גאם׳ם אין ארוםוואגדערען לצן
ץ נים פער וועם ער וועלם,  זיין פים אלײן ד
האבען װעם ער זית םים און אדמעם

 ליכט גרויס א םיילען. צו זיך וועםען םיט
 װאס ליכם, א — הארץ זייז אין אויף שײנם

 רעזגיק געפילם. ניט לאנג שױן האט ער
... פארן שרעק א אױך פילט ען רג א  זאל מ
 מא־ דיעלענען קענעז זאל ער אז געבצן. גאט
 אזוי ידנג, אזוי נאך איז זי !גריקרעך כען

ױנג.

 װידער טויכען געדאנקען רעזניק׳ם א״ן
 גאך קיגדער־יארען. זישע פון בילדער אױף

 כאטש פארשװאונדען. שאפ דער דוערט אמאל .
ץ אן אױטאםאםיש זיך באװעגען ריעגט די  ד

געװען• איז אזוי געװען. איז אזוי — װילען.
דא־ און הויכע א מאםע. די געדענקמ ער

 שםײכןיל. גרויםען דעם םים אידענע, רע
 קײנפאל ער ד.אם האר אירע פץ קאליר דעם
 געםראגען אלעמאל האם זי געוואוםט, ניט

 אויגען אירע גאר קאפ. אויפן שײטעל א
 ליכםי־ אץ קינדערשע בלױע. געווען ױינען

 אײנגע־ געװען איז געזיכט איר אין גע.
 קינדער אלע פון ײייל צער, טיפער קריצט

 אנדערע די געבליבען. תיאל יאנקעל איז
 דעם גאט. צו אימגעקערט זיך האבען פיר

 פארגע־ אים את געהאם ליב זי האם טאטען
 פלעגם געזיכט איר דױ געדענקם ער טערם.

 אים אײף קוי^ען פלעגם זי װעז אײפלויכםעז
א־יג. פון װינקעל א דורך

שוױי• גרויסער א געווען איז םאםע דער
ם איד הויכער א גער.  בלײך לייסער א פי

 רעזניק אײגצן. םינקעלע םיפע מים געזיכמ
 דער אז געפיל. דאס געהאט פאל אלע האט

 אי װעלט■ דער אויף גאסם א איז טאטע
 וױים־ די א'ן פארשװינדען ער װעט באי־ד

 מאל אלע האבען אויגען ױינע װאו קי'םען
 אדפרואיגער אן געווען איז ער געקוקם.

 אויף זיצעז געקענם נים קײנפאל מענש.
 אמ אהיו געגאנגען פאל אל^• פי׳אץ. איץ

י ידי אהער.  פין אגטל״יפעז גע-ױזךיט וח^לט צ
אליין. זיד

 דער צ־ אײף ‘יױדערארא' ײאכט רעיניק
 רא־ ײ רײ-צת cv דאפ. פיז װ־רל^לכקי־ס

ט ש־נען  סאג. הײגטיגעז געיאנג אגלער אן פי
־ קעז אלײז עד בלײז אז זיך, דזכם אים ו ^ 

ב״ז• ז־' זײגעד <זפ»ל קלאגגצי- ז־יצרע שט**ן



----------------—4 ו2 זײם
דיג &ם*ל  שםי־ די אײן אםעמען די סריי
 ער אוים. דאם זינגעז *ון שאס ®ץ םרנג

 פרעם־ די זשוםען. שגײד־פאשין די העדט
 ־lx אלע זײ *ױקען׳ וױ קלאפעז אײזענם
 איגםםרוםענםען םארשײדענע די װי זאםען,
 זון די הארמאניע. גרױסע זיײן שאסזת

 םענצםער קויםיגע די דורך אריין שםראםם
װענם. די אויף אוזארעז װעבם *ח

 רעזניק׳ם לייב םים געדוען. איז אזוי יא
ם װעלם די זיך האם געבורם  איבערגע־ ני
 אלע וױ גאכם איז םאג געוזען איז עס קערם.

 סאר־ את געבלים האבען בױמער די מאל.
 און ערד. איז היםעל געװען איז עס בלים.

 געלויערם האבען דערוױיםעז פוץ בערג די
 פאר נאר מאל. אלע וױ הײזעל זײער איבער

 נאר זאל פרײד. א געװען ער איז מאםע זײן
 פון אװעקנעמען נים אים אײבערשםער דער
 זאל איעער כאםש אנדערע. די װי איר

 בא־ זי האם פאל םך א !גאםענױ בלײבען
על זײז געצם ם׳  האם ער טרערעז• םים •ני

 גע־ נים ווײנם. זי װאס פארשםאנען נים
 האבען אים פאר קיגדער םיר אז װאוסם׳

 דער און באשאפער• זייער צו אומגעקערם זיך
 שםילערהיים זיך פלעגם שסוםער, א םאםע

ױויז. םון ארױםרײםעז
 פרויען מענער, װענם. גרויע שאפ. א

 מאשינען. די בײ שאםענס װי זיך װיגען
 איז ער וואו דערמאנען זיך פרובירם רעזניק

 געזיב־ נים. קען ער אבער וועלם, דער איז
 צוריק. און הין זיך װיגעז קערפערם — םער
 צו צוגעקײםעלט זיינען אלע אז דוכם. אים

 און באפרייען זיך וױלען זײ מאשינען: די
 ארדערס שנעלער• שגעלעו־! נים. קענעז

 דרײ׳ א נאך !װערען ארויםגעשיקם דארםעז
 נזאכם • אזוי גום — i הא • הא • שםופ א נאך

פארםיק.
 אלט יאר דרײ זיין געמוזט האם רעזניק

 אין זיד געדענקם ער פאםירם. האם עם ^עז
 זײן אין איעגעקלאמערם נאכם םיםעז א

 װאו הויז. פון אנםלויפענדיג ארימס םאמעם
 ניט. ער געדענקם געװען, איז םאםע דער

 צום געריסען זיך האבען צונגען רױםע
 געברענט. האם שטעטעל גאגצע דאם הימעל.

 דער מים געשפרײם זיך האט םייער און רױך
 און געשרייעז • שסורעמווינם א פון שנעלקײם
 הין צעםומעלטע לויפעז אידען געוױינען.

 האר די זיך רײסעז וױיבער די צוריק. אח
 געווארען איז ערד אלםע די — קאפ• פח

 מער איז הויז קייז און נאקעם, און שווארץ
געווען. נים

 דעם װעגען זיך ער דערמאנם װארום
.י איצם גראד .  דער װידער נים. װייםט ער .
 — מאשינעז• די פון רויש דער וױדער שאס.

 קליינע׳ א — מאניע זיצם אים געגענאיבער
 םארלאשענע םויטע םיט פרוי אויםגעדארסע

 אױסגעדאר־ אויסגעםרוקענםע׳ םים אויגען.
 שפענ־ װי דינע אריםס מים ברוםםען■ םע

 און פײכם מאל אלע אויגען אירע דלעך.
.י זי איז ווער םארגלעזערם.  איז דואס .

. . . י  אויםגעהאדע־ זיך געווארען, געבוירען ז
 אײביק אויף זי װעם באלד װאםז אוץ װעם׳

 אזא מידקײם. פאר אויגעז אירע םארמאכעז
נעבעד; לעבעז
דירה. אנדער אן אין שוין וואוינען זיי

 קאש־ שםעםעל. צים נאענםער איז הויז די
 בערג די אבער ארום. װאקסען בריםער םאז
 פלאך איז לאנד דאס נים. םער מעז זעם
 האנ־ םאםע דער זיפפ. א אין זיך עגדיגט א»ן

בא* וואס גים גאם װאנז־עלם. און םדעל

 קרענקם מאמע די זײן. דארף אזײ אוץ שערם
 פי־ םים ארום גייס ביםלעכווית. אונםער

 שוױיגם ע6םא דער אח אויגעז די אין בער
 יאר. אכם געױען איז רעזניק ווען םער. נאך
 גע־ געלעבם, געשםארבען. מאםע די איז

אלץ• דאס מארק. פץ אראפ את שםארבעז
 דער װידער פארשװינדם. בילד דאס

 אי־ זיך וױגקם םען רעדען, ארבעםער שא^
׳בער  א ױנגעמאנםשיק! דעם אויף .קוק :

עע אין בראך ער!׳ זי ײנ  אײנער שיפעם — ב
 אויפן הויך לאכען איבעריגע די גאל. םים
 אויף זיד בײזערם דרײסערין. די ראזע, קול.

 די פארדרום. מיט אוועק זיך דרײם אוץ זיי
 פע־ מים זיך ווארפען און לאכעז ארבעםער
. םערדיגע מן , װי

 מער שוין איז העלען וואם גאם דאנק א
 ארבעם, די ענדיגען װעט ער ניםא. שאפ אין

 דעם םארלאזען און טולם די צוזאםענקלייבעז
 די צו צו־הערען גום זיך פרוכירם ער שאפ.

 אויסארבע־ ניט זיד װעם ״םאםער שרעק
ל.. זײן אין .ױאקסם ױאס םען״  ער הארצען

 העלען אלט. יאר אבם־און־פערציג שוין איז
 זיך זי דארף װארום שײנע, און ױנגע אזא

ם! מים האלטען  גע־ איר ער קען וואם אי
. . י ן ע  אים מוםשען געדאנקען די אט .ב

 די װען איצט, און װאכען. עטלעכע שוין
 א װי ער, פילט געקומען. שוין איז צײט

ארומגעכאפט. אים װאלט פאניק גרויםער
מאמע. קײן :יטא געװען. איז אזוי יא,

 זײנע אלײן. און הילפלאז — טאטע דער
 די :קא» אין םיף רײנגעזיגקען א — אויגען
 שטײט בלוטלאז. ליפעז די בלײכער, באקען

 קוקט און פענצטער בײם לאנג שםענדיג עד
 געשעפםען די דרויםען. דעם אין ארויס

 אפםער אן װערם הונגער אפ, שטארבען
 פײהט׳ װענט די שפוציק, איז הויז די גאסם.

 סטעליע, דער פון פאלען קאלעך שטיקלעך
 יע־ מ־רא׳דיג אזוי סקריפעט טיר די אפילו

איר. עפענם מעז װען מאל דעס
 םאטע דער בלאזען. װינםען װינםער.

 פארמאכטע מיט בעט אין כוחות אז ליגט
 ברענט לעמפעל קעראסין קליץ א אױגען.
 אדיף זיך שפרײטען שאםענס די און טונקעל

 זיך. שושקען ארײן. קומען שכנים ווענם. די
 אויגען. די װישען אדן קרעכצען וױיבער די

 א רעזניק װערט יאר צען פון עלטער איז
יתום. קײלעכדיקער

 א מים איד א אפערײטאר, דער איחיק,
 אוי־ װארימע גרויע מיט בערדעל, קיילעכדיג

 גע־ רעזניק שםילערהײם. עפעס זינגט גען.
ס װען דעגקט  געשטארבען איז װייב איתיק׳

 קלײנע צװײ מים אים איבערגעלאזם אץ
 געהײראט אמאל נאך האט ער קינדער.

 וױיב נײע די גים. אזוי נים גײט עס אבער
 עסם אײזיק און קינדער די צו שלעכם איז
 אן פאר וואפ גאם; אויף. הארץ זיק זיך

איז. דאס װעלם אומגליקלעכע
 װאו אנסי^אפען גיכער װאס װאלט רעזניק

 און שאפ דער םראגען. אים וועלען פיס די
 װי הארץ זײן צונויף דריקעז מענשען די

 שרעק די אבער פינגער. איתיערנע מים
 װי און א־ם אין וואקכם עס נאך. נים לאזם

 דעד בײנער. ױינע עס גריזשעם הונגער א
 וױים גאט און אומזיכער אזוי איז■ מארגען

 גע־ איז לעבען גאנ׳ן זיץ ׳. זיץ ױעמ עס װאם
 איצם עם װעם אזוי־זשע װי דורכפאל א װען
. זית . . שי ל ע ד  האט רעכט א פאר װאס אנ
 אומ־ זײן אין העלען פארפלאנרערעז צו ער

לעבעןז גליקלעכען

גערעכמינהײט ־<---------------
 ער הײס. א געגעבען אים האט םאנםע א
 דאס פארגעסעז• נים קיינםאל איר עם װעם

 געםיילם זיך זי האם ברוים ביסען לעצםע
 פרוי׳ אויסגעדארםע קלײנע׳ א אים. מים

 נאכם׳ און םאג געארבעם געלעבם. קוים
 שםע־ פון רײכע די פאר געבאקען ברויט
 בית־ אין געזעםען איז <יאן דער םעל.

 די גאכם. און םאג געלערענם און הפדרש
 םים מיידעלןי׳ א קינד, אית געהאט האבען
 םלעגם קרענקלעכע. א זײער אויגען, גרויםע

 םאנםע די בלום. מים שפייען און הוסםען זי
 די אין שרעק מים קוקען איר אויף פלעגם
םרערען. םים באגיסען זיך און אויגען

גרויער. א געווען איז לעבען רעזניק׳ם
 צוזאכלענגע־ האבען לאנדסלײם די פרייד. אן

 אין געשיקט אים און גראשענס קליבען
 נאר גאם זאל ױי. פון פיץ זייער אמעריקע.

 הערצער. גוטע זײערע םאר באצאלען זײ
 שאפ. נאך שאפ זיך• דריי םאשין, דרײ,

 אומ־ םעגצטער- שםויביגע מים װענט גרויע
עלענם. און עט

 נים איז רעזניק אז ניט, װײם קײנער
 אזוי געװען שוין איז דאס בחור. אלטער קיין
 אלם דעמאלם איז ער צוריק. יארעז פיל

 האט ער דרײ־און־צװאנציג. יאר א געװען
 גע־ איז זי שאפ. אין פרײדעלעז באגעגענט

 שײנענ־ א לאכעדיגע, א פרײלעכע. אזא װען
ט פול געװען דיגע.  א געזעםעז לעבען. מי

 מאל אלע ד.אט זי מאשין, א ייעבען מאשין
 אים. פון שפאם געמאכט און געוױצעלט זיך
 שװײגענדי־ א ערנםטער, אזא געײען איז ער

 װײם גאט געטראכט. מאל אלע און גער,
. ? װאס פון .  רופעז אים שפאםיק פלעגט זי .

 האם דאם אזױ װי פילאזאף׳״ רויסערa״
 געהײראט ניט. אליץ ער װײםם פאסירם,

 עס אבער גליקלעך. אזוי געװען איז ער און
 לעבען זײער אנגעהאלטען: ניט לאנג האט
 ער װאם גאכט! די װי פינצטער געװען איז

 ביז גום. נים געװעז איז געטאן ניט האט
 געפו־ און אהײם געקומען ער איז טאג איץ
 שפעטער יאר פאר א — ייײדיק. הויז די נען
 איר האט רעזניק — געשטארבען! זי איז

 הארצען זײן אין פארגעסען: ניט קײנמאל
 לאנגע א פאר ווײםיק א געטראגען ער האט

צײט.
 ארומגע־ ער איז טוים פרײדעל׳ם נאך
 געװאוםט ניט פריםשמעליעםער. א װי גאנגען

 געקענם. ניט שלאפען זיך. מיט טאן צו װאם
 קײן זיך פאר געפינען געקענם ניט האט און

 נים קיינמאל אים װאלט זי װי פונקט ארט.
 ניט גאר קײנמאל האם עם װי פארלאזען•

 און געשםארבען איז פרײדעל זייז פאסירט.
t די פארשוואונדען איז עס ’id זײן םון 

הארץ.
 אײנזאמע פילצ געקומעז זײנען דערנאך

 אפארםמענט דעם אליץ. זיך' מים יארען
 ארומ־ פלעגם ער אויפגעגעבען. נים ער האם

 אנדערען אין ציכוער אײן פון בלאנדזשען
 א ארט. קיץ געפונען געקענט נים זיך און
 י טויט דעם געװאונשען זיך ער האט מאל םך

 דאס און געקומען. נים איז טוים דער אבער
 ער ביז פעך םון וױ געצויגען זיך ד,אט לעבען

גיםעלען. באגעגענם האם
 ער און קי־עכצעז אימיצען הערט רעזניק

ט זוכם און קאפ דעם אויף הויבם  די מי
 זי נאר — מאלקע איז עם יא. — אויגען

 איז זי לעבען. ביטער איר אויף קרעכצם
 אוים קוקם אבער זעכציגער׳ די אין שוין

וואםערדיגע פארשוואלענע׳ האם זי עלםער.

■ -----------> ו954 פעבדוא•־,
 אי־ פארבט זי יייפען. ביייםיאזע און אױגען

 אפגעקראכען, אויס קוקען זיי און האר רע
 אמאל געווען אלײן. זי װי אפגעניצעוועם

 און שםודירט אינטעי׳יגענםקע. אידישע א
 צערי־ זײנען װעלכע םרוימען סך א געהאט

 שטאלץ, געװען לעבען. איר װי געדארען בען
 איצט אליין. געבליבען און איבערקלײבעריש

 און ציטערעז הענט אירע און זי קרעכצם
 דעד פאר מארגען, דעם פאר זיך שרעקם זי

לעבען. עלענט איר פאר און עלטער
 האט זי גיטעל. געקומען איז דערנאך

ט געשלאפען אים. אן אנגעהאנגען זיך  מי
 וױיב. זײן װערען געוואי־ט ניט אבער אים.

 די פון ניט איז זי > ניט דאס ־ײראמען.
 שםײן א אנםאן זיך װעלען וועלכע פרויען.

 צ־ צוגעבונדען זײן אײביג און האלז. אויפן
 קע־ קײן זײן ניט װיל זי !זי ניט מאן. איין
 מאן םארן װעטיטערע צוגרײטען אויף כען
 ארבעם. דער םון ציריקקומעז װעט ער װען
 זאל מארגען פאר אלרײט. איז לעבען אזוי
— !זארגען גאט

 האט װיל. זי װען קומט און גײט גיטעל
 קײנ־ װײםט ער און הויז פון שליסעל דעם
 אין געפינען איר װעט ער װען ניט מאל

 ייאכע־ זײנען אויגען שװארצע אידע בעט.
 מיט שמײכלען פולע׳ ליפען אירע דיגע.

 עס ניט. זיך פאדמאכט מויל איר שפאם.
 װיצען■ פעפערדיגע מיט איר פון שטראמט

 געװא־ רויט אפילו װאלט אפערײטאר אן אז
 מיט זיך רײצען פלינקע ־ענט אירע רען.
 גע־ איז עם פארברענט. װערט ער און אים
 שפעט אזוי אהײם קומען צו אזוי גוט װען

 ארומ־ באי־װעםע א געפינען איר און בײנאכט
 מיט בעם אין ליגען אדער הויז, אין שפאנעז

 די צו ציהערען זיך און אויגען פארמאכטע
 אויך האט דאס אבער פאגאגראף. פון מוזיק

 מער איז און אוועק לאנג. געדויערט ניט
ט קײנמאל  קײנ־ איר מער !צוריקגעקומען :י

באגעגענט. גיט מאל
 באלד איז טאג דער שפעט, שױן איז עם

 נאר שאפ׳ אין שטיל שוין איז עם פאריבער.
'בלאנדזשעט טידקײט א רעדען. מאשינען די

לי אלדזשערנאן געשטארבען

 פון עלטער אין איז יאנואר מען6 דעט
 פאר־ דער נױ־יארק אין געשטארבען יאר 81

 אמעריקאנער דער אין פירער דינםםפולער
 לי. אלדזשערגאן באװעגונג. םאציאליסםישער

 געװא־ באםראכט איז פארשטארבענער דער
 טעארעםיקער מארקםיסטישער א אלם רעז
 אינטערנאציאנאייע איבעד אײטאריטעט און

 געױען איז ער פראבלעמען. סאציאליסטישע
 סאציאליםםישע ריי א פון רעדאקטאר דער

 קאל״ ״די װארקער״, «די װי צײטשריפטען
 ברא־ און ביכער רײ א פון מחבר דער אין

 סאציא־ און מארקסיסםישע איבער שורעז
פראבלעמען. ליסטישע

 א פון משך אין האט לי אלדזשערנאן
 פרעזי־ פון אמם דעם פארנומען יארעז םך

 1901 זײם איז און סקול״ .רענד, פין דענט
 םארװאלטענדער דער אין מיםגליד א געווען

 סאציאליסטי־ דער אט פון קערפערשאפט
 לעצםע די אין בילדשגם־אינםטיטוציע. שער

 נאציאנאלער דער געװען ער איז יארען
 דעמאקראטישער סאציאי■ דער פון טשערמאן

פעדעראציע.

 די פון אויגען די ױענמ. די צװישען ארים
 פארלירען ־ענם די מאט. זײנען ארבעמער

 איחענס די פרן קלאפען דאס םיבער. דעם
 זיײ פארשטייםםע ליפען די ש־ואכער. װערט

 ״אװערםײם״ ארבעם מען פארג^יװערמ. נען
 וואנדערען ארבעםער די פון אויגען די און
 דאנ־ זעקם. באלד שוין איז עם זײגער. צ־ם
פאריבער. איז טאג א נאך דעיפאר גאט קען

 עם אז ׳. שווער אזוי איז לעבען דאס
 משוגע מען ווערם ארבעט קײז ניט>ג איז
 װיל קומם םעזאן דער אז און — זארג• פון

 נים לאנג װעט עס וױיל ארײנכאפען, מען
 און ניטא. איז געזינט קײן אין אנהאייטען.

שװערער. לעבען דער װערט טאג יעדעז מים
 געענדיגט ארבעט זית שוין ־אט רעזניק

 אין משוגע. מאשין. בײם גאך זיצט ער נאר
 דער זיין. נים שאפ אין ער װעט ברען אזא
 װעם מאשין זײן אז געזאגם. האט באס

 װײסםי װער אבער אים. פאר װאי־מען
 אז — פארלאזעןי זײ אויף זיד קען מען
 פערד אנדער אן װעט זימ ניט וועט ער

 זײנען ארבעטסלאזע פלאץ• ײזז פארנערעו
 מאנא־ פאר א װארםען געקענט געגוג. דא

ש דער איז וואס — טען.  אבער — ז לויפעני
 זיץ שפעט. צו שוין איז עס אז װייס, ער

 עס שפעט; אלעמאל אזוי איז לעבען גאנץ
 הא־ ארבעטער די װאס אירזאך אן זײן מוז
ם: פרן לאכען און פײנט אים בען  װאס אי
. ? האבען צו ליב דא פאראן איז .  — אליין .

אליץ. אלעמאל ו אלײן
 פאר־ מאשינעז די שטיל, איז שאפ אין

 קלאפ לעצטען דעם גיט פרעסעד א שטימט.
 לײגט הױזען די בײט רעזניק ברעםעל. מיטן
 פאר־ קעםםעל, איז הויזען אלטע די ארײן
 ניט קוקט פארטוך, מיטן מאשין די דעקט
 אנגעלאדען איז הארץ דאם קײנעם. אויף
 לײ־ זײנען פינגער די און שװערקײט, מיט

 װאלט ער ריו־ען. קוים זיך קענען מיגע.
 ארויס־ זיך שאפ. פון אנטלויפען געדארפם

 — זען. ניט קיינעם און שטילערהײט רוקען
 פארעט ער פארװאם ניט װײם עי אבער

 אװעקגיין אזוי אז פילט, ער װארט. און זיך
 לעצ־ דער זײן בעסער װיל ער ניט. ער קען
— !שאפ אין טער

 מאכט און פארלוירענער א שטײט ער
 מיט זיך פארעט ער אז אגשםעל, דעם

 גײן. צי פארטיג ניט נאך איז ער אז עפעס.
 און אװעק ארבעטער די גײען אײנציגוױיז

 עס אים. אויף אום ניט אפילו זיך קוקען
 פאר־ די שאפ. דער לײדיג באלד שוין איז

 עלעק־ די מאשינען. די פארדעקען טוכער
 ער אויםגעלאשען. װערען לעמפלעך טרישע

ץ! מוז  ער האלז. אין שטיקט רעזניק׳ן גי
 שוין איז ער טרערען. מיט זיך װערגט

 די פאר טונקעל אזוי אים איז עם טיר. בײם
 פאי־לוירען. און עלענט אזײ איז ער אויגען,
 זײ־ קײן אפילו אים האט שאפ פון קײנער
 געוואונ־ ניט גליק קייו געזאגם• ניט געזרנט

ט מער שוין ער װעט צוריק — שען.  ני
 אװעקגעגע־ האם ער װאס יארען די קומען.

 װינם. דעם מים אוועק זיינעז שאפ אין בען
געווען. גארניט — געבליבען; גארניט

 דעם עלעוױיםאר. צום ניט גײם רעזניק
 גײם ער זען. ניט קײנעם ער װיל מאמענט

 טרעפ טונקעלע די פון ארונטער פאטעלעך
 בלײבט מאמענט יעדען פלאר, פערטען פון
 גע־ נים אים וואלםען פים די װי שטיץ עד

גע־ לײם וואלטען גלידער זײנע װי דינם, p

ו3 זייט -----------------------
ט ער ױארען.  אים דריקם הארץ דאפ רוי פיי

 װעם <ר אז פישיעך. אז־י שױער. אזיי
 בלײבען ־־עט אץ שםיגעז די אויף פאלעז

 דעם הערם ער אייביג. אויף פארג^יװערם
 מאםען • הא • הא :װענט די פץ זיך שישקען

 רעזניק יײיב. א נערצז גײם ער שאםענכ. די
 זיי טרערען. די אײנהאלטען נים מער קען

בעי פליסען  באקען פארגלי־־ערטע זישע אי
 און שטיגען. א־יזערנע די אױף פאלען און

 שא־ די נאר כליפען זיץ נים■ הערט קײנער
װענט. סםומע די א'ן םענכ

 פון אררשנעגעבען ביבער גײע
ביימ פאלקפ־ביבליאטער,

 םיבי שםיק־פאלקם־ביבליאמעק מ. ל. די
 קאנגרעפ ־ קולםור אידישען אלװעלםלעכען

 איר פון יאר ערשםע דאס פארענדיגם האט
 זיינען יאר ערשטען דעם אין עקזיסטענץ.

:ביכער װיכטיגע 4 פאלגענדיגע די דערשינען
 פץ דערציילונגןין געקליבענע באנד א .1

;זײםען B18 רײזען׳ אברהם
 — אפגרינט״ פעם ״ליכט ב־ך דאס .2

 דיכ־ א ,1שפיגעי ישעיהו פון געטא־נאװעלען
 היםלער־ דעם איבערגעלעבם האם װאם טער׳

 איצט ױאױנט און געטא לאדזשער אין גיהנום
ישראל; אין

 ק-לבאק משה פון װערק געקליבענע .3
:זײטען 3i i לידער). און פאעזיע (פראזע■

 מחשבות בעל פץ װערק געקליבענע .4
 אץ ליטעראםיר־קריטיק (אויטאביאגראפיע,

זייטען. 336 עםייען),
 4 נײע צוגעגרײט װערען יאר נייעם צום
:ביכער

 פון עםייסן און אױמאביאגראפיע .1
 פיל מים האט רעדאקציע די ליעסין. אברהם

 ליטערארישען ליעסינ׳ם צונויפגעקליבן מי
 און ביכער זשורנאלען, ענעTפארשי פון אוצר

 א פון במשך ארויס זײנען װאם צײטונגען,
 אין זײנען עםײען די יארהונדערט. האלבען

ט קײנמאל בוך־פארם ;אידיש אין דערשינען ני
—וױיסענבערג מ. י. פון דערצײלונגען .2

 בא־ פון װערק בעסטע די פון אפקלייב אן
;בעלעטריסט אידיש־פוילישען רימטען

 עסייען און לידער װערק, גאקליבענע .3
 אומגעקומען איז שטערן שטערן. ישראל פון
 ווןים בץ־ דאזיגע דאס ווארשע. פון געטא אין

 אידישען א פץ װערק די פאראייביגען
;קדוש א שריפטשטעלער,

 אייזיק־מאיר פרן װערק געקליבענע .4
 פין פאלקם־שרײבער פאפולערען דעם דיק,
 דער־ פיל־צאליגע די פון השכלה־ציים. דער

 אפקלײב, אן געווארען גצמאכם איז צײלונגען
 רוערטפולע דאם װעט געקירצםערהײט און
 װע־ געבראכט’ ירושה ליטערארישער ײמ פרן
לייענער. אידישעז פארן רעז

 איז בוך יעדען פון פרית נארראלער דער
 צאלען ־דאס אבאנענמען. פאר דאלאר. דרײ
 ביכער 4 פאר פרייז דער א־ז פאראוים. אין
.$7.50 נאר

אלע ען׳  ץ-ישט מ. ל. פץ ענינים װעג
צום זיך װענדען פאלקס־ביבליאטעק
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גערעבטיגקײט &»3 ♦ו דים

אן ר—םו י  באװעגונג ײני
r e שםײם ענגלאנד 

 די פון שװעל אױפן
 לית־קאםפען שװערסםע

 דער םוץ םיף דעם זינם
צוױי־ אלע אין מלזזםה.

גרויס־איג־ דער םון גען
 פאדערע־ ארײםגעשםעלם ווערעז דיסםריע

 אר־ מיליאנעז שכיח־ת. העכערע פאר געז
 לײן־ די סםרייק. צום גרײם זײנעז בעפער

םים נאך אנגןיהױבען זיך האם באוועגוגג
ײק. ודאכען עסלעכע גאנצער דער פאר צו

 אײנ־ אין םארהאנדלונגעז. גייעךאז צײם
ם־ זײנען לאנד םרץ םיילען צעלנע ײ א ײזי  ש

 דעםאנסםרא־ און סםרײקס קורצע געבראכען
ארבעם. פח '“.םםאפעדזשעם םיװע

 אײ:־ זיך האם ארבעםס־םיניםטער דעם
 זײ אז ױניאנס. די באוױרקעז צו געגעבעז

 אפ־ פ־ז צוריקהאלםען דערוױיל זיך זאלען
 נע־ וואלם דאם וואם ארבעם■ די שםעלעז
 דער םאר שאדעז קאי־אםאלעז א בראכם

 קאן לאנג אויף אבער לאנד. םון װירםשאםם
 װערען. אפגעלײגט נישט אנםשיידיגג די

אנואר םעז19 דעם  נײע די אן זיך הױבם '
 דער־ אלגעמית אה פארײאםעגם םון סעסיע

 רעגירוטנ און פארלאםעגם אז םען. ווארםעם
 איצ־ דער פון ארױסגאנג אן געפיגעז זאלען
לאגע• סיגער
 צװישען באציאונגעז םארשארפסע די

 דױיעקםער א זײנעץ האפיםאל אח ארבעם
 פאליםיק. עקאגאםישער דער פח רעזולפאם

 םארײרעגײ דער פון אנעפירס װעייט װאס
 מאכם. דער צו גןףקומעז איז זי זינס רשג.

 זיך. באריפעז »ית אױ האייט רזיגירינג די
 אלע ענג^אנד אין באקוכוען איצס כרקאן אז

ם און עטעז צרם זאכעז נישע  באקליידעז צ'
ײ געהערשט האם עס ײזױכע איז זיד ע  -י

ל איז שאניגג־  דער אמםער פריער. טאנגז
 גראד געװיטען א צ' ביז לייבאר־רעגיריגג.

־ אםת. םאקע בארימערײ די איז עג ^ ײ  א
 אז פארזיכערען. ?ארעספאנדענסען דישע
 קיין נישם הע־שם מארק בריםישעז אײפז
 — אײב קריגען. אי*ץ ר־האן האנגע־*. ש־ם

געלד. גויסיגע דאה נאר מיהאס
 פון ױיט אנדערע די אויט זעם עם ײי אט

:רחבית האנםערױאטײוער פץ םטבע דער
 בא־ האם רעגירינג קאנסערײאטיװע די
ר פאר זארגם שער ד;  הביידםע בעל עגגיי

 זעל־ דער אין — ױשם מעי גיסם. דאס אל
 אפגעשאפם רעגירונג רי האם צײט בער

 קאנםראליר־ די אפגעשאפם .רזיישאנינג־■
 .םאבסידיט״ די אםגעשאפם אין פרייזעז םע

 אז־י פראדיקציע. לעבעגט־מימעל דער פאר
 פארגינען זיך קענעז דאכצז ג־טע א-ע ײ אז

 באפעל־ אדעמערע די בשעת ר״יכע. די נאר
״ זיא קערינג ד־  אר־ באצאלטע בעסעי ײ יי
 ווייניגער. פיל קייפען הײנט קעגען בעפער

 נא־ די אז וױחען. עקאנאםיסםעז פריער. װי
r פראד־קציע צ־אנאי־ע e ד אנ א־ו האט עגני

קיסמאן יוסח דר. פח

 די פארשריט גרויס געמאכם יאר לעצםען
 די איז געםאלען װערם לאגע עקאגאםישע

 זעלבער דער אין — אבער פארבעז. שעגסםע
 דער פון סטאנדארד לעבענס דער פאלם צײם

באםעלקערונג• ארבעםענדיגער
 אנגע־ זיך האם קאמף שארםססער דער
 שיף־בוי פון אינדוםםריעם די אין הײבען

 די אם פון ייניאנם די םאשינעךבוי. און
 אר־ נזיליא! דר״ בערך ארום געמען פאכען

 שכירות־העכערוגנ א פאדערעז די נעםער
 צו־ װאכעז עםלעכע מים פראצעגם. 15 םת

 ־שעה׳דיגען24 א דורכגעםירם זיי האבען ריק
 גע־ אפגעשםעלם ם׳איז װעלכעז םיט סםרייק.
 םאבריקען. םויזענםער אין ארבעם די װארען

 ארבעטס־ פונם באמיאונגעז שםארקע נאך
 גע־ צוריק ארבעםער די זײנעז םיניםםער

 אבער האבעז זײ ארבעם. דער צו גאנגעז
 אויף פארבאט אלגעםיינעם אז ארױסגעגעבען

 בא־ שטארק האבען און ארבעם אװערםאים
 גע־ װערם װאס ארבעם. מאס די גרענעצט

 איז אזוי יאויר?)')1יס־3(. שםיק פונם צאלם
 גע־ פארקלענערם שםארק פראדיקציע די

װארעז•
 ג־לשאםען זיד האם לאגע שװערע א זייער

r אינדוםםריע דער איז e עלעקםרישער 
 ארום פארמאגם װעלכע ױניאז■ די קראםם.

 א צו זיד גריים מיםגלידער. םויזענם 175
 סםרייק. דעםאנםםראםײוען ־שעה׳דיגען24

 אין ױניאז אײנציגע די אגב. איז. דאס
 קאםי־ א אינםער ױך געפינם װאס עגגלאנד.

אנפירונג. ניםםישער
 שכירװז־ פאר באװעגינג שםארקע א

 בײ־ אין אנגעהײבען זיד האם העכעדינג
לדיגג פאך בי ם טרייד׳). !.  םין ײניאן א פי

i ארבעםער. ם"*יאז
רי־ דער צ' באריכםען לעצםע די לוים

 א"נ- רעגירונג דער זיך האט פרעסע גער
 אר־ די פרידלעך אײסצוגלײכען געגעבען

 אייזענבאךטראנם־ אין קאנפליקםען בעסס
ר אין ארן סארט ע  די קײלעז־פראדוקציע. ז

 אינדוםטריע־ ביידע די אם אין ארבעםער
 שכירות־ קליינע געװאינעז האבען צוױיגען

 איז קײלעךגרעבער די פאר העכערוגגעז.
 שכירות־העכערמג די גע־וארעז נאכגעגעבען

מ. מיםז נאר  זיך זאלען ױניאנס די אז באדי
 מיט פראדוקציע די העכערען צו פארפליכםעז

 װעט דערםים יאר. א פראצענם י־א־האלב
 בײדע די אט אין זיין פארענדיגם קאםף דער

 םראנט אײפן אינדוסםריעס. נאציאנאיייזירםע
 אינ־ אנדערע די אין באװעגונגען לוין די פון

 ענדעריננ שים r*r דעריױיל איז דיסטריעם
שט פארגעקומעז• ד

 אין טישיאציע דער װעגעז באריכםען
 איצס הערשס עם אז באשםעםיגען. עגגלאנד

ןא «רו ד״1.ענ די*אנ א*ז שטירינג א ר . ״ .

 דער געװארעז פראקלאפירם ם׳איז װען ,1926
 אונ־ קאפיטאליסםישע די גענעראל־סםרײק.

 אר־ די אנםקעגען זיך שםעיען םערנעמער
 אויסערגעװיינ־ אן מים בעםער־פאדערוגגעז

 פון וױםען נישם װילען זײ עקשנװז. לעכער
 לוין־באװעגונג א קאמפראמים. שום קית
 אוים־ נישט קאן פארנעם ריזיגען אזא פון

 פון אונטערנעמער די פון װערען געגליכען
 רע־ דער פון נאר אינדוסטריעם, איינצעלנע

 װארםען מאסשםאב. נאציאנאלען אין גירונג
 זײער אז אונםערגעמער, קאפיםאליסטישע די

 צו קומען זײ זאל רעגירונג קאנסערװאםיװע
 מיט ארױם מען קוקט דעריבער הילף.
 פין פארדיאנדלוגגען די אויף שפאנונג גרויס

 טען19 דעם זיך עפענט װאס פארלאםענם,
יאנואר.

 די זיך שטארקט איז װאקםט דערוױיל
 די ארבעםער. די פון קאמף־אנםשלאסענקײט

 קאנםערװא־ דער פון פאליטיק עקאנאכזישע
 אויף ארױםגערופען האם רעגירונג .טיװער

 װיכ־ די םון ארבעטער די קאמף־ארענע דער
לאנד. אין אינדוסםריעם םיגסטע

אין עקאנאסישזער ארבײםסראזיגרץיט,
ר ע ש םי ײ א ס # ריזי ץ ק ע א לי א ם אי

 א'ן זזנגעהויבען זיך האט יאר נייע דאס
ס: פאליטישעז א מים איםאליע  דער קריזי

 פרעםיער־מינים־ םונם רעגירוגגם־קאבינעט
 און, רעזיגנירם האם פעלא דזשויזעפא טער
 גע־ באשםיםט איז װאקלעגישען, לאגגע גאך

 אמינםארע פרעמיער־מיניםםער אלם װארעז
 צחאמענשטע־ קענעז װעם ער צי פאנפאני.

 סאיארי־ א מים רעגירונגס־קאבינעם א לען
ען זיך װעם פארלאמענם. אין םעט ^ סו רוי  א
 דער םײ ביידע, םעג. גאענםסםע .די אין

 סײ פעלא• פרעמיעי־־מיניסטער רעזיגגירםער
 דער צו באלאעעז םאנפאני■ נאכםאלגער זית

 װאס פארםײ. קריםםייעך־דעמאקראטישער
 פאנ־ פארלאמענט אין םאיאריטעם די האם
re־ פון אגפירער דער איז פאני p r1 פליגעיי 

 רעכטער. ׳א איז פעי^א בעת פאדםײ דער אין
 מיניסםער־ די אז דעם, ב)יצי- מען האפט
 האבען װעם פאנפאני לינקעז דעם פון שאפט

פע"א• רעכםען דעם פרן מזיי מער
 רעגירינגס־קריזיס איצטיגען דעם אין

 טרויערי־ די אפ ױך שפיגעלט ע|יא'טא־ אין
ד: פין ייאגע עהאנאמישע גע אנ  פראב־ די י

 דער פױערים־באפעלקערוגג• דער פ־ן לעמען
 דער פון םטאנדארד ־ לעבענם פאלענדיגער

 סיטו־ פארצװײפעלטע די ארבעםער־טאפט.
ארבעטםלאזע. די פון אציע

 דער אויף ארץ גאך װארםען פויערים די
 מען װעלכע אגראר־רעפארם. ראדיקאלער

 מוסאייינייס נאך בא-ד צוגעזאגט זײ האם
 די איז דרים־איטא'*'ע א־־ן םפעציעל רסלה.
r יאגע e ױ שװערע. א זייער פייערים די, 

 גרײםע ײ בי• קנעכטשאפט אין םדש עבעז4י
 מיםעל־אלםער. אין װי אזרי לאנד־פריצים,

 קריססלעד־דעמאקרא־ דער פץ רעגירינג די
שעי פרעטיער־טיניט־ אינשערז כארם" ט־

ל-י ־ ט ^r י* ' ׳ י 15 ד
 א אױסגעארבעם האט דע־גאספערי, טער

 צאל קלײנע א גאר אבער רעפארם־פלאן,
 ערד נחלות קליינע באקופען תאבען פייערים

װארםען. וױיםער דארפען איבעריגע די אץ
 איגדוס־ דער אין ארבעםםלאזע צאל די
 דאס םיליאן. 2 ארום איצם באםדעפט ט־־יע

 םיםו־ דער פװ פארבעכערינג א שיין איז
 אר־ “צא די האט יארען־לאנג יױיל אציע

 דרײ װי װײניגער ניט באמראפען בעםסלאזע
צט גראד אבעד מיליאן.  אן זיך הײבם א'

"  און קריזים אינד־סטריעייער נײער א ען1:
 אײםזיכטען. שום קיץ נישם זיך זעען עס
 פארקייענעי־ט זאל אדבעםסלאזיגקײט די אז

 פון ױאוקס שנעלען בײם פארקערט. װערען.
 צ־ קומען איטאליע אין באפעי־קערונג דער

 יאר־איין יאר־אוים ארבעטס־מארק אייפן
 ארט קײן און ארבעטער טויזנמ 400 נייע
פאראן. נישט איז זײ פאר

 אז גישם, װאונדער קיץ דעריבער פ׳איז
 פרא־קאמו־ די r» פארטײ קאמוניסטישע די

 אונםער פארםיי, סםישעי1א־יכאצ :יסטישע
 האבען נעני, פיעםרא פץ פירערשאפם דער
 בײם צײם. לעצםער דער אין געװאמען פיל

 שױן אפילו איז רעגירונגס־קריזיס איצטיגען
 װע- זאר נעני פיעטרא אז סײנונג, א געװען

 ער איםאליע. פון פרעריער נייער דער רען
א האט פי  גע־ איפן פייערלעכען א אי־יף א

 אבער ומזומן. מיכן איז ער אז װיסעז לאזט
 פון פירער מיטן נאך ניען פרואװם דערוױיל

 דעמא־ קריפטלעכע די פין פליגעי נקעןי1י
קראטען.

 פאר־ אין פאזיציע שװערסטער דער אין
 סאציאליסםישע די זיך געפינם לאמענם
 דזשיו־ פץ אנפירונג דער אונמער פארםיי,

 פון רעגירונגס־פארטײ די סאראגאם. זעפע
 קנאפע א האם דעראקראםען קריסטלעכע די

 די װערט פארלאמענט. אין מאיאריםעם
ע קלײנע פ ת  צע־ ממש פאציאליםםען ג
 דער פון קורם רעכםען דעם צוױשען ריסען

 פרן געשרײ דעמאגאגישען דעם און רעגירונג
פארםיי. פרא־קאמוניסםישער נעני׳ם

 װאם מלוכות. די פין אײנע איז איטאײע
 פאר־ אםלאנטישען אין פאראייניגם זײנען

ײנג דער אונטער םיידיקונג־אפמאך פי  פון אנ
 אין זיך. פאדערם <ס (״נאםא־). אמעריקע

 דער פון און אמעריקע פון אינטערעסען די
 אי־ אז בכלל. מערב־װעלם דעמאקראטישעד

 סיסםעמאםי־ ברײםער. א מיט זאל מאריע
 געשםעלם ױידער היייף עקאנאמישער שער

 אויף ארויםקומען און פיס די אויף װערען
 דער־ אבער אנםװיקלונגם־װעג נאררא־ען א

ך זעם װייל שט ד  מעגלעכקײט שים קית ני
 נישט ױערם לאגע םראגישע די אץ דערצי

גישט דאם װעט גוטם קײן צו פארלייכםערם.

דנ: ר ״ עג א־י אני ש״ פ־ איג רי א ב  די ״
ר ע מ ע כ ר א

 װעלכע נײעס׳ א קיטם ־טפאניע פין
 גע־ האט רעגירינג די :קױם זיך גייײבט

 קאטע־ אײניגע פון שכיר־ת די העכערט
 ביז in מיט געהעכערמ ארבעטער. גאריעס

 אייםגע־ קײן נישט ס׳איז פראצענט. י5
 אויט־ ס׳איז אמת. אן פיאיז מעשדז טראכטע

 לעבענס־קאסםען די אז געװארען, גערעכענם
 גע• געהעכערם זײנען באפעלקערונג דער פון

 אמע־ װי אזוי און פראצענט. 30 מיט װארען
לײדיגע םראנקא׳ם אנגעפילם האט ריקע

 פאר באוױמען געמוזס ער האם מ^כה־קאסע.
 .ארבעטער־פרײנםלעכען״ אן װעלט דער

 אייניגע אויםדערװיילם ער האט זשעסט,
 פון ״אדזשאססמעננױ אן פאר אינדוםםריעס

ארבעםס־שכירות. די
םע־ד״ קײן האבעז נישם מ׳זאל כדי אבער

 דער אז אילחיעס, קיץ מאכען נישם זיך ארן
 דאס װיפיל אויף געמילדערט װערמ רעזשים

 אראפ־ צײם זעלבער דער אין זיך האט איז,
 דער פון פויסם געפאנצערמע .די געלאזם

 •אין ארבעםער־סטרײקערם אריף דיקטאטור
 ם׳האם :בילבאא פין דיסםריקם אינדוהםריע
 צו גיץ צ־ צדריק ארבעטער די געצװאונגען

 ארבעםער 2.000 העכער ארן ארבעט דער
 דער פץ ארויםגעװארפען אט1גי מען האט

עען בישאפען קאםײלישע אפיי^ו ארבעט.  זי
 ארבע־ די פאר אפילס מיט ארײסגעקומען

 נישם הערם חברה פראנקא׳ס אבער םער•
קײנעם. אײף

 שפאניע פון האגדעלם־מיני&טער דער
 די אז פאלק, צום בשורה א געבראכט האם

טיגע אלע אננעמעז װעט רעגירונג  םיט־ נוי
 געלד־אינפלאציע די פארקלענערען צו לען
 די פון לוין רעאלען דעם ריעכערען צו און

 איז אלײן פראגקא גענעראיי ארבעטער.
 נײ־יאר האפערדיגען א מיט ארױסגעקומען

 װידער האט שפאניע אז יאגד, צים מעםעדזש
 אין ראלע װיכטיגע א שפילען אגגע־ויבען

 באיױיז בעםטער דער װעלט־פאליטק. דער
 װא־ מיטן ואפמאך) קאנקארדאם דער :איז

 מיליםעריש־עקאנאפישער דער און טיקאן
ע... מיט אפמאך ק רי ע מ א

 פון בארימערייען די אם מ׳הערם ווען
 מען קאן םראנקא־ דיקםאםאר בלוםיגען דעם

 פארביםערונג׳ םיפע די פארשטיץ ערשם
 פראםעסם דעם אין אײסגעדריקם װערם װאס
 סא־ דער אח ױניאנם טרייד פרייע די פון

 קעגעז שפאניע פון פארםײ ציאליסטישער
שפאניע. מים אמעריקע פין אפמאך דעם

 פץ דעקלאראציע געמימזאמער דער אין
 די אם פון עקזעקוםױו־קאמיםעםעז די

 ?ןפ־ דעם באצייכענט װערם ארגאניזאציעם
 גרע־ װזןם םעות. ״פאליםישער א װי מאך

 פראװא־ אדער לײכםזיניקײם מים זיך נעצם
 גע־ װערם דעקיאראציע דער אין .“קאציע

:זאגם
ד־ און סאציאליסםען שפאנישע «די ױי  ס

 קיץ אנערקענעז נישם װעלען ײגיאניסםען
 ד<ר םיראן. שפאגישען מיטן אפמאכעז שום

 װעם רעזשים פאשיםםישען העגען קאמף
 די אבער פריער. װי שװערער זײן איצם

 פאר־ נישם װעם דעמאקראםיע שפאנישע
 תפילות די נישם פארראט. נייעם דעם געםען

 פון דאלארעז די נישט אין וואםיקאן פון
 פאשיכ־ דעם ראםעװען װעלען אמעריקע

 צרם פאר׳משפט איז װעלכער רעזשים, טישען
 און סאציאליםםען שפאנישע מיר מײט.
 אויס דריקען טרײד־ױניאניסטען פרייע
 געלעגנהײט, איצםיגער דער בײ נײ, אויפס

 ־ױיםער װילען, געבראכענעם נישט אינזער
 באפרייאונג דער צ־ ביז קאניף דעם פירעז צ־

שפאניע.״ פון

ארע א אי ״ ״ד ע צי ײ א פ ײ א  קאמדניפ• די כ
ען ץ ם ע פ ױי א ל ס א ײג

 לעצטענס זיינען ׳ נייעס סענסאציאנעלע
 איצ־ ביז דער ױגאסלאװיע: פון געקומען

קאמעיםםישער דער אין בית שלום טיגער

 האט עם געװארעז• געשםערט איז פארםיי
 קעגען קריטיק פת יראר־ם א געהערט זיך

 קע־ פארםײ־אנפירינג. קאפוניסםישער דער
 בי־ראקראטיע. דער קעגען רעזשים. דעם גען
 װע־ אבי פון נישמ געקופעז איז קריטיק די

r א־־ינעם פון :אר םען, e רעפ־ העככטע די 
 נאבען זײן גיפא. שים75ר פח רעזענטאנטעז

 יױצע־פרעזידענם א דזשילאם, מילאװאן איז
 איז ער װעלכער איז צײםיגג• די לאנד. פון

 געדאגקען, זינדיגע ױינע מים ארויסגע^־מען
 אפיציעלער דער (קאמף). .בארבא״ די איז

 און פארםיי קאמוניטטישער דער פון ארגאן
ױגאסלאױיע. אין רעגירוגג
 אין ײגאסלאוױע פון באריכםעז די לײמ

 א אין דזשילאס האם פרעסע. ־יגער דער
 אױםגע־ ״בארבא״ אין ארםיקלען סעריע
 אזא איז קאםוניזם אז מיינונג, די דריקם

 עםאפ אומפארמיידלעכער און נאםירלעכער
 ױ־ םון אנםיױקלונג היםםארישער דער אין

 הא־ נים־קאמוניסמען אפילו אז גאםלאװיע.
 אז געדאנק. ריםן געמאכם שלים שוין בען

 מען טאר אזײ. אויב װעג. דער איז קאמוניזם
 קאמו־^ שםרעגגע די אנהאלםען מער גישם

 מ׳דארף און פארטײ־דיםציפלין ניםטישע
 ״קאמוניס־ פח מיםינגען די צו םוף א מאכען
 גע־ שוין זײנען װעלרע קעמעריעך״, םישע

 קאמף א פירען זיי װייל לעכערלעך, װארען
 שונאים. עקזיסטירענדיגע ־ נישט קעגען

 •דער איז הנחות, די אם פון ארויסגייענדיג
 שארפער א צי אריבערגעגאנגען שרייבער

 בױרא־ הערשעבדיגער דער פון קריםיק
קראטיע.
 איז לענדער פי־ייע איז לייענער פאר

 פון אפיקורסות םיפע די פארשמיץ צו שװער
 עם איז אבער אנדערש .אפנויג*. דעם אם
 ^ייד אזא װען לאנד. קאםיניכםיש א אין

 סאװעם־רוםלאנד, אין געםראפען זיך װאלם
 פ,ץ דערװאוםם אויסלאנד אין זיך מען װאלם

 די אז איינע, דאס נאר מעשה גאנצער דער
 .פאר־ א אויפגעדעקם האם פליציי װאכזאמזי

 אנ־ דעם געשאסן מ׳האט אץ שװערונג״
 פא־ פאררעםער, .שפיאנען. די פת פירער

םהעלםער... זיינע אץ שיםפעך מי
 פארם אבער מען גײם ױגאסלאװיע אין

 דאדםעז װעגען. םםאליניססישע אויף נישם
ש: ענין דעם דערליידיגם מען האם  אנדער

 פונס םיםינג א געדוארעז געררפען ס׳איז
 בא־ האם װעלכער קאםיסעם. צעגםראלעז

שילאס׳ן זייםיגם r ח e קאמדניםנןדשער דער 
 ער אז פאראױם, מ׳זעם פארםײ־אנפירונג.

r פארלירען אויך װעט r א װי פינקציע 
לאגד. פון װיצע־פרעזידענם

 אויס־ ױערם פי־עסע־באריכםען די אין
 אנ־ װעם דזשילאס אז מיינונג, די געדריקט

 םים באנוגענען זיך און משפס דעם נעמען
 אין אפאזיציע״ ״לאיאלער א פין ראלע דער
 זיך װעם געשיכםע די צי פארםײ. דער

 אבער איז פרידלעך, אזוי ענדיגען טאקע
ז־כער. נישם װײם

\ s S m ^ itarW -ן  ץ*•> ו  ל א אזי בר
 1953 יאר דאס פארענדיקם האט בראזיל

 אר־ פון אימרו שטארלען א פ:ן צײכען אין
 פארלױף אין :אך אז א.ײס, זעט עס און בעם
 נייעם פונם װאכען עםייעכע ערשטע די פדן

 גרויםע אויסברעכען דארטעז װעלען יאר
 אי־ לעבמ לאנד דאס ארבעםער־םםרייקס.

)27 ײם1 אויף. (שלוס
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i רעזידענם ה*ט :דלעך■ 
ם^רגעשלא־ אײזענהזךער

םא־ קאגגרעש צום גען
לאנג־ די חודש ריגען

אמענד־ דערװזןרםעםע
םעפם־ צום מעגםס

 װאם געזעץ׳ הארםלי
 איז ער ווןןן םאן׳ צו גוגןיזאגם האם ער

 פרעזידענם־אםם. סארן קאנדידאם א געװען
 צו צוגעז$גם דעסאלם האם ער בעת אבער

 אר־ .די לםובת געזעץ דעם פארבעםערען
אםענדםענםם. װיכםיגםםע די זײגעז בעםער■
גע* פארגעשלאגען, איצם האם ער װעלכע

 אנםי־לייבאר דעם פארבעםערען צו צילם
 קאנ* דער אויב בתים. בעלי די פאר געזעץ
 אג־ םעםיע איצםיגער זײן ביי וועם גרעם

 פרע־ דןיר װאם אםענדםענםם, אלע נעםןין
 דער װעם םארגעשלאגען, האם זידענם

 דער םאר ארױסקוםעז געזןיץ םעםם־הארטלי
 איז ער ױי ערגער בארועגוגג םרעיד־ױניאן

געוועז• איצם ביז

ע די ם ן גו ע או ם כ ע ל ם ש ם עג ם ד עג מ #
 אין אםענדםעגםם ״גוםזר די זײגען װאם

ז איתענהאוער־פראגראם דעם
 בא־ װערןין װאס אםענדםענםם. צוױי
 װי פרעםע אלגעםיינער דער אין טראכם

 האבען ױניאנם׳ פאר אםענדםענםם גוטע
ם פאקםיש  ווערם. פראקםישען שום קײן ני

ײנען: י־אס עלי אז אםענדםעגםם אן ז ג
 אונםערשרייבעז דאר׳םעז אויך זאלען בתים

 םים צוגלײך אפיידײװיםם. “-נאן־קאסוניםם
 צו אםענדםענם דער אין ױגיאז־באאםםע׳

 םאר םיםםעם איינפאכעז מער א עםאבלירען
 דארםען׳ ױניאנם װאם םינאנץ־באריכםעז׳ די

 מלוכה־אגענ• צו אפגןיבעז געזעץ• לײםן
טורעז•

 ער הגם אפענדמענט. ערשטער דער
 נאר אז אײםנאם־באדינג, דעם אפ שאפם

 זײ אז שװערען דארפעז ײניאז־באאםםע
 אבער ער האט קאםוניםםען- קײז גים זײנעז

 װען אםילו װערם. םטשות׳דיגען שום קײז
 קא־ פאראז זײנען עם אז אנגעםען. זאל םען

ש  אדער בתים בעלי געשםיםםע פוניססי
.פארםיײפיםגלידער קאםוגיסםישע .  װע־ .

ד זײ לעז  אינטער־ אפזאגען נים הכתם מן זי
סם״ צושרײבען  אפידײוױטם. .נאדקאפוני

ץ דען קען שםראף א פאר װאס אבער  ד
 גאר נ״ט קוםעו ױי װען בתים. בעלי פאי־
 עם קעז ײגיאנס םאר םאדשריפםד דעם אט

 בארגןדגינג־ זייער פץ פאדלוסט א באדײםען
 פארםרע־ צו רעכם זײער םון אדער רעכם

 איז הבית בעל א פאר ארבעםער. די םעז
 נים לחליםין רעכם געזעצלעד אזא אבער

 זיין אריף איעענסום־רעכם «יאס גײםיג.
ט כאבר־י  פאר־ צו רעכט \ אייד א״ס ד

 ד״ י-.ו ג^ר בברט 'יג־אגפ. ב־ט ה״גדי־/ץ
שע  גצ־ פז־חל ג־%ן ײאלטען גת־ם כעד־ ג-פ

. אזעלכע װען . . ען ם ענ  פארהאנדלען זײ ר
.ר cj? װילען ןײ װי-־ר ױגיאגפ׳ פ־ט ד־<ל . ,

ם כ רזי מ אי ח ' וױים ש. פ

 װעגען פארשריפם אריגינעלער דער
 בכלל זיך האם אפידיױױטם ״נאן־קאםוגיסם״
 פון אפילו װערטלאז- ױץ צו ארויסגעשםעלם

 װאם מחברים, זײנע םון שטאנדפונקם דעם
 בונקט דעם אם דורך אז געמײנם, האכען

 קאםוניסםישע די םארקלענעדען םען וועם
 יעדער, װײסט ר,ײנט ױניאנס. אין השםןיה

 אי קענען באאםטע קאפוניסםישע אפילו אז
 אי און ,אפידיװױט דעם אינםערשרײבען

 זײערע אין באאםטע’ קאםוניםטישע בלײבען
ארבעםער־ארגאניזאציעם.

 רײן־ א איז אםענדםענט צװייםער דער
 װיכ־ איז עם וועלכעז אן ענין׳ טעכנישער

באםיים. םיגען
 ױניאנם די פאר װערם פראקםישען א

ד דער אין  אונטערהאלטונג בוי־אינדוםםרי
 פארגע־ דער האט ים־םראנםפארםאציע און

 ױ־ לעגאליזירען צו אםענדםענם שלאגענער
 אינדוםםריעס די אם אין ניאן־קאנםראקםעז

 אנגעשטעלם װערען ארבעםער די אײדער
 אין םיםגלידער װערען דארםען זיי אז און

אן דער  הויבען זײ װי נאכדעם םעג 7 ײני
 פאר־ געזעצלעד די אנשםאם ארכעםעז׳ אז

 אין ארבעטער פאר םעג jo געשריבענע
. אינדוםםריעם. אנדערע

ח ח  אמענד־ עטלגצזי פאראן ױינען דעם א
 צוקער־ לייכםע בלויז זיינען װאס םענםם,

 ביטערען דעם פארזיםען צו אױף לעקעכלעד
אן פרעזידענט׳ם דעם םון םעם  אנםי־יוני

 גע־ קאםעגאריע .דער אם צו אםענדםענםם.
 װעלכען לויט םארשלאג. דער לפשל. הער׳
 ב. ר. ל. נ. פונם גענעראל־אדוואקאט דער

 אינ־ אן נײםיג איז עם צי באשליסעז דארף
 .םע־ א אפצושטעלען אױף דזשאנקשאן

 אונ־ אן געגען קאנדערײבאיקאט״־םםרייק
 אונטער־ אזא האט איצט ביז טןירנעמער.

 צים דירעקט ווענדען געקאנם זיך נעמער
 גוטס־ די אינדזשאנקשאן. אן פאר געריכם

 אפהענגיג איז אםענדםענם דעם אם פיז קײם
 גענעראל־ דער &יז עס ווער דעם. פון

 אונטער פלוכה־אגענםור. דער פון אדוואקאם
 ױ־ האבען םרומאן־אדםיניםםראציע דער

 פונם צרות גדעסטע די געהאם גראד ניאנם
גענעראל־קאי־ננדל.

 אםענדמענטס די ױ־ינען בעסער ביםעל א
 סעקאנדעײ־באיקאט די פארלײכטערעז צו

 לײט געיעץ. סעפט־הארםלי אינם פונהטעז
 האי ארבעםער װעלען אױסבעסערונגעז די־א
 אן פיקעםען און םםרײקען צו רעכם א בעז

 באשטע־ אויף ארבעם וואם אונםערנעפונג-
 פא־סםרײקטער אנדערער אן פמ רדנגען
ט װערט אמטערנעמער אזא װײל פירטע.  ני

 א־נם פערזאן .נ־,1טרא־”נ א פאר פאררלכעגט
 ײ-" ־י־כטטײי'’ ייב־״^ז דעיי ר״ט ■הט1־.?::•

 ;<־ סםרײקען צו רעכם זי האבען אי־ד לען
 כםרײק אזא הגם בוי־קאיםראקסאר■ א גען

עס די אפ שט?לט ■ ;אטגען אויפן ארג ג״

 באטראכט ניט װעט סטרײק אזא פראיעקט.
״סעקאנדערי־באיקאט*. א װי װערען

 אמענדמענטס ־ פילען״ ״זיסע אנדערע
 ״םשעק־אף״ װעגען פונקט דער אז :ױיגען

 בלײבט אגרימענם אן אין דױם יוניאן פין
 אגרימענט דער װי לאנג אזוי קראפט איז

 גע־ פוגקם אזא פען האט איצט (ביז ג־פא.
אר); יע.ד?ן באנײען דארפט  װע־ יוניאנם י

 בא־ צו אנגעקלאגט װערען קענען ניט לען
 װאם שאדעז א פאר אנטשעדיגונג צאלען

 אז און באגייעו מיטגלידער אינדיװידועלע
 שאפ פארםטרײקטען א אין אפשםימונג אן

 דעם װעגען פאדערונגען׳ עקאנאמישע איבער
אן די אז װילען ארבעםער די צי  זאל ױני
 אפגע־ טארען נים װעט פארטרעטען, זײ

 פון חדשים 4 װי םריער װערען האלטען
 ארוים־ איז םטרײק דער װען צ־יט דער

 פארלאנג אויפן נאר און געװארען גערופען
 איצטיגען דעם אונטער ױניאן. דער פון

 א הבית בעל א האט געזעץ טעפם־הארטלי
 דאן םטרײק. א פראװאצירען צו מעגלעכקײט

 דורכצופירען ב. ר. ל. נ. דער פון פאדערען
 בלויז הילנ^יפון דער מיט און אפשטימװג אן
 פטװ־ סםרײק־ברעכער ניי־אנגעשםעלםע די

 איי־ דעם לײם ױניאן.). דער פון װערען
 דיבית בעל דער האט זעגהאוער־אמענז־מענטס

 ערשט אפשטימונג אן פאדערען צו רעכט א
אלט. יאה אײן איז סטרײק דער װי נאכדןים

ס ם ענ ס ד ענ ס אס א ען ױ ד ע רג ע ר א ם פ ע  י
לי ם ר א ה ד סנ ע ץ ם ע עז ג

 אמענדמענםס. ױניאן־גינסםיגע אלע די
 19 די פון טײל א געװען אגב ױינען װעלכע

 גע־ האט דוירקין מארטין װאס אמענדמענטם•
 זייער בכלל םארלירען פארשלאגען. זאלם

 זײ פארגלײכט פען װען װערט מפשות׳דיגען
 פרעזידענס פין אמענדמענטם ב די מיט בלײז

 אייסגעשפרא־ אז דיאבען װאס אײזענהאוער.
כאראקטער. אנטי־ײגיאן כענעם

 רעגירונג די אז איז, אמענדמענט אײן
 אם־ אן דורכצופירען רעכט א האבען ,זאי

 צי ארבעטער סטרײקענדע צװישען שטימרנג
 דער ססרײק. אין פארבלײבען וױלען זײ

 טעפט־ .דער אז איז. אמענדרענט צװײטער
א' געזעץ י1הארםי  אנגעװענ־ טארעז טינ ז

 עמוירדזשענםי־ לאלאלע אין װערען דעט
ע װאו י־ןאנפליקטען.  זײ־ פאר״לריפטען ז״נ

 פטײט־ ארטיגע ײ ריט סת־רה זיא נען
ג<זעצ;ץ•
מענט ערשטען דעס לײט  די ײעט ארעני

 סםר״יק־ א דירך אדמשטאנד זײז רעגירינג
 אויםארי־ זײ אונטערצוגיאבעז אפשטימונג

 אינם גראד איז וואם ײניאן. דער פ,ץ כעם
 און װיכטיג. זייער סםרייק א פיז םאמענם

 א אנהײבען קענען װעם כייוכה־אגענטיר די
 ציי״קצײ ארכעטעי• ד ציײשען באײעגינג

ר צי ג־־ו  ד,־ם בי־לבען אין :׳ירבלט ד;
סטר'־׳־,.
 װעדען אסענדמעגם, ^ױיםען דעס לוים

 זיײעו ייאס ;עזעצעז. אנטי־יײב^י• כטײם ד'
דער װי ־יגי^גפ ג<געי גיפט־ג-לר ^זיך

----------------> 1954 פעבתאר,
 יי־ ידי איבערנעדען געזעץ. טעפט־הארטלי

 אינדוסטריע־ סך א איבער ריסדיקציע
 לײכט קענען סטדײקם רײםטע סכסוכים.

 סטײט־ ארטיגע די פון װערען דערקיערט
 בא־ א־ן ׳.עמוירדזשענפי״ װי רעגירונגען

 ארטיגע ד' נ:יט הסכם אין װערען האנדעלם
מען. עז ײט־ג סט

קרי־ זאלען סטײטס די צי שטרייט, דער
 אי״־ויפ־ מײסטע איבער ױריםדיקציע גען

 באנוצען װאש װײניג אדן טריע־סכםוכים
 אין ספעציעל געזעץ. טעפט־הארטלי דעם

 זײגען םטײט־געזעצען די װאו געביטען
 דאזיגער דער — ארבעטער. צו פײנטלעכער

 לעצטען צײט. לאנגע א אן שוין גײט שטרײט
 בטל סופרים־קאורט דער האט דעצעמבער

 סטײט־ א װאס אינדזשאנקשאן, אן געמאכט
 ארויסגע־ האט פענסילוױיניע אין געריכם
 דער צװישען קאנפליקט א אין געבען׳

 טימס־ דער און פירמע גארנער״ ״דזשאזעף
 פענסילװײ־ העריםבורג׳ אין טערס־יוניאן

 פיר־ די האם אינדזשאנקשאן דעם מים ניע.
 ארגאניזיר־ די אפצושטעלען געצילט מע

 גע־ העכםטע דאם ױניאן. דער פון ארבעם
 געהערט םכםוך דער אז גע׳פםק׳נט האט ריכט

 ריליישאנס לײבאר נעשאנעל .דער צו
 ער געריכטען, פעדעראלע די צו ארן באארד

 פאר־ די לויט װערען באהאגדעלט דארף
 ענ־ געזעץ• טעפם־הארטלי פון שריפטען

 גע־ בטל א'יך האבען אנטשײדוגגען לעכע
 סטײט־געריכטען פץ ױריס-דיקציע די מאכם

שיגען א'ן קאנפליקטען אזעלכע אין  און מי
װיסקאנסין•

 אז אנגענוכען. געװען איז איצט ביז
 פארגעקומען איז ארבעטער־סכסוך אן אויב

 אין אנגאזשירט איז װאס פיררע f) בײ
 גע־ סכס־ך דער האט אינםערםםײש־האנדעל,

 פעדע־ אוגםערן װערעז באהאנדעלט דארפם
 סטײט־געזעצען די ארבעםער־געזעץ. ראלען
 אינדוסםריע־ אויף בלויז חל געיוען זײנען

 קלײנע. רײסטענם לאקאלע. אין קאנפליקטען
 איצטיגער דער אבער אונםערנעמונגען.

 אריבער טראגט אמענדםענט ־ אײזענהאוער
 אנדער אן אויף אײנטיילעג ױריסדיקציע די

 װאס אין מער ניט איז פראגע די ליניע.
 ארבעטער־ דער אונטערנעמונג אן :אר

 אן איז עס צי נאר פאר• קומס פכםוך
 א שײן איז דאס סכפוך. .עמײדדזשענםי״

 רען װי טײטשען זיך אזט;י װאם פראזע,
 א אין .1למשי אײזענבאן־סטרײק• אן װיל.

 עמויר־ ־ לאקא~ א איז סםייט באשנױמטען
 געהערט אונטערנעמונג די הגם דזשענסי.

 דעם_ לויט קאמערם״. .אינטערסטײט צים
 לאנ־' אזא דארף אמענדמענט אײזענהאוער

 הטי־ט־ דעם י־־יט װעלען באהאנדעלט פליקט
 וױ־י אײזענבאנען. דא דערמאן ןאיך געזעץ.
 שטאטען עטלעכע אלז אן איצט ג־־יען גראד

אנס צוױשען שטרײטען  א־ן א"יענבאז־ױנ'
 לײט ״'יגיאן־שאפ״. דעם ױעגען בהים בעלי
 ״ײניאז־שאפ״ איז געזעץ פעדעראלען דעם

 די אינמער בעת קאנטראקטען. אין לעגאל
אומלעגאל.) עם איז םטײט־געזעצען ארטיגע
 אמענ־ ערגסטע צוױי די זײנען דאם הגם
ײ די פ־ן שטאנדפ־נקט דעם פון דמענטס  י

 א״נצע;■ ײ ניט אב;-ר דאס ױ־־נען ײאנס.
־י  ־י״׳:דדט״ג־,־ י ׳י ד<ייע: ־ילוע! טינ־זט י,

ס ־ אפציטטינ עאי ן ■.:”י ל  ־ .;
 אוםגעענ* בי׳ײבס טעג 80 כפרייקס

צ־;ע;עבעז אבעי- ויעי־ט עט דערט.

״פעקט־ א אז גטס■ אמעגדרע די ן ,פ־ אייגעם
װערען־ באשטימט אי באאיד ז פ־יגדיגג״

רעכט א האבען יעג ט אכציג :אר א״ ךאש ז
טעלכענט y א *Xפ c! באזיש א ״>ו י״ שײא פארצ

פ־ ט ארוי ח יזל“* ד יייי ׳J ׳ו<| באאד; א;א '־ך. z z z פעב 
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טאז•

װאש פעקט. יעכער געפערי ־רג ־ערז אבז אן
ארגאני־ ארבעטער פארשאפען יער שפעט כען
ענ־ אײז איז יטאג קאפ־יױ ך V ־• > זאציעש
אונטער- אן צ־פירעז אג האוער׳ש שי דירכ: פאר
אגס ױני פץ אנדען ועלפעיר־פ י ׳ז כ־נג אי זו

וי װי אז באשטימען משדעות׳ ער■ שפעט אין
 דעם לויט װערען. פארװאלטעט זאלעז זײ

 פאנ־ אזעלכע װערען געזעץ טעפט־הארטי־י
 צוגלײך בתים בע־־י פ־ן פארװאלטעם דען
 פרעזי־ דעם אבער ײניאךפארשטײער. ריט

 אז אױם. רוימט האלטען, ראט־געבער דענט׳ם
ט אלז דאפ גע:־:. :י

 ױעלפעיר־ די איבער אוגטערזוכינג אן
 װעלכע אינטער אינדיסטריעס■ אין פאגדען

 ארבעטער כייי־יאן האלב א אין צען ארים
 עלטער־ פיניראלע ריט פארזיכערט זײגען

 באגרענע־ נײע א־ײסברענגען לעז פעגפיעפ
װעלען אונטערזוכונגען די צונג־געזעצעז.

אט שטעלען צי ציל מיטן ען װער :ראכט
דער אונטער :דען ױעלפעיר־פא; פריװאטע
קען ידאס װאס כה. " דער ר פ־ן פגחה
די פ־ן רעכטען די באשיצען ׳ אזײ נקט

געזעץ ט־הארט־־י טעפ דער ירי ־ ־בעטער״•
 ארבע־ אלגעמײגע פון געביט אייפן עפ ט־ט

באציאינגען. בר\ם בעלי טער־
ם עכדערונכען ד אינ א אנ פ ד ע  כ*:פ פ

ער שאנ ד נע א כ ײ ס ד אנ ש ײ ל  רי
ד ר א א ב

טעפט־הארטלי צ־ם אמעגדמענטס די
אנ־ אױבען האבען מיר ־וי ײעי־עז■ געזעץ

פארלייכ־ ש־ם ק'יז בי־ענגעו ניט זען■ אגגעײי
פונקטען געױיסע אץ י־ניאנש פאר ען טערוגג

װי אבער פארערגערען. אד נ: א־ם י־ע״ען
קאנ־ דער אז שאנשען. די נייט עש האלם

מעןז אדענדמענםם ע דא אננ ד״ װעט גרעש
דער ריט ריזיקירעז צ־ זיך ריר בעז דערי־ײ
אנגרעס דער אז װעט י פזאגינג פאיא•־

ארענד־ די אר־ם טירעל א ראכען אפשר
מנישותדיגס ײאס :יג”" װעט אבער ■ רענטס

זײ קענען ריר װי שיבית• די אײפטאן.
ען זען. ערש־ :צ־וײפאך ז״נ פארא״פ איצט

פאדאינטע־ ארבעטשגעבער י ד זײנען טענס־
א' געזעץ טעפט־הארנדי נל ז x ד; אז ח רעסי

״יכ א־ס דזאבען זײ ־ענדע־ט. א־רפאו ן י־יייײ״
״!,א לאט1 '-<שיפ ^ייפ : א־ז. ער

נ־יאי באדײטענדען א לאנגרעס יצט־גען ,א דעס
טעפט־הארײי־י דער '•ערט פ צײ-טעג ;חײ״יײ
בתים ",בע די ייטיבת רט"י ״ארענדי יעזעץ

 — אופן ײכערען. מער אנדערען. אן א־יף
ט •־"■פאר ־,:;■■:־אנע דעם ד־ױך טאנ ר""״

באארד.
ע אײזענלא־על די סטראצי  האט אדריני

רען צ' בא־ײזעו שײז איצט פ*ז שטי רי' בא  ד
ץ ף ײ נ - ר ני ע -ו ־י . ד־גי ד;־ר א־ן ד; פי אי

ײ -ט ז . t׳•־•״ ײ'•: •יטיי•-־. י־ •נ-.־י י ־;
־ ״,v - פי־אדט “י 1 בעי ־י נן׳׳יי■ ר יר ד; * י

ע: ר די אץ געזעץ. םעפט־הארפלי פ־נם פי
כ$דיז<ץ ײריז האט פ. ר. .1י נ. גטעגדערטע

17 זײט &------------------------
 װאס אנטשײדוגגען. רײ א אר־יפצ־געפען

 בעלי די פאר בעסער נעזעץ דעם־א ג־אכען
 פאקטיש־ ױניאנס. פאר ערגער אטן בתים
ריי א דוו־ך ב. ר. ל. נ. דער איצט האט

שארפלרע ארײנגעשטעלט ד־גגען אנטשיי
יו־ געגען געזעץ טעפט־הארטלי ־:ם א■ צייז

:יא:ש.
אײנ־ זיך לאזען א:טשײד.־נגען :ייע די

אײן צי קאטעגאריעש• צוױי אין טײלען
 אנטשײדונגען, די געהערען קאטעגאריע

 פרייהײט מער בתים בעלי די גיבען װאס
 גע־ ארבעטער זײערע צװישען אגיטירען צ־

 צו אפשטיטונג. «אן ערב ײניאן׳ דער גען
 ידי געהערען קאטעגאריע צװײטער דער

 אגענטור די װעלכע דורך אנטשײדונגען,
 בתים ארבעטער־בעלי איבערגעגעבען האט

 בא־ די פץ ױריסדיקציע דער אין פכסוכים
 שטרענגעדע האבען װאס הטײמם, זינדערע

 טעפט־הארטלי. װי געזעצען אנטי־לײבאר
 דער װעלכע אין געביםען׳ צװײ זײנען דאש

 אר־ די צרות סך א אנטאן קען ב. ר. ל. נ.
* בעטער־ארגאניזאציעס.

 באשטאנען אגענטדר די איז איצט ביז
 פאר־ גאי :אײזענהארער־רעגשען ציױי פדן

 און פארזיצע.-, דער איז וועלכער רער׳
פ ײי  אד* די האט איצט ראדזשערם. רעי פ

 מיט־ דריטען א באשטימט כייניסטראציע
 ביזנעס־עקזעקו־ א ביםאן. אלבערט ג"יד.
 פון צװײ קאליפארניע. סאן־כאפע. פ־ן טױו

 פע־ איװאר מיטגלידער. באארד פיגף רי
 פאר־ נאד זײנען מארדאק. אײב א'ן טעדסאן
ען ג לי  טרומאן־אד־ פריערדיגער דער פון :

 סי ארום ד.אט אגענטור די מיניקםראציע.
 געקאנט ניט האבען .ױאס קייםעס. װיכטיגצ

 אפשטימונג דער אין וױיל װעדען אנטשײדעט
 געשסימט פיטגלידער אלטע צוױי די האבען
 מיט אײזענדיאוער־מעגשען. צװײ די געגען

 דריםן א פץ כאשםימינג איצטיגער דער
 ב. ר. ל. נ. דער װעט אײזענ־אוער־מענש

 אנםי־ זײנע פים אגצ־גית מערהײט א האבען
 געזעץ. דעם פון אײכטײטשעגען לײבאר

____ ' אומגעשטערע.
 ארבעטער־פײנטלעכע רעאקציאנערע א

 ריליישאנם ײיבאר נע־שאנעל א־גם רערהײם
 ״לײבאר צים אםענדמעגםס די ראכט באאו־ד

 וטעפט־ אקט״ ריליישאנפ רענעדזשניענטפ
 די ענין. א־אנ־עדישער אן געלעץו האר?זלי

ר באנײען מוזען װעט ארבעטער־באײעגונג  א'
 מאכען צי בטל אינגא:צען פאדער־נג אלטע

געזעץ. טעפם־הארטלי דעם

ב סכסיך מינזן עס דארש ױי נ ר אי  נ
ד ע ק ד א סעו י א ה

 די איז דעררואדטען, צו געײען איז עפ י־י
 ״נצשאגעי־ דעד װאש אפשטימונל פריצייטיגע

 ױרכגעםירט דיאט באארד״ רעליײשאנס ־"'באר
טען דעם צז3 א־ן יג ט  פעסט־ יעצערבער׳ י

אן ײעיכער פין צישטעיען  יא־ז־אר־ די ײ:'
״ן וױלען בעםער  םאר־ אץ פארטראטען ז

 געווען בתים. בע״י שיף די מיט האנדײנגען
 דאק־ ל. א־ו פ. א. נ־יער דער פאר איפגינשטיג

 ײניאן ױיער דערי פאר ײניאן. ארבעםער
 שטיכיען V 7<8 גע־־ארען א־געגעבעז זײנען

 גענגסטער ן א רע־עט־ר ריט א־־טע■ די אין
ײצללע ען 'ייינגט^י־ה דייפי-עפרצסענצ

 הטש :;,יײ״דפצז .־י י-אט .י $יו כ י־
 מים םײזעגט פיר שםידען. 9.060 געקראגען

לי 397 ס כי ׳ גע־ '^פגל-ײינט ײל—דײ זיײען ע
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 זיכער נים איז עם װײל זײש * אז וח)רען
שםיםען. לעגאל־אפגעגעבעגע זײנען ד*ס צי

 די ודעלכער םים שםיםען מערהײם די
 אפשסיםונג די געװאונען האם ײניאו אלםע

 בזן־ םען װעז איבערראשונג. קײן נים איז
 די װןןס ציים. קורצער דער אין אז רעכענם.

 געםשאר־ איז ױניאן ל. אװ פ. א. גייע
 צו אדפבועגלעך געווען איז געװארןין םערם

 פי־ אלםע די װאם קאנםראל. דעם ברעבען
 יאר 60 דער איבער געהאם האס רערשאסם

 בםרם *רגאניזאציע. דאק־ארבעסער אלםער
 האס קאנםראל דאזיגען דעם אין װען טייד

 גע־ געבגסםער פוץ מעסער דאס איז פױסס די
ך אין ראלע וויכםיגע א שפילם ע װינ ע  .ג

שםיצע״ די  װי שייל. אח רענק דער ®ץ .
ר  אין פלא׳ן דעם או־יף אנגזיװיזעז האבען פי

 עס װזזלם .גערעבסיגקײס׳• נופער שאריגזת
אן נײע די אויב גם א געדזעז מי  גע־ ודאלם י

פוגג דער אם איץ םערהוים א װאונען שסי אס
x די האם איצם איז לאגע די ודי  Jt אוו 

 דיונדערם u םים בלויז «ןרלדיר# יוניאן ל.
 דאק־ארבעםער אלםער דער געגעז שםימען

 םאראלישער א באפת איז דאס ארםןגי־ואציזג
 פאר בצחדן א און ײניאן גײער דעד ®ץ נצײיז
 גופא באװעגונג ייניאז די אז •רינצי■ דעם

?TT זמוערלעכע די פים געבען עצד. אן ייד 
 ארײנצואװע־ זיך באורײזעז װאס עלזןמגםעז.

מז ע  ארגאניזאציעב. ארגעםער די *יז ר
 די גאסנעגעבעז נים ג ר. ל. ג וער ודאלם

לי שיף  פרי־ אזױ באשםיפען בײם בתים מ
 די װאלם ןאזשםיפמס גורל׳דיגע די צײסיג

 ד\לף דער םים בלויז ױגיאן. דאק־ארבעםער
 װאו ומקעםירם די פארםרימן באלאם. ®ץ

וואקםט. גזעפער דער
 װאס שםיםען, םױזענם פיר איבער די פרן

 געצײלם, נים גאד האם ג ר, ל. ג דער
 באדײםענדיגע גאגץ א פאראז אגזשר זײנעז

 געװא־ ן»געגעבען זײנעז װאס שסיםען, צאל
 אבער ײניאן. ל. .אװ פ א. נײער דער פאר רען
פוגג דער אי־ז שםי  באםייליגם ױך האנעז זא

 דער פיז אמעשםעלםע םויזעגם דרײ אריבער
ױנייםעד ם איז װאס קאםפאני*. םרום .  קײן ני
 אסא־ שיף־אייגענםיםער דער אין םיםגליד
ם םעכניש דעריבער איז און סיאײשאן  קיץ ני

 אינם אגריםענם קאלעקסיווען צום שותף
 םארגע־ זיינעז אפשםיםונג דעד בעת האסען.
 איז עם און האפען. אינם געשלעגען קוםען
 די אז באוױתען קאגקרעטע געגוג פאראן

 זײנען ױניאז אלםער דער פון געגגםםערס
 אפצושרע־ ױאםעז זייער פים אקםיװ געווען

 צו צװינגעז זיי איז דאק־ארבעםער די קען
פירער. אלםע זײערע םאר שםיפען

אן ל. אװ פ. א. נייע די  געבראכט האם ױני
 װעגען ב. ר. ל. j רעגיאנאלען צום באװימעז

 ״אלםער דער םון םעראר־םעסיגקײם דער
 אינגאנצען געפאדערם האם און “פירערשאסם

 בא־ דאזיגע די אפשםימונ^ די פסל׳ען צו
 צום געווארען איבערגעשיקם ז״־נעז וױיזען

 ווא־ אין ב. .ר. ל נ. דעם פח הויפם־כיורא
 ווערען ענםשידעז װעם עם װאו שיגגםןן,

 אדער אלע די יוערען אפגעציילם זאלעז עם צי
 זײנען ױאס שםימען, 4.339 די פון םײל א

 זאל עס אדער געיוארען געציילט נים נאד
אפשםימונב. די װערען גע׳פטל׳ט אינגאגצעז

 עםלעכע די אט םשיקאװע זייער זיינעז עס
 ב. ר. ל. נ. רעגיאנאלער דער וואם *אקטען.

 ווא־ אין הויפס־בײרא צים ציגעשםעלם האם
 די שרייבט אפשםיםונג■ דער אין שינגםאן.

א געפערקם מען האם מלוכה־ביירא, נאענ־ .

 שיף־קאפ־ די צװישען צחאםענארבעם׳ םע
 אל־ דער פון פירערשאםם דער און פאניעס

 -םיפער־ אדער אנגעשםעלםע 19 יוניאן. םער
 האבען שיף־געזעלשאםסען די אין װײזערס׳
 דאק־ארבעםער פון באאםםע אלס פיגורירם
 נעמןין ױניאז• אלםער דער אין לאקאלעז

 פאראן זיינעז פערזאנען 25 אנדערע נאך פון
 װערען, אוגםערזיכם גאך דארפען װע׳לכע אץ

 סון דזשאב דאפעלםען דעם האבען װאס
 יוניאן־בעאם־ און קאםפאגיע־םופערוױתערט

 גע־ האבען .טוםערוױתערס״ דאזיגע די םע.
 װאל־קאמ־ אינס אנםייל אקםיװען אן גומעז
 דאק־ אלםער דער פאר אגימירעגדיג פיין.

 בא־ א האבעז דעם חוץ א ױניאן. ארבעםער
 .הייערינג־בא־ און פארליים צאל דײםענדע

 םרע־ אפגעשראקענע די גןיםםראשעם סעס״
ב :גער־ארבעםער אוי  ארבעםען װילסם דו .

 דער פאר שםיםען הײנם דארםסםר פארגען
יוגיאן״. לאנגשארפען (אלםעס

 פאםא־ געװארען צוגעשםעלם זיינעז עט
 אזוי וױ װײזעז װאס םילפען, און גראםיעם

 האבען װאס פעםעד־העלדעז. אלם־באקאנםע
 אדוםגע־ זישען קריםיגאל־־רעקארדס לאנגע
 םיכ־ און דאק־ארבעםער די צוױשען גאנגצז

מר אגיםירם םיג  װי ױניאן. אלסער דער ;
װאס דערפאדעגע שען.  פעז אזױ וױ װייסעז פענ

 פארבארגענע אין אריש׳גגב׳עבען זיך לעז
ר, מ ע ל  חברה אונםערװעלם דאזיגע די האם פ

 דער אין איגעוױשיג אדײגגןךגנב׳עם אפם זיך
ם םאר פען װאו םעריםאריע,  קײן פירען ני

 אגגעםירם שםילערהײם ארן װאל־אגיםאציעם.
 ם. א. דער געגעז םעראר־ארבעם זייער םים
יוניאן. ל• אוז

װאררןער״ ״דעילי אץ לראים ל. דזשאן
 מאכען װעם ג ר. ל. ג דער ביז דערוױיל

 אפ־ דער איבער באשלום ענדגילטיגען זיין
 װאטער־פראנם נױ־יארקער אויפן שםיםונג

 אלםע די אז םארצייכענען צו דא כדאי איז
 אונ־ לאנג יארעז האם װאם רעקעםיר־ױניאן,

 געזױגען פירערשאםט רייענ׳ס דזשאזעף םער
 םרעגער־ארבעםער. ארימע די פון בלום דאס
 דער גענען קאםף איצםיגען איר אין האם

װ א. א אן — שותפים צוױי געוואונען ל. פ. ש  ח

 קוילען־גרע־ דער פון פרעזידענם לואים׳ ל.
. ױניאן, בער . . ן ו  לואים קאמוניםטען. די א
 באריכ־ װערם עס װי געגעבען, שוין האם
 אל־ דער צו דאלאר םויזענם הונדערט םעם.
 עם באטראכם לואיס בעת אבער ױניאן. םער

 קאנ־ דעם קריגען צו איגװעםםמענם אן װי
 מיםגלידער, םױזענם 60 גײע איבער םראל

 פריג־ א וױ מםש קאםוניסםען באםראכםעדדי
 דאס ױניאן. אלםע די שםיצען צו ציפ־זאך

 יאר, 18 לעצטע די אין מאל צוױיםע דאס איז
 קאמוניסטישער דער און לואים דזשאן װאס

לי  זעלביגען אינם זיך געפינען ווארקער״ ,דעי
קאמפס־לאגער.

ס איז חד־ש לעצםען  ארייסגעקומען ײאי
 דאק־ארבעםער אלםער דער צו רוף א מים

 אײגענע אירע אױםרײניגען זאל זי אז ײניאז
 זי אױב עייעמענטען, אומערלעכע פון רייען

 קױלעךגרע־ דער םון הילף די קריגען װיל
 גאריכטעט ניט האט פרעםע די ױניאן. בער
 האט לואיס וואס גענױעם.אולםימאםום, דעם

 מיר װאס דעם פין אבער •ירניאן. דער געגעבן
 האבען צײטונגען די אין געלייענט האגען

 ענ־ אביםעלע איז לואיס אז געפיל א מיר
 האט ער װאל־רעזולםאטען. די פון טוישט

װעט ױניאז אליםע די אז געגלויבט משמעות

גערעכמיגקײס *ין
 גע־ א מיס אפשםימונג דער פון ארויםכוםען

 ארבעםער םויזענט 60 די איז זיג ױאלדיגען
 קאנםראל זייז אונםער אריינפאלעז יועלעז

בוים. פונם עפעל רײפער א װי
 רעקעסיר־ אלטער דער צ־ רוף לואיס׳עס

 אינם אפקלאנג אן אויד געפונען האם ױניאן
לי  אן אונז פאר ליגם אט ווארקער״. .דעי

רי פון ארטיקעל  טען18 פון ווארקער״ ,דעי
ש פון געשריבען יאנואר,  מאריס, חשארדז

 אין צייםונג. דער פון לייבאר־עקספערם דער
 דאק־ארבע־ אלטער דער עצה׳ם ער וועלכעז

 רעקע־ די פון באפרײען צו זיך ױניאן מער
שליסען און םירס  דער אונםער רייען די .

םען אי׳סער שאי אגג  שרײבענדיג ױניאן״. י
 דזשאזעף טרײעריג־באריםםען דעם וועגען
 א אזוי פאריס מיסטער דער זיך גים רײען

 אוםפארשםענדלעכע גאנץ .םחםת . :זאג
 דער פון פירער די אלץ נאך שםיצען סיבות

 וײיענ׳ען אסאסיאיישאז לאנגשארפען אלםער
 דער קאסם עס 2אינ פארטיידיגעז די אדן

 פענםיע יאר א דאלאר םויזענם צען יוניאן
. םת ווערען פםור םאר . ך. ע נ׳ ע י  פערקם רי
עוודיגען דעם  אומ־ .מח־רת אויסדרוק: חנ׳

 םא־ מר. גים וױיסם םיבות-. םארשםענדלעכע
 האס ױניאן אלםע די פארװאס סיבות די ריס
 האנװענשאן א גערופעז אח צוגעאיילס זיך
 רײענ׳ען האם םען װאו פילאדעלפיע. אין

 צען פח פענסיע יערלעכער א אויף רעםייערם
.ז יאר א דאלאר םויזענם .  פי־ יענער אויף .

 ױניאן אלסע די האס קאנווענשאן לאדעלםיער
 קאנסםי־ דער אין ענדערונגען געפאכם אױך

 לײבאר־עקספערם דעם אויך דאס איז םוציע.
לי פח דעי , אוםםארשםענדלעך װארקער׳ . . י

 וואס באריכם, א םון אויסצוג אן איז אם
 פארי־ םוף האם ברוקלין אין דזשורי גרעגד א

 םעםועל ריכטער צו איבערגעגעבעז חודש גען
:ליבאװיץ
 שרײבם באשלוס. צום קומען םחען ״םיר

 זיך האם געפען די אחוץ אז דזשור־, גרענד די
 פון םירערשאםם דער אין געביםעז גארנים

 פאר־ אלטער דער דאק־יוניאן. אלטלר דער
 נאנ־ פריער האט װאם ברעכער־עלעמענם,

 אין אלץ גאך איז ארגאגיזאציע. די םראלירם
 פאר־ אלטען דעם פון שםיצע די זאםעל.

 געװארען אנגענרמען איז ברעכער־געזיגדעל
.פירערשאפט נייער דער דורך . .“

ל דער גלויבם  די אט אז װארקצר־׳. ,דעי
 פון ױניאז די אויסרײגיגען װעט פירערשאפם

 אז גיט. זײ וױיםען רעקעםיר־עלעמענםעןז
 מא־ אדער י גענגםםער־באנדע א שםיצען זיי

? װיםענדיג נים זיך ױי כען
 קאםפם־שותפית דער אם איז אלענפאלס

 א ',װארקער ״דעילי און לואיס׳ן צװישען
 דעם אויף קאמף אינם ״סײד־שאו״ טשיקאװע

װאסער־פראנט. יארקן^ר נױ

 דעם דודך ביבע־ אײערע ר,ױפמ
דעפ. בילדונגס אינטערנעשאנעל

i א ־.אי- דעפארטרענט ־־דינגט ב־ דער
פאי־ ף דינפט - ביכער־א"נ~■ טפעציעלעז

כער1 װעי ניאן.” דער פון דער;ימיטגי
־כער כי פאדענדע די טקײיבען א״ הע־פט
א־־ף טיטג־יידער ד־ פא״ ױי קר״גט אץ

פרייזען. רעדוצירמע
 מ. פאניא .•צי זיך װענדעט ביכער פאר

 אינטער־ דעפארטמענם. עדױקײ־טאנעל קאהן.
יארק. נױ בראדװײ, i7io געגײדע. נעשאנןיל
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מא־ הײנטיגען באריכטען י
םעםיג־ די װעגען נאט

דערגרײכונ־ און קײיטען
 יוניאנם אונזעדע פון גען

 שארף באזונדערס ווייזען
 די אין אונםערשייד דעם

 פארהעייטענישען כוחית
 די און ארבעטםגעבער און ארבעמער די פון

 די אין געבראכם האט דאס װאם ענדערוגגעז
 מע־ די אין איז באציאונגען אינדוסםריעלע

 ױענדס ײניאז די וואס טאקטיק. און טאדען
 און גאדיגגונגען די פארבעסערען צו אן

 פון סםאנדארד לעבענם דעם אױפהויבען
אינדוסםריע. דער אין מלאכות בעל

 אין זיך װארםט עם װאם ערשםע דאם
 געוױנםען׳ װיכםיגע רייע א איז אײגען די

 פארצײכענם האבעז ױניאנם אינזערע װאם
 גיט געוױינלעך איז עס װען — כאנאם דעם
 װי יאר א אין נאך און םרייד אין ביזי

 איז םעזאן י^עצםער דער װען הײנטיגער
 פארן אויסזיכטען די און שוואכער א געװען

ט נאך זײנען יאר  יא־ אפאליגע באשטימט. :י
 גע״ען איז אונזערע ױניאן די װען רען.

 גע־ האט אינדוםריע דער אין און עוואך
 -יעדער פון גײסם דזשאנגעל דער הערשט

 דעם כאפען םיױועל דעד מעג און זיך פאר
 פירער ױניאן די האבען היגםערשטעליגען״.

 װעגען חלום׳ען צו אפילו געװאגש ניט
 און פאדערונגען צײט אזא אין ארױסשםעלען

 דעמאלט זײנען ארבעטער די געװיגען. זײ
 געקענם האבען זײ אז ציפרידעז. געװען

 און באדיגגונגען געײאונענע די אויפהאלטען
 דעם פאר און ױניאז דער פון אנערקענוגג די

 ביטער אפט גאגץ געםוזט אױך מען האט
 ױניאן אונזער האט אבער איצט קעמפען.

 אזוינע מאנאט אײן דעם אין פארצײכענט
 דעם פון באנייאונג די װי דערגי־ײכונגען

 העכע־ א מיט יארק׳ נױ אין אגדימענט קלאױנן
 צום בתים בעלי די פון צאלונגען די פון רונג

 צי מעגלעך מאכט "אס פאנד. רעטייערמענט
 מיטגלי־ טויזענט צוױי ^אלד פענסיאנירען

ץ איז דער  די פון ידניאניזירונג די :יאר א'
 פ־ן שעפער דרעס די אין קלױרקס שיפינג

 ^אקאל פרעסערם דרעס דעם דורך יארק נױ
 ;אנערקענ־נג ױױאז ױי פאי גע־וינען א־ן ״<>.
 שעהיאיגער ?5 דער פון אײנשטעלינג די

 קינ־ פיז פאבריקען רײ א אין ארבעטס־װאד
 א און פענםילװיעיע מערב אין בגדים דער
 אװ א־ט איסטערן פ־ן נ־נגען—דערגו רי-

 איז טײלען אנדערע א־ן דעפארסמענט טאץ
ט ארגאניזירען  שע־ אפען אײנגעזעסענע אי

 ארוים־ לאנג יארען זיך דזאבצן װאס פער.
ואײנצעלהײ־ קאנטראל. '־ניאן פון געדי־ײט

װערען דערגרײכינגען אי־ע ד' װעגען טען
״גערעכ־ נומער ד;־ם איז  פארעפענטיעכט

ו■ טיגק״ט״
עד א־י :ילז גע־ רעג׳ ;ר-־כ- דער: ץך־יע

ערשטענס■ :א־רזאכען ציךיי איבער ױארען
 דעם אין נים מער צװײפעלט קײנער ױײל
עי r- ביח ׳־ײכציזעצעז ‘א־נטעדגעשאנעי ד

 אגערקע־ ע“אי וױ פוגקם פאדעדונגעז אירע
 מא־ט װאס פאראגטװארםלעכקײט איר נען

 פאדערעןיבאדינגוגגען גיט װעם זי אז זיכער.
 און איגדוסםריע די שעדיגען זארען װאס

 און מאניפעקטשורערם די וױיד צװײטענס.
 געלע־ יארען די דורך האבען דזשאבערט

 און ױגיאן דער מיט קאאפעראציע אז רענט.
 ארבע־ זײערע פאר באדיגגונגען מענשלעכע

 שםענ־ װי דיװידענדען בעסערע צאלט םער
שנאה. געגענזײטיגער און רײםערײען דיגע

ץ דער כיי ץ קאכסערענ  קרארי, דעם פ
ץ ם א רי סו ע װ א ק ע ד ר ר א א כ

 אינדדסםריעלע די אין עגדערדגג די אט
 אינ־ קריידער פרויען דער אין באציארגגען

 אנגע־ קלאר באזינדערס זיך האט דוםטריע
 עקזעקוםיװע דער פון צוזאמענפאר בײט זען
 באארד ריקאווערי ס־ט און קלאוק דעם פון

 פלארידז^ םיאכלי, אין פארגעקומען איז װאס
 און אכצענםען דעם צײישען םעג דרײ די אין

 דריײצענ־ מים מאגאם. דעם צוואנציגסםען
 גע־ גים קײגער װאלט צוריק. יאר דליג

 אפילו אדער מעגלעך איז עס אז גלויבם.
 יו־ דער פון פארשםייער אז װינשענסװערט.

 ארבעםסגעבער די פון פארםרעטער און ניאן
 אײנ־ אח טיכטיג ציזאמענארבעטען ען“זאי

 טאן צו האבען וואס פראגען איבער שטימען
 קאמערציע־ און אינדוםטריעלע רימ מים סײ
 עקאנאםישע מיט םײ און פראבייעמען לע
 צו האבען װאם פראב־^עמען פאליםישע אין

 די פון סםאנדארד לעבענס דעם מים טאן
 בא־ דעמאלט עם האט מען מלאכות. בעל

 דארפען ארבעטער אז געזעץ. א װי טראכם
ט זיך  םארװאלםעג אינדיסטריע אין מישען :י
 פאראינטערע־ ױין דאדפען בתים י1בעי א־ן

 װאם ארבעט פאר צאי^עז א'ן ב^ויז סירט
 פראפי־ גרעםעדע מאכען צו כדי הײניגער.

 פלע־ צדדים בײדע פון פארטרעטער די טען.
 און זיך דינגעז צי ציזאמענקומען זיך גען

 אדער שליסען פארן זיך צ־ײשען קעמפען
א-פמאך. אן אײסטײםשען

אונגען די זײנען עם אנדערש װי  באצי
 ט־טערמאן דער זיצט הײנט ;צ־־טאג הײנט

 און קלאוק דעם פון עקזעקוםיװע דער פון
ער אן — באארד• ריקאװערי ס־ט עענ מעז  א

 מר• ש'קאגא. פ־ן מאג־פעקטש'רער קייאיק
ױעסטא־ מעקס  פראב־ די דיםקיטיי־ט א-ן ו

 שװעריג־ די אינדוםטריע. דער פון "ערען
 אין בי־ציק-מעז ײ־ היט^ען די איז קײטעז

ט טאן צ האבעז א"ע זײ ט פארקריף• רי  מי
שע מיט נאכפרעג.  מעטאדען געשעפטס עטי

ט און פראגען ענייעכע און ם ני  זוכען מי
 פץ חשבון אױפן קאםטען ארבעטס בייייגערע

ת. בעל די ט זײט בײ זײט אץ מיאכי  אים מי
ע־ דער פ־ן פרעזידענט דער זיצט  אינטערנ

 פין פארטרצטער דער דיב־נסקי. ד-ד .‘•טאנעי
 אר־ אי־גאױדרטע מי־-ייאן האי־בעז קנאפען א

ע די ל־יבם אין בעטער טזיכטיג  האלט־נג װיי
 קאנסטרוק־ זײער איז ארבעטסגעבער די פון

א־ז פראגעו• אינדיטטר-ע צי שטעי־נג ט־װע

 אויף אן וױמט דובינטקי פרעזידענם כאםש
 איבעטער באשיצען צו נויםיגקייטען געװיסע

 און ביזנעם פ־ן ארויס גײט פירמע א װען
 אפ־ הארציג ער װערם פראבלעמען, ענלעכע
ארבעםסגעבער. די פון לאדירט
 וױיס־פרעזידעגט׳ אונזןר כסדר. אזױ און

 רעגעדזשער גענעראל דער נאגלער. איזידאר
 איז כאארד דזשאינם קלאוק ניו־יארקער פון

 די פון פירער מיט קאפיםעם אין אקטױו
 קלײן. דובאװ, טשארלס וױ מאנופעקטשורערם

 איינשםי־ רעקאביענדירען די און אנדערע און
 העכערען פאר װי רעזאלוציעס אזױגע מיג

 דאלאר i צו לױן םיניםום געזעצלעכען דעם
 מיסרעפרעזענםאציע פארבאםען : שםונדע א

 פארשלא־ ענלעכע און אדווערםיתמענם אין
 לאנג שײן האבעז ױניאנם אונזערע וואם געז

 טיכםיג זיך האבען אויך אזוי געפאדערם.
 װייס־פרעזידענם ארבעם דער אין באטייליגם

 פאר־ האט װעלכער קרײנדלעד. םשארלט
 פי־ פאר רובין. גדליה באלםיפאר; טראםען

 קאוםש פאסיפיק פוץ אםא. סעםועל י־אדע-פיע.
 םאר־ אנדערע פון יוניאן־פירער רייע א און

ט צוזאפען קעםם  פא־ די פון פארםרעטער פי
 ביידע םארקעםס. יענע פת נופעקטשורערס

 פראגען די חוץ אז אײנגעזען. האבעז צדדים
 פרא־ אץ באדיגגונגען ארבעםם שכירות, פון

 קע־ איגםערעםען די װעלכע איבער פיםען•
 צדדים ביידע זײנען פארשיידען, זיץ נען

ת דעם אין פאראינטערעםירם אי איי  פון יו
 אנטװיקלונג. איר אין את אינדוסםריע דער
 פארדינסטען די אפ הענגען עס װעלכע פון
 קלאוק פון חיונה זייער ציען װאם אלע פון

טרײד.

 ־ 35 א געװאונען האט אינטערנעשאנעל די
 טויזענט 130 פאר ארבצטס־װאך שעה׳איגע

 געארבעט איצט ביז האבען װאס מיטגלידעי־.
 לויט װאד. א שעה הא^ב א און 37 און 4ס

 פרע־ דער דובינסקי. דוד װאם באריכט• דעם
 פאל־ האט אינםערגעשאנעל. דער פין ז״דענט

 די איז יאר. אלטען פין סוף בײם עפענטלעכט
 געװארען געװאונען ארבעםס־װאך קירצערע

 רעזולטאט אלם חדשים זעקם לעצטע די אין
 פארשיידענע די װעלכען קאמפײן. דעם פון

 גע־ האבען אינםערנעשאנעל דער פון צװײגען
 קאנ־ יםםע8 די װען ױני, לעצםען זײט פירט

 אײנ־ באשלאסעז האט ױניאן דער פון װענשאן
 א־־ע פאר ארבעטס־װאר קורצע די צ־־ירען

 איודוס־ פרױען־קלײדער דער אין אלכעטער
טריע.

 אנגעהײבעז זיד האט לאמכײן דער װען
דיב־ג־ פרעז־דענט דערקיערט ־ע־ לעצטען

/--------------------ץ
 מיטגלידער טױזענט ו3ס

 ־שעה׳איגע35 געװינען
ארבעםם־וואך

v _________  J
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 מיםגלידער םויזענט 218 ארלם האבען מקי,
 האם דאם וואך. א שםוגדעז 35 געארבןים

 430 איבער די סון פראצענם 52 אױסגעםאכם
 אר־ םרױעז־קליידער ארגאניזירםע םויזענם
 יאר הײגםיגעז pc אנהױב ביים בעםעד.

 איג־ דער pc פראצענם 79 שוין האם ,1954
 אנגןיהױבען מיםגלידערשאםם םערנעשאנעל

ע די ארבעםעז ר מ ר  אין ארבןיםס־װאך. קי
 האס יוניאז די װאו אױםגאם, אן ®אלען, אלע

ם דער אין רעדוקציע א געודאוגען ציי ם־ מ ר  א
a p t מ די געזדױנעז אויך זי רי ע ה ע  לוין־ ג

 אדבעםער די פארגיםיגען צו העבערונגען
ארבעםס־שםונז־עז. ®ןדלדירעמ די פאד

 בעלי םויזעגם 1« די pc םריזענם פוסציג
 קירצערע די געװאונען האבען װאס מלזיכזו^

 גיל־ אין באשעסםינם זי׳ינ^ ארבעםס־װאד.
 אין באשעפםיגם זײגען סאםו׳מענם *יז יאר?

ען זײ pc קלי׳יזרעד״םסןרקעםם, אנדעדע  יינ
 מאל זדין נוים אריבעדגעגאנגעז םיידעגם 20
 60 אנד׳עדע די *ד8 שצד״ 35 *ריף 40 סרן

לי םדימגם r םלאכדת מ x ארבעםס־װאך די 
osT psi גשדאדעז r x צחײ tpvb בום 
 ש׳עד. ה*לב x px 37 *דיןי pc 40 עדשסען

שםיםסען * ■*ר  די *ו ד*ן px םערמ״ז מ
מ תדי ם ש אדמםם־ודאר• מ־

 95 ם1*י שו׳ץ ארבעסען יאד׳ק גיו איז
ם ענ חןג p ס c סיםגלי־ *יגםעדנעשאגעל די 

r די tec ודאד. א nyg 35 דעד c r a x פינף 
 כדיס״ באשעסבדיגם י״ןןן ודעלכע ■הןגנענס.

ם סענס  םרינד־גג־ארםיקלען אדיסארכעטען םי
ntB •ארום ®ןד זודיך ודי ®רדיען־סלבדשים 

 ®ןדשײדעמנ ד׳י זייז ם׳יסגלידעד םדיזעגם 70
ד הלי׳ידעד־נמדקעטם ע ב ד *יו אםעדיקע •י  מ

ם מי״נ• מ י׳י ודן ד ו  זיי׳ינגע־ ^סס־דדאדבדא ק
ן בײם וו״עדען ®ידם ײן אנ די אגריפענםם. ג

r s r rp דאך־וסס̂ברא r »  oyoa r x לצ* 
px p גדײגסרעד y u דירעקםע 

 K px בחים בעלי די םיס ®ןרזשןנדלדעען
ס cy וי׳י םםדײקי א ד ^ סי ז  יר׳עיי־ דער ו

U p עד ®ז ' די האס •יינםשרגעשאנעל, ד נ י  ז
m ד׳י היז ®ירתג v p־s אדײג־ אדלי־ססבערא 

 5ססאביליזא*י םאס גרעםעדע א כסתןגצס
px ד ynpgnr ת x. פרן *דיגםירדנג די 

 אדיך האס ארבעםס־שסהגדזז זימזלעבעטײ*
iw rriCTi  xfth^sm xm m *a שעד־ די 

s ישעןדי! מג?ודזנגץ לעבע ^ T ’̂cnut מו־  נ
סי ם מ

*-------------------ץ
ן ה א ל ש כ ז י א ש ־ ח ע : ד ר א א  ב

ל רד׳יכם א ג פ א ־ ב א מ ם צ ו  צ
ע י ם נ ע פ ־ ־ י ע ם ל ־ ע ט א ®

v ________________________________ t
 פא־ האם באאדד דישז^ינם קלאחז דעד

 אגרי* האלעקכדודען דעם באנײם חרדש ריגען
י דד׳ײ מים נזענם ל ם מ  אםאםיזיײשאנס. בתי

מגדיג ל א געודי מ מ ן בי א נ ו ם ג  עלכזער־ גו
ד ®עגםיע ם. ייײז *־ז *זנ עג מ ח  באריכםעם •

 געגעראל גאגלער איזידאר ודײס־פרעזידעגם
ר ע ש עדז r מנ c ײביאן. קלאיקכואכער דזיר 

 רעסײער־ «רם פראגעגם »ית פיז הרספה די
 דער דאס רועגייעך נזאכען ידעם כוענט־פאגד

 הונ־ 17 די רעםײערעז קעגעז װעם פאנד
 הא־ ױאם ױניאן־װעםעראגען. 22 םים דערם

 רעטײ־ '1 וױלען זייער אײםגעדריקם בעז
 כללים די לוים זיינען. את 1954 אין ערעז
רעםייערען. «ו בארעכםיגם סאנד. סונם

 באנײט איז װאס אגרימענמ, דעם לויט
 טשעד־ דער װעמ יאר. פינף אויף געװארען

עי ארםור רעםייערמענם־פאנד, פח מאז ש  ח
 קאמי־ פעדעראלער געוועזענער אלםמײער.

 סיס־ םןמיאל־פארזיכערונגם םונם שאנער
 בא־ צו אונםערזוכונג אן דורכפירען םעם,

 אפ־ העכערער א נױםיג איז עס גי שםימען
 צו מעגלמד מאכען צו כדי פאנד, צום צאל

 בא־ זײגען און װילען װאם אלע רןיםייערען
 דא־ די אם אויב רעםייערען. צו רעכםיגם

 ,1956 ױני׳ ביז וועם אונטערזוכונג זיגע
םיג איז עם אז פעסםשםעלעז.  העכע־ צ,י נוי

 װע־ פאנד, צום פראצעגס־אפצאל דעם רען
 האלבען א נאך צאלעז בתים בעלי די לען

.”״פעי־ראל װעכענםלעכען םונם פראצענם
 עםאב* איז רזיםייערמענם־פאנד דער זײם

 האבען .1944 יאניאר אין געװארען. לירם
 פונם פראצענם דדײ געצאלם בתים בעלי די

רזי ־ עי פ  זײם האס װעלכער פאנד, צדם ”1.
 םויזזינט זעקם קגאפע רעםײערם .1946 יוני,

 1946 פון יאויזיז די אין ימיזןרודעםעדאגעז,
 אינדו־ דער אין לאגע די רוען ,1951 ביז

 גום, םאיהעלםניסמעםיג געװען זזיז סםדיע
ם זײגען  געװען םיםגלידער עלסערע אלע ני

 נדיס־ די פארקערם. רעםי׳יערעז. צו בעלגים
 געדוען שוין זײנעז װאס ק^אוקמאכעד. םע
 זיי־ האבעז רעםײ׳ערםעגם־עלםער, דעם איז
 יאר. צו יאר ®ץ א^נעלײגם רעםײערםעגם ער
 מחפת זיך. האם יאר צוזײ לעצםע די זדן

 םארגדע־ םאך. *ין לאגע אומגינסםיבער דער
 אפליקאנםען. עלםעד־פענםיע צאל די טערם
 ארי־ אנגןיזאכוזילם זיך האבעז אופז אזא אױף
 םיע־אסליקאציעם.1ע8 זזחנדערם 17 בעד

מ ודעמן ל ע ד ג געװען איז עס ו םי  אין נוי
 קעז מעז צי באשליסען צו ,1954 יאנואר.

הײ־יאר. באשםעםיגעז אלע זײ
ד מ מ נארםאלע די א ע ל ר ע  »שם הכנסה י

 העכס־ רעםײעדזין צו דעדלד׳יבם האם פאמי
 pc כללים די (לויס ^אננוצןסליא 540 ם׳עגם
פ םדו פאנד דעם ײג װעקמל  זױן װעדען א

ם, סרמע א רעזעדדד ל  גאראנםי־ זאל ױאס מ
צדש׳לעחו די רען  דאלאר. 65 פח *ענסיעם נ
 די י׳עבם׳). רעםײ־ערםער דעד װי לאנג אזו׳י

אן  די צו געװ׳צנדעם דעדיבעד זיך האס יוני
 פאדלאנג א םיס אסאסיזיײשאנס בזזים בעלי

 דדײ פון פאנד צרם אפצאי* דעם הזבערען צד
םעגלעמז. צר כדי ®יר *ו׳יף דעד

 אין ר׳ןםײ־ערעז קענעז דןיל פאנד דעד זזד
 12 קגאפע אגדעדע די אדיך .1954 יזמהאד,

ס *®ליקאגסען. זזרנדעדט  אששדדאכעבזײג ני
 די אס צוליב פאנד. פונם ®״נדאמענם דעם

 נריםיג מודעז איז עיקר־מאדעררסנ דאזיגע
 בא־ ודעגען פארהאנדליגגען די אנצוהריבען

 הדשים דעקס כױם אגרימענסס די גײ׳עז
ײער  געדארפם נארפאל האבען זײ זרידער »

הײ־יאר. כואי. םוף אויסגײז.
 צאלען אנד-ויבעז ודעלען בתים בעלי די

 דעס רעםײערהענם־פאנד ציגן פראצעגם םיר
 א ארן פי־ר די חוץ א .1954 דזשון. ערשםען

 װאהעי־ צים צאלען זיי װאם פראצענם. האלב
 נױ־ װעם עס אייב פאנד. הע־־יםה ענד שאן
ט זײן, םיג י  אעטער־ אריבענדערמאנםע די י'

 די העכערען בתים בע־יי די ױעלען זוכרנג.
 אנהויבענדיג םענסיע־פאנד. צום צאלרנגעז

 א און פיר צי .1956 ײשון. ערסםען דעם
פראצענם. האלב

 אלםע די פון פונקטען אנדערע אלע
אגדי־ נײע די אין אריץ זיינעז אגרימענםם

געדעכטינקײט &----------------
 עגדערונגען. איז עס ״עלכע אן מעגםפ׳

 ״עםקעלײ־ דער װיכםיג דא איז םפעציעל
 אגרימענם, אלםען דעם פון םאר־פונקם״

 בארעכ־ זיינען ארבעטער די וועלכען לויט
 לעבענס־ די אויב העכערונג לוין א צו טיגם

 אי־ אויף געהעכערט װערען פרײזען מיטעל
 לעצםער דער זײם פראצענט פינף בער
 װי האבען. קלאוקמאכער די הוספה. לוין

 5 פון העכערונג לוין א געקראגעז באקאנט.
דזשולײ. לעצםען דאלאר.

 באשםע־ זײנען אגרימעגםם באנײטע די
םינג א ביי איינשםימיג. געדוארען םיגם  מי

 איז װאם לאקאל־עיזזעקומיװעם, אלע פין
 דעם אין יאנואר, סען6 דעם פארגעקומען

 אויםסירלעכען אן נאך האםזיל. דיפלזיאזא^
 גע־ סח פארהאנדלונגען. די וועגען באריכס.

 דער נאגלער. איזידאר נעראל־םענע^שער
םינג  םח געװארעז אדרעסירם אױך איז פי

 קאפלאז בענדזשאםין װײם־פרעזןדענםען די
 פון אריך רױ ריבין. גדליה *ון“הײפאן לדאים

ל סאליםאן. עד ®זליקפאן. פא  שלעזינ־ עפי
 נױםינג דער גאלדאװםקי. ®אריס און געד
ן pc געװארען אנגעפירם איז בי  צוקער־ ת

 באארד דזשאינם pc םשערםאן דעד מאן.
«p ז די  בא־ די באשםעםיגען צו יציעאלר;

 גע־ פארגעשלאגען איז אגרימענםם נײםע
 עקזעקוםײו־באארד שערעי־. א. pc רדארעז

.117 לאקאל pc פיםגי׳יד
 לײ־ האם. ורעלכער דובינסקי. פרעזידענם

 האט מיםינג. צרם קומעז געקענם נים דער.
:סעםעדזש סאלגעגדען דעם צוגעשיקם
 װיכ• א װאם שפמןרק סאדדיער ׳יאיך

y r e אומ־ םיר םאר דזאם קאנסערןןנץ 
ײ ז״יז *ד געםאכבז לעךמעג  בײ אײך כ
ײנםיגער דער  פארזאםלוטג רדיכסיגער ה
אר סאאדד, דזשחאמם דער כלדיז ניש  נ

 זײגען גאגצזן *ןלם איגםערגןןשמןגןןל די
®, גזךלזןן  אדכד דןןר פדליכ ודאס כוך^רג

 אינדדםםריע דןןר אין לאכן ניסכױכײר
 אוגזןןרע סדן פמךל גרעפןןרזן ? ילאבעל

ריפױיעדען. צד פארלזמגם פיפהלידער
ײד ײאס יע® מ »  ג?ך א

מ־יי• דאזיגעך דעמ יײזיןך פד לרננען א  ק
 ®ארדינם ■רןןכלזןס, שױדזןדזןן זנרן ®ידפזעך

aarappngTf י בדחיער^  זײן ®אד מןגל
 דעדגרי׳יכדמ ושךיגע די »ירעד׳*»פ©.

 גח»ען דעם ולויך ^ןפרז^ל *ד דיגען *יעמ
^פען  *חטזכ־• f מ׳איז ימריך. םדן»רנזעד נ

ד ודען אז ׳=*ודײז  זיך או׳לי נעמען םי
*ז ץ ת ה כ תדוי׳י ן ד, רז ע דנז א ד * םן כ פד םיי  םי

 םיפד אלזן ^ננןןמען ©יר ודעלען נלידעד,
 וןגדי־• דעד דערפילען. *ד זײ כדי ׳לזך

pspz רד»ןם r x ען סןןר־דדאס ס ^ שי ע  ג
ד דזזס ודע® גזדזירזןן, ע עגי =^כעז• ־

ת כין ״איד ם א  אײד אז גליקלעד, ב
 דרמ־ מןם אם לײזען *ו געליעען אײ

ן מן עג «וז>כלזןם. כ
 געלעגענ■ די אויםנוצען «ייך ודיל ״איך

ם * ם כעלי אײערע גראםולירען צד ד תי  כ
 ::,,אײנשםעל פראגרעםױוזןר דײר סאר
 אמ אץ ארױסנעױײען האכעז ,ד״ ױאס
סיםיאציע. דעד

ד י װ ײ ו , , י ק ס נ י כ ו  ד
שאנעל ״פרעזידענם  אממערנע

 װאירקןןרס גארמענט לײדיס
ירניאן״

> 1954 פעבױא־,
 ביאז״־־איבעטעי־ 5ססס,

 אי־ קײיצעי־ע געדױנעז
בעטס־װאך

v ___________ : ___________________ j
 ױאם ארבעטער. בראזיר טויזענם פינך•

 פיר־ גרויסע צװיי בײ באשעפטיגט ױינען
 םטײםס, עטלעכע אין שעפער ריט מעם.

 ארבעםם־ שעה׳איגע 35 א געוואונען האבען
 באריכטעם אגרימענטס. באנײטע אין ױאך

 זײנען אגרימענטס די ד־ביגסקי. פרעזידעבפ
 הייפט־אפיט ד־רכן געױאי־ען פאר־אנדעיים

 מיטן הסכם אין אינטערנעשאנעל. אינזער פין
 צ־ עקזעקוםיװע 1גענעראי דער פין באשלוס

 ארבעטס־באדיג־ איינהײםלעכע עסאבלירען
 הא־ װאם פירמעם. מים אפמאבען אין גונגען

 אץ םםײםם ענעTפארש־י ׳ אין שעפער בעז
 פירמעם צװײ די טעריפאריעס. ױריסדיקציע

 אץ איסםערן דירכן קאנסראייירם װערעז
דעפארםמענט. סאץ אוו אום נארד־איסםעוץ

 פארם .כיעידעז די פירמעס. די pc איינע
 אי־ באשעפםיגם רועלכע קאמפאני׳/ בראזיר

 שע־ זעקס אין ארבעםער םויזענם דרײ בער
ײחי אין פער ש  װיר־ וועסם אין א־ן ניו־דז

 צי געװען רטכים פריײויליג האם דזשינע.
 בעל אירע פאר ארבעטס־וראך די קירצ׳ה

 דער מיט אגרימענט דער הגס מלאכות.
 מערץ. פאריגען געײארען באנייט זדז פירמע

 קאנ־ אינםערנעשאל דער פאר חדשים צװיי
 באשלאסען איז עס װעלכער בײ װענשאן.
 אר־ שעזז׳איגע 35 די איינצ־פירען געװארעז

 .יראם אגרימענם. יענעם לײם בעםס־װאך.
 צוױי אויף געװארעז אונסערגעשריבען איז

 ארבע־ געדארפם ארבעטער די האבען יאר,
װאך. א שעה 40 םען

 ״עקשױיזיט די איז פירנלע צוזייםע די
 באשעפטיגמ "אס .”קאמפאני בראזיר פארם
 שעפער אירע אין ארבעםער םויזענם צװײ

 פאסאםשוזעםם. ניו־דזשױרז'. נױ־יארק. אין
 אי*א- אין pא װעסס־װירדזשינע װירדזשיגע.

 דעם באנײעז צל פאדהאנדילנגצז די באכיז^
 גע־ זײנען פירפע דער אט מים אגרינלענס

ט לרײט־פרעזידענט פץ גפווארעז פירם אי " 
 דער מים פארהאנד^ינגעז די טסאלבערג

מעידעז  גע־ געפירם זישען פירמע פארם״ .
 הא־ איזראעי ױייט־פרעזידענט pc װאדעז

ראװיץ.
 ד־נען. פירמעט ביידע אין אדבעםער די

 ארי־ יאװאי־. םען4 דעם pc אנזזויבעגדיג
 האיב א אדן 37 אדיף pc 40 בערגעגאנגען

 יאר ציוײ אין pא ארבעט. יואך א שעה
 שעה 35 ארבעםען אנהײבען די '״צי^עז ארים

 ײז1י קריגעז ירעיען מי׳אכלת בעל די װאך. א
 אײנגע־ פראצענמ דרייצען pc העכערונגען

 פאר־ זיי 1זאי וואס םײלען. צװײ אין םיילס
 ארבעםט־ פארלײרענער דער פאר גיםיגען

 ארבעםען אנהליבעז װעלעז ױי ווען ציים.
 פאו־דינעז מייאכית 1בעי די ירעלעז שעה. 35
 איצם קריגען זײ ױאס שכיר־ת. זעייביגע די

 פארם״ ״עהסלױזים די ארבעט. שעה 40 פאר
 געײען רםכיפ דעם ח־ץ א האט פירכלע

 אי־ ױניאן־קאנטראל דעם אײכצוברײטערען
 די־ *לאס ארבעםער. נדערטיה זיבען די בער
 דעם אין שעפער דרײ אין באשעפטיגט נען

צט ביז ז״־נען ײעלכע סטײט. איםטערן  א'
ארגאניזידט. געלוען ניט

 ער־ אויסצאלען װעט 40 לארץאל
פענסיע־טשעקס שטע

אויםצא־ װעט בעלטםאכער, .40 יאדאיי
 צל טשעקס ע^טער־פענסיע ערשםע די י־ען
 ספעציעלער א בײ װעטעראנען ילניאן נײן

ן דעם פײערלגג, ע ט  באריכטעט פעברואר, ^
 די לאקאל. פלן מעגעדזשעד שללארץ. הענרי

ץ ערשטע  געארבעט האבען פענסיאנערען ני
יאר. 45 ביז 20 פון אינדוסמריע דער אין

 פארקומען װעט װאם פייערונג, דער בײ
 דער־ אויך װערמ האטעל. דיפיאמאם אין

 נעמם ילעלכער דלבינסקי. פרעזידענט י־ארם
 אנםיילצל־ פערזענלעך מי די אייעמאל דיך

 די טײלען pא פייעדונגען אזעי׳כע איז נעכעז
לועםעראנען. ילניאן די פין פרייד

r ץ
 קלױרהס שיפינג דרעס

 פאר םטרײס געװינען
ױניאךאנערתענוגג

v___________ _ _ y
יארק. נױ אין קלוירקם דרעס־שיפינג די

 דער אין ױניאז־רעקרוםזיז נײ־ארגאניזירטע די
 אית־םאגי־ אן נאד האבען אינדוסםריע, דרעם

 פאדע־ זייער געלואונען ״בליץ״־םםרייק גען
 אםאםי־ בתים בעלי דרעם פינף די פון רונג

 אן װעגעז זיי מים פארהאנדלען צו איישאנם
אגרימענם.

אנגעהוי־ זיד האם װעלכער םםרייק, דער
 אינ־ אזייגער אכם יאנואר. טען12 דעם בען

 פארשפרײם פײער א װי זיך האס דערפרי.
 פיקעםס די *בער דרעס־פארקעם, גאנצען אין

 דדײ בײ קאנצענםרירם עיקר דער דיך האבען
 *ריף px דװייברא אויף געביידעפ גרויטע
 אױם־ פאראן זײנען עס ױאו עװענױ, זיבעםע

 אפע־ דרעס די װען דרעס־שעפער. שליסלעך
 גע־ זיינען פרעםעדם pא קאםערם רײםארש.

 פיקעםס. די געזעץ pk ארבעם דער צי הלמעז
p נים שױן זיי זיינען n s שעפער, די זדן 

 םייל באדייםענדיגסםעד דער איז אזײ א־ז
 פא־ פרלשםעבדיג אינדלסםריע דרעט ד<ר פץ

 שיפינג־ הונדערםעד געװאדען. ראליזירם
 העדקדראסערס די באלאגערם האבען קלדירקפ

 סינױ אלם אײנצושרײבען זיך ײניאן דער פץ
דער  גע־ האבען בתים בעלי דרעס און גיי

 אר־ נײער דער pפ םעלעפאן דעם שםורעפם
 אונ־ גיכער ,װאס כארלאנגען, מים גאניזאציע

אגרימענםם, טערצלשרײבען
געוהימ־ען. ארויפגערופען איז םםרייק דער

 פעגע־ ספיצער. דזשעק באריכםעם עפ לזי
שער  װעל־ 60 לאקאל פרעפעד דרעס pc ח

ם אן פירם כער  ארגאניזיר־אדבעם דער רי
r c ם ת  װי נןגדעס םאג א ־עי,60 י׳אפאל ני

ױיפ־פרעזידענם  גענע־ ד-אכפאץ. ײשוליום '
 באארד, דזשאינם דרעם pd ראל־כענעדזשער

 די אז געמאכם באקאנם עפענםלעד האם
 פולע איר געבען װעם ױניאן דרעסמאכער

 קאמף זײער אין קלוירקם שיפינג די צו הילף
רען צ־  אנ־ געווינעז אמ ױניאן א ארגאניזי

 דיערע פאר ארבעטס־באדינגלנגען שטענדיגע
 באקאנם־ דאזיגער דער אין מיטגלידער.

 די pפ געװארען געשטיצט איז ולאפ מאכלנג.
 וױים־ לאקאלען. דרעס די אין מענעדזשערם
 טשארלם אנםאניני׳ לואידזשי פרעזידענטען

 די דערקלערען פאליקמאן, מא אץ זימערמאן
די אז ױניאן, דרעסמאכער ר5ד פון פירער

2ו דיט &
 דא־ טליזענם 20 אסיגנירם האם ארגאניזאציע

 און קלוירקם שיפינג די העלפען צו אויף לער
 איר געבעז צו זיך פארפליכטעם ױניאן די אז

 פינאנציעלע אלן ארגאניזאציאנעלע מאראלע,
 װי לאנג אזלי קלױרקס שיפינג די צו הילף
נויטיג. זיץ װעם דאם

 אנגע־ ד״אבען קלױרקס שיפינג דרעם די
 מיט ערשט ארגאניזיר־קאמפײן זייער הויבען

 גענעראל־עקזע־ די װען צוריק, חדשים פינף
 גע־ האט איגמערנעשאנעל דער pc קוםיװע

 איבערגעבענדיג ־עי.60 לאקאל םשארטערם
 קלוירקם שיפינג די איבער ױריםדיקציע די

 מייסם- די .60 לאקאל פרעסערס דרעם צלם
 נייעם דעם pc מיםגלידער פייי־ px רענק

 ברען אזא מים דיך האבען לואם ־עי•60 לאקאל
 אנ־ זיך האבען םםרייק, אינם ארייעעװארפען

אן דער אן געשלאםען  פינף נײם ערשם ױני
אלד־םײמעז־כ׳ צוריק. חדשים פיר אדער  די.

pc זײנען* זײ װעז ײגיאן. דרעספאכער דער 
 קאלםען דןים אין ארבעט דער צו געקוסען

 ־12 דעם דינםםאג, pc פריפארגעז שנײאיגען
 אויף געקוקם שםאלץ סים האבען יאנואר. םען

 אזײ האבען װאם ױניאן־רעקרוםעז, נײע די
 די p* ןינםחיאזם דעם איבעדגעס־םעז גיך

 יװיאן־װעםע־ אלמע די pc סםרײק־םאקםיק
ראגען•

 פארענדיגם געװארעז איז סםרייק דער
 די װען ארוענם. אין 5:30 םאג. זעלביגען דעם

 אםאסיאײשאנם דרעס סינף די pc פארשםײעד
 נױםן פארהאנדלען צו :עװען מסכים האבעז
 קאנ־ די אגריפענם. אן רועגען לאקאל נייעם

ך האבען אסאםיאײשאנם די מים פעדעגצען  ד
 יאנואר, םעז14 דעס דאנערשםאג. אסנעהויבען

px ם נאד זײנען  ודעץ פארענדיגם געחלען ני
ײם״ דרוק. צום געגאנגען איז די.גערעכםיגק

r  n

 נײעם דערװײלם 99 לאקאל
מענעדזשער

J_____________________________v j
p זעקלםײדעק; די s אפיפ ,99 לאקאל 

px דער־ האם ארבעםעד. דיפםדיביישזזן 
 pc גוענעדזשער אלפ אפעלםאן שעלי װײלפ

 pc פל»ץ דעם פאדנעפען װעם ער ל.xקxל
p דזר־פ r ^ r n. רשעעדוענם pc זײם לאקאל 
 םען6 דעם ןשסאדב?צג איז ערכלעוד ,1940

פעצד ח לאנגעד א נאך ר.בע; קודיס.ע?
r עלסאןאפ שעלי x אקםידד px יי־ דער 

אן זיץ ,1940 זײס ניאן r םעםיגקײס ייני x 
 אדײנ־ איז עד װעז רעןאגעלד איבעדגעריפען

 דעד א׳ץ פיליסער־דינםם. px געםראםען
 אפעלםאן ברודער ודעלנױפלחמד״ לעצסער

דן האס p פארלײף ז c געדינס פלחמה דער 
 px 1946 לופם־פלאס. אפעדיקאנער אינפ
 םעםיג־ יוניאן p^ באנײם יײדער ער האם

 .99 לxקxל pc אגענם• ביזנעס אלם קײס.
p פארלויף אין יאר. צװײ לעצםע די אין c 

 קראנק, געדדען איז דורארקין װען צײם דער
 אמם דעם פאי־נימען אפעלםאז שעלי האם
pc .אםיםמענם־מענעחשער

 ,99 יאקאל פץ מענעדזשער נייער דער
 אמם, זײן אין װערען א'ינגעשלואלירען װעם
 אנהויב ירגיאן־מיםינג םפעציעלען א בײ

^cxt’h איז אפעלםאן שעלי מערץ. c צי 
 פרע־ px עםא פלן טאכטער אײנציגער דער

 ״גערעכטיגקײם״ די דלבינםקי. זידענט
פאר נייעם דעם געלעגענהיימ דער בײ װינשט
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 לאקאל־מענע־ גײזנם דעם און גליק םד א
 פרוכםבארע *ץ דערטאלג גרױםען דזשעד

ױניאן־ארבעט. זײז אין דןרגרײס־גגעז

 אױםגעצאלט האם סו6 לאכ$ל
 װעדפעיד־ אין $300,000 איבער

בעגעםיםס
 םון פאנד װעלפעיר ענד דיעלםה דער
ר, םגאוםום .105 לאקאל םע מ ר  םא־ האט א
מז  הונ־ דריי זױבער אויםגעצאלם יאר רי
 און װאקעישאן איז דאלאר םײזענם דערם

ם. ם מגעסי מז־ «  קא־ מארםין באריכםעם קרא
ײ איז דאם לאקאל. םון םענעדזשער העז•  א
 אין וױ מער דאלאר םויזעגם הגנדערם בער
 גענויע אויםגעצאלם האם לאקאל דער .1952
 אין .1952 אין דאלאר 258 םים םױזענם 284

ײ 389 געװארעז אױםגעצאלם איז 1953  םו
 זײ־ סוםען גרעסערע דאלאר. 279 םים זעגם

 אין יאר לעצםעץ געווארעז אײםגעצאלם נען
 און װאקאציעם פאר ,1952 םים פארגלײך

 די אפ ש&יגעלם דאס קראנקען־בענעסיםם.
 וואס בענעסיםען, די םון אויםברײםערוגג

םיםגלידער. זיינע צאלט לאקאל דער

f ------------------------------------------------- \
 אװ אוש קלאוק דעם אין

דעפארפםענש םאון
■>________________________________v

 דעם אנהױבעז װעם ב. ר. ל. J דער
 דער םון רעזולםאםען די וועגען פארהעך

 ערש־ דעם יעליס״־שעסער, איז אפשםיםונג
 װיים־ באריכםעם חודש, ריײנםיגעז םון םעז

 םונם םענעדזשער רובין. גדליה פרעזידענם
 זײ־ עם דעפארםמענם. םאון אוו אום קלאוק

 די וועלכע װעגעז שםיםעז 76 םאראז נען
 ױי צי באשםיםען דארף רעגירוגנם־אגענםור

 זײנען שםיםען דאזיגע די גילםיג. זיינעו
 װאם ארבעםער. פון געווארען אפגעגעבעז

 דעד םון אפגעלײגםו בכיײז האם םירמל די
ט זין־ זאלען זײ כדי ארבעם  בא־ קענען ני

 לױם אבער. אפשםימונג. דער אין םייליגען
 הא־ אגענםור, דער פון רולם שםענדיגע די

 א ארבעםער $פגעלייגטע צײטוױיליג בעז
 אפ־ אזא אט אין באטייליגעז צי זיר רעכט

 געװארעו דורכגעפירט איז װאם שטימונג.
 שעםער בײדע די אין אקטאבער פאריגען

 קאנע־ איז עלים׳׳־פירמע, -םידני דער פון
טיקאם.
קנא־ די צװישען אפשטימונג יענער אין

 ניט־ דער פון ארבעטער הוגדערט זיבען פע
אז  שטימען 239 זיינען קלאיק־פירמע. ץני

 און ײניאן דער פאר געװארען אפגעגעבען
 אפגעלײגט זײנען שטימען ו4ס געגען. 248

 אויפן מייסטענס ױיט• דער אן געװארען
 צאל דער אם פון פירמע. דער פון פראטעםט

 דורכציפירען באשלאסען ב. ר, ל. נ. די האט
 שפעטער און שטימען 76 װעגען פארתצר א

 גילטיג. זײנען עם זײ פון װיפיל באשלאםען
i די פון יעדער t דארםען װעט ארבעטער 

 און ב. ר. .,י נ. דעם צ־ קומען פעדזענלעך
 װעט מען װאם פראגען. די אײף ענטפערען

ױאן די שטעלען. אים  פארטרא־ זימ ־ועט יי
ד טען י ײס אדײאקאט• איר ד׳ שיין מא  גא
 אנגעפירט ד.אט װעלכער ■L־t: אײרוױן א־ו

 ״עלים״- די אין ארגאניזיר־ארבעט דער מים
שעפער.

 רע^ טאון אװ אוט איםםערן
 אלשען יאר » ארגאניזירם

שאפ :ינדיוניאן
v ________________________________ J

דעפארם־ טאון אוו אום איםמערן דער
 אוגםערגעשריבען חודש פאריגען האם מעגם

ט אגריפעגם אן איני^״. בראדערם .קאפס מי
 אזאן אין פירפע בראזיר און קארםעם א

 וױים־פרע־ באריכםעם איילענד׳ לאנג פארי^
 גענעדאר־מענע־ האראװיץ, איזראעל זידענם
שער  םירמע, די דעפארםםעגם. דעם פון ח
 ארבעטער. 200 איבער באשעםםיגם װעלכע

 ניט־ױגיאן א אפערירם יאר 40 איבער האם
 געװא־ געמאכם שױן זײנען איצם ביז שאפ.

 די ארגאניזירען צו פרואווען עםלעכע רען
 אויך איז װאם פירמע׳ דער םון ארבעםער

 כרא־ ענד קארםעם -םעמא די אלם באקאנם
 דער־ די דערפאלג. אן אבער קאם&אני״. זיר

 אנגעפירט איז ארגאניזיר־ארבעם פאלגרײכע
 םענעדזשער גראםמאן, דזשעק םון געווארעז

לאקאלען. אײלענד לאנג די םון
 װעלען, ארבעםער ניי־ארגאניזירםע די
 אנהױבען יוניאן׳ דער מים אגריימענם לויםן

 37 די אנשטאט וואך. א שעה 35 ארבעםען
 געאר* האבען זײ וואס שםונדע׳ האלב א און

 װעלען שטיק־ארבעטער די איצם. ביז בעט
 פרא־ זעקם פון העכעח־נג לוין א קריגען

 פארלוירע־ דער פאר פארגיםיגען צו צענם
ון ארבעםס־»יים. נער  ױאכען־ארבעטער ̂ז

 פראצענט. ?גלף פון הוספה אז קריגען װעלען
 קרי־ אופן אזא אויף ױעלען װאכען־הענם די

 דער אויף דאלאר 2 פון צוגאב־הוספה א גען
r א ײאד׳ n אין םארדינען װעלען זײ וואם 

 הא־ די וואס שכירות, זעלבע די שעה 35 די
 לדנגערער דער פאר געקראגעז פריער בען

■ ארבעםם־וואך.
 בא־ קריגען וואכעךארבעםער און שםיק

 אײן פאר און טובים ידם זיבען פאר צאלם
 ארבעטער די פרעזידענם־װאלען. אין םאג

 װאקאציע פאר באצאלט קריגען אויך װעלען
 װע־ בתים בעלי די יאר. א וואכען צװײ ביז
 פרא־ האלב א און צװיי צאלען אוין־ לען

רעטייערמענט־פאנד. און וועלפעיר צים צענט
 און קארסעט נײ־ארגאניזירטער דער
 עלטםטע די פרן איינער־ איז שאפ בראזיר

 אינדוםטריע. דער אין שעפער ניט־ױניאן
• • •

 חודש פאריגען איז װאם אגרימענט, לויטן
 ״גלא־ דער מיט געװארען אונטערגעשריבען

 מיט בראזיר־פירמע גרויסע א קארפ.״. קין
 און דזשוירזי, ניו העקענסעק׳ אין שעפער

 װאך ־ ארבעטם די װעט יארק. נױ סאפערן.
 40 פץ װערען געקירצט שעפער בײדע אין

 רעדו־ װעט ארבעטם־צײט ד* שעד״ 35 אײף
 איצט שױן פא<ען־ צוױי אין װערען צירט
 פ־ן װערען געשניטען ארבעטס־װאך די װעט

 שטיק־ די שעה. האלב א אדן 37 אײף 4ס
 לויךהעכערונג א קריגען װעלען ארבעטער

 פאר פארגיטיגונג אלם שעה א םענט צען פון
 װא־ די און ארבעטס־צײט פארלױרענער דער

 שכירות זעלביגע די הדיגען װעלען כעױהענט
 פץ פאר־יויף אין ארבעט. שעה 4ס פאר װי

 רע־ וױיטער ארבעטס־װאך די װעט יאר ציױי
 צינאב־ א ר־ט שעד. 35 אױ-ף ורערען דיצ״דס

 שטיק־ די פאר פראצענם 6 פון העכערונג
קרי־ וועלעו װאכען־הענט די אװ ארבעטער

גערעכטיגהײט ------------
 אר־ שעה 35 פאר •שכירות זעלביגינ די גען

 פאר געקראגען םריער האבען זײ .װאם בעם
ארבעםם־וואך. לענגערער דער

 גײעם דעם אין פארבעםערונגען צוגאב
 געװא־ םארהאנדעלט איז װעלכער אגריגגעגם׳

 הארא־ איזראעל וױיס־פרעזידעגם דורך רען
 באצאלטען איץ ®ז צוגאב א :זײנען װיץ.

 ארבע־ װאכען און שטיק נײ־יאר. ױם־םוב,
 און 4 איצם קריגען ארום אזױ וועלען םער

 זײ װען אפילו ױם־םובים באצאלםע ד.אלב א
 ווען וואך א אין אדער שבת אין אוים פאלען

 די אח שא^ אין ארבעם קיין ניםא איז עם
 איס־ צום צאלען אנהויבען וועלען בתים בעלי
רעםייערמענט־םאנד. רעגיאנאלען טערן

• • •
 ארגאניזירט האט דעםארםמענט דער

 קאגםראקטארס. אגדערװעיר גים־ױגיאן צװײ
 אין קאםפ." אנדערגארמענט .םליט די

 גארמענט ״גילדא די און םיםי דזשוירזי
 שאפ לעצטער דער סיטי. ױגיאן אין קאמפ."

 .1946 זײט שאפ נים־ױניאן אלס עקזיסםירט
 אנהויבען װעלען ױניאךרעקרוטען נײע די

 שעה 40 אנשטאט װאך א שעדי 35 ארבעטען
 לוין־ געהעריגע די קריגען װעלען די און

 דער פאר זיי פארגיטיגען צו העכערונגען
 ארבעטער די ארבעםם־צײט. פארלוירעגער

שאפ אינם ט׳־ פלי  ערש־ דעם קריגען װעלען .
 האלב א און דרײ אגרימענם פון יאר טען

 יאר צוױיטען דעם און ױם־םובים באצאלםע
 אויך װי ױם־טובים, האלב א און׳ פינף —

 רעטייער־ און װעלפעיר די פון בענעפיםען
 קריגען .גילדא׳׳־ארבעטער די םאגדען. מענם

 באצאלטע יאר, א ױם־טובים 4 פאר באצאלם
 בענע־ און יאר א װאכען צוױי ביז װאקאציעם

 ארבע־ די פאנדען. װעלפעיר די םון פיטען
 148 לאקאלען די צו געהערען װעלען םער
 מאריס פון פארװאלמעט װערען װאס .162 און

עקסטרעקט.

r --------------------------------------------- n

 פילאדעל־ אין ױגיאן דרעס
 געגען סטרײק געװינט פיע

פײנזע ניט־ױניאז
V________________ _______________ J

 פי^א־ אין באארד דזשאינט דרעס דער
 ארגא־ אנגען1' איר געװאונען האט דעלפיע.

 א סטײנבערג׳/ ״איי. געגען ניזיר־סטרײק
 װיליאם באריכטעט דרעס־שאפ. טשילדרען

 זוי נאכדעם ידניאן. דער פון מענעדזשער ראס.
 ארוי־צו־ אפגעזאגם זיר האט געריכט דאם

 דאס אפצושטעלען אינדזשאנקשאן אן געבעז
 ענד־ םירמע די איז שאפ, דעם ארום פיקעטען

 אעטערגעשריבען און געװארען מרוצה לעך־
 ארגאני־ דער ױגיאן. דער מיט אגרימענט אן

אן דער געגען זיר־סטרײק  איז פיררע ניט־ױני
יאר. לעצטעז אױגיסט• ױיט אנגעגאנגען

ײד א גע״ארען איז פירמע די טג  אט מי
 אסאסי־ פראדױםערם 1אפערעי ״סשילדרען

אן די װעלכער מיט אײשאן״. עי  א האט י
 ײניאן־רע־ נייע ד״ אגרימענט. קאלעקטיװען

 אר־ זעלביגע ד־ געניסען װעלען קרוטען
 עטאב^ירט ױינעו ױי וױ בעטס־באדינגונגען

אגרירענט. דעם אט אינטעי־
0 0 0

■ ג־עגעו טטי־־יק י־עי־ " * ■ עיז־ .^כדאן4 ׳
 געװא־ דערקלערט איז װעלכער אינק.". סאן
גײט יאר פאריגעו אקטאבער סיױ רעד

> 1954 פעברױאך,
 האט פירמע די װאם אגקלאגע• די םראץ

 פעדערא־ אין חודש לעצטען ארײנגעבראכט
 פירמע די יוניאן. דער געגען גער^כם לען

 א פאר ײניאז דער פון שאדען־ערזאץ מאנט
 טעפט־ דעם אינםער דאלאר. מיליאז פערםעל
אן די געזעץ. הארטלי  אײסיעברײ־ האט ייני

 וואס פירמע, דער געגען םםרײק איר טערט
 אר־ הונדערם צױײ איבער באשעפמיגט האם

 פילא־ אין הײפם־שעפער די חוץ א בעטער.
 »שאײ די געפיקעט אויך װערם דעלפיע,

 םטער35 דער אויף פירמע, דער פון ררס״
 געפלאנט װערט עס בראדיויי. און סםריט

 געגען אויך סטרײק דעמ אײסצושפרײטען
 קארא־ סאוט איזיי. אין שאפ פירמע׳ס דער

 בויען. אין איצט האלט פירמע די װאס ליינע.
• • •

 די אין פארזאמלונג פייערלעכער א בײ
 םען14 דעם ױניאן, דער פון העדקװאטערם

 די געװארען אויםגעטײלט זײגען יאנואו־,
 דזשאינט דרעס םונם טשעקם עלםער־פצנסיע

 די ױניאן־װעטעראנען. 35 גאך צו באארד
 גע־ באגריסט זײנען װעטעראנען רעםײערטע

 פונם מענעדזשער ראס, װיליאם פון װארען
באארד. דזשאינם דרעס

r--------------------------------------------ץ
 איםט נארד דעמ איז

דעםארםמענט
v____________:_________j

 גע־ האם דעפארטמענט נארד־איםם דער
 און העכערונגעז לוין חודש פאריגען וואונען

 באנײטע די אין ארבעםס־װאך קירצערע א
 באריכםעט פירמעס, צאל א מיט אגרימענטס

 דירעקטאר גינגאלד, דײװיד וױיס־פרעזידענט
דעפארטמענט. דעם םון

 850 האבען דיסטקיקט העריסבורג אין
 ־35 א ^ערראדבען דרעסמאכער םשילדרען
 העכערונגען לוין ארבעטם־װאך, שעה׳איגע

 דעם דאנק א פארבעםערונגען, אנדערע און
 אונטער־ איז װאס אגרימענם קאלעקםיװען

 דער מיט ױו־יארק אין געװארען געשריבען
 מאנופעקטשורערס־ אפערעל ״טשילדרען

 איז אגרימענט נייער דער אסאסיאיישאן״.
 נײעם פון אנהויב מיטן קראפט אין ארײן
 אין באשעפטיגט זײנעז מלאכות בעל די יאר.

 פענסילװײניע װעםטערעז אין שעפער, 12
 מײ־ פון פארװאלטעט װערט װאס דיסטריקט.

דזשאנסאן. קעל
• • •

לא־ פון מיטגלידער הוגדערט דרײ ארום
 דיס־ מאסס. ספריגגפיייד, אין ,226 קאל

 יאר נײע דאס אנגעהױבען האבען טריקט,
 אר־ קירצערע א און העכערונגען לוין מיט

 זײנען ארבעטער הונדערט צײײ בעטם־װאך.
 קאמ־ ס־אזיר ״לאטיק דער אין באשעפטיגט

 האבען זײ ארטשארד. אינדיאן. אין פאני״,
 א און זעקס פון העכערונג לױן א געקראגען

 דער פאר קאמפענסירען צו פראצענט האלב
 ארבע־ ־ינדערט ארבעטס־װאך. געקירצטער

 ״בירקשײר דער א־ן באשעפטיגט זײנען טער
 ספרינגפיייד. אין קאמפאני״. גארמענם מעיד

שאפ איז װאכען־ארבעטער די  האבען דעם-
 סענט םינף פץ העכערונג לױן א געקראגען

 א און זעקם שטיק־ארבעטער די און שעה א
 אר־ קירצערע א אויך ױי פראצענט, האלב

ט דיםטריקט דער בעטם־װאך.  פארװאל־ װעי
טשײקיז• סאל פון טעט

 אר־ קירצערע א און העכערונגען לױן
 18 ארום געוואונען אויך האבען בעםס־װאך

 נױ־יארק אפםםיים אין ארבעםער הונדערם
 װערט װאס װערמאנט־דיסםריקם. אין א־ן

 וועקסלער• מעקם פון פארױאלטעט
• • •

 װאס דיסםריקמ■ פאטסװיל דעם איז
 האט ניומאן. אסקאר פון פארוואלמעם וועדט

אן די  אגרימענט אן איגטערגעשריבען ײני
 קאמפא־ ספארםוועיר ״דזשעקסאן דער ריט
 ארבע־ 80 ארום באשעפםיגט וועלכע ני״,

 לויט קריגען׳ װעלען םי״אכות בעל די טער.
 פדא־ אכט פון העכערונג א אגרימענט. דעם

 זעקס ארבעטס־ױאך. שעה׳איגע 35 א צעגט.
 פארבע־ אנדערע און טובים ױם באצאלטע
סערונגען.

/ -----------------------------------------------,N
 קלױולאנד איז ױניאן קלאוק
 או; העכערונג לױן געװינט

פארבעםערונגען אנדעי־ע
v -------------------------- ----------------------/

 קלױולאנד אין ױניאן קייא־קמאכער די
 צו־ א און לױן־העכערונג א געװאוגען האט
 רעםייערמענט־ צום פראצענט אײן פון גאב

 מיט אגרימענט קאלעקםיװען דעם אין פאנד,
 די־ קױרצמאן. נ. באריכםעט בתים, בעלי די

 דעפארטמענט. אהײא־קענטאקי פון רעקטאר
 גײם פראצענם פיר פון לױן־העכערונג די

 היי־יאר. מאי, ערשטען דעם קראפט אין ארײן
 רעםײעו־מענט־פאנד, צום צוגאב־אפצאל דער
 פרא־ האלב א און צװײ זיץ איצט װעם װאס

 א רעטייערען צו דערמעגלעכען װעם צענם,
אפליקאנטען. עלטער־פענסיע צאל גרעסערע

 פארגע־ װעט װעלכער אגרימענם, דער
 בא־ צו באארד דזשאינט צים װערען בראכם

 פון געװארעז פארהאנדעלט איז שטעטיגען,
 דזשאינט פו־ן מענעדזשער פרענד, לואיס

 זימאן, לואיס ביזנעס־אגענטען די און באארד
באקעי. על. אדן בערקמאן מײער

• # •
 ענער־ אן פירט קליװלאנד אין י־ניאן די
 ארבעםער די ארגאניזירען צ• דרײוי גישען

 פץ איינע שאפ. דרעם ״בלומפעלד״ דעם פ־ן
אן עלטסםע די  דער אין פירמעס ניט־ױני

 דירעקטאר קוירצמאן, נ. באריכטעט שטאט,
 דא־ דער דעפארטמענט. אהייא־קענמאקי פדן

 אימפעט נײעם געװאונען האט די־ײװ זיגער
 פון שעפער טאון אװ איט צװײ װי נאכדעם

 מאםילאן אין קאמפאני״, ״באימפעי־יד דער
 ױניאניזירט זײנען אדזייא, קענטאן. אין און

 לעצ־ זײנען שטעט בײדע די אין געװארען.
 לא־ ני־־ע צוױי געױארען ארגאניזירט כענס

איגטערגעשאנעל. דער פדן קאלען
שע־ בײדע די אט ןיפ ארגאגיזירונג די

אן אלטער יאר 50 דער פון פער  ניט־ױני
 װירקונג שטארקע א געמאכט האט פירמע,

 באשעפטיגט זײנען ״אס אירבעטער. די א־יף
 דערקלערט ײולאנד,|קי אין •:־אפ דרעס אינם

 פראגרעםירט האט דרײװ דער קײרצניאן. נ.
 ראבערט ארגאנײזערם, די ױא־ שט־פע, א צ־

עדגיל  אויסגע־ האבען גרעיזער, הענרי א־ן גי
 גיכען אין גאר אז ־אפענונג. זײער דריקט

אן אלטע דאזיגע די װעט  פעסטוגג ניט־ײני
װערען. א״נגעבראכעז

פרעזידענט פון װירקונג דער דאנק א

23 דימ ^
 פירמע ־ קאהן״ ״קעלער די האם דובינסקי

 שאפ איר עפענען צו צוריק געווען מסכים
 פירםע דער פון ארבעם די קליװלאגד. אין

 שאפ איר צװישען גלייך ווערען צעםײלם װעט
 באלםימאר. אין שאפ דעם און קליװלאנד אין

 פארפליכםזים פירכע די איז אפמאך דעם לױם
 זי אױב קליװלאנד, אין שאפ איר עפענען צו

ביזנעס. אין פארבלייבען װיל
• • •

 רע־ הײ־יאר האם קלױולאנד אין ױניאן די
 די איז דאס וועםעראנען. ױניאן 55 םייערם

 דער וואם ױניאן־װעםעראנען. צאל גרעסטע
 ער זײם רעםייערען צו באשלאםען האם פאנד

 דינען פענסיאנערען 55 די פון עקזיססירם.
 רע־ זיינען ,װעלכע מיטגלידער זיבען פאראן

 ניט נאך האבען זײ הגם געװארען, טײערט
 דעם מחמת יאר. 5 פון עלםער דעם דערגרײכם

 אימשפאנד מער נים און קראנק זיינען זײ װאם
ארבעטען. צו

• * •

 אינטערנעשאנעל פון קאנפערענץ א בײ
 אפגעדאל־ איז װאם קענטאקי, אין לאקאלען

 אר־ די קאארדינירען צו כדי געווארען םען
 כטייט, אינם ױניאן־צװײגען די פון בעם
 די־ דעפארטמענט אהייא־קענםאקי דער האם

 עט־ ארויםגעבראכט קוירצמאן. נ. רעקטאר.
 וואס נוצען דעם װעגען 'זזויך־פונקםען לעכע

 קאמיז־ אלגעמײנעד דער ברענגען ױניאנס
 קוירצמאן ארגאניזירט. װערען זיי װאו ניטי,
 איז אז אנגעװיזען, אנדערעס צװישען האט

 אינסערנעשאנעל האבען יאר צװײ לעצםע די
 קענ־ אין שטעטלעך רײ א אין מיםגלידער

 םויזענט 135 אויםגעצאלט געקראגען טאקי
 טויזענם 18 קראנקען־בענעפיטס. אין דאלאר
 פאר געױארען אויסגעצאלט דינעז דאלאר

 טויזענט 127 אריבער און קינדער־געבורםען
 װא־ אין געווארען אויסגעצאלם זיינ׳ען דאלאר

 ארבעטער די צו בלויז קאציע־בענעפיטס
 סטייט. קענטאקי אין האנדמאכער־פאגעל, פין
 ״םעװערענם־פעי״־ א אפילו האט יוניאן די

 א פאל אין ארבעטער די באשיצען צו פאנד
ביזנעס• איר ליקוױדירט פירמע

f ״ ץ
 איז אמ •טיקאגא איז

װעםש מישעל רעי
v _ _____________________________J

 מענע־ ביאליס. מאריס װײם־פרעזידענט
 די־ א״ן שיקאגא אין יוגיאן דער פון דזשער

 דע־ מיטעל־װעםטעדעז דעם פון רעקטאר
 אין ײניאן די אז באריכטעט, פארטמענט■

ף אין אן, נעמט שיקאגא  יאנ־אר פון פאראי
 און קלאוק פון אפליקאציעם פעברראר, אץ

 אין רעםייערען ױילען ױאס דרעסמאכער,
 װעט רעטייערמענט־פאנד דער היי־יאר. מאי,

 װעלכע באשליסען, מאי און מערץ צװישען
 רעטײ־ צר באדעכטיגט זײנען אפליקאנטען

 איז פאנד דער ארבעטער וױפיל צ־ און ערען
 עלטער־ די צאלען אנציהױבען אימשטאנד

הײ־יאר. פענסיײס,
ש׳' די צ־ בארעכטיגמ זײן צו כדי  חוד

 אר־ אן דאדף דאיאר. 50 פץ פענםיע לעכע
 פון עלטער דעם דערגרײכט האבען בעטער

 געװען איז ער אז נאכױײזען, מת ער יאר. 65
 אמװימיגסטענה ױניאן דעד אין מיטגליד א

 דער אין געארבעט האבען מרז און יאר 15
פינף לעצטע די צײט. גאנצע די אינדוסטריע



------------------4 24 דים
 געארבעט דיאבען ער מוז יאר פופצען די פון
m דעם אין o. א־צש װיל ער װעלכען םין 

רעםײערען
 אפ־ אויםמאכען װילען וואס םישגלידער

 אפיס אין װענדעז זיך דארפען ליקאציעס,
ױניאן. דער פון

• • •
 ז א װאס אפשטיםוגג. ב. ר. ל. j א אין

 יאנואר, םעז4 דעם געװארען דורכגעםירם
 קלעיר .דזשאאז פח ארבעםער די צװישען

 די צי איללינאי. נענםאז׳ אין םעשאגם*.
 םאר־ די אין פארםרעםעז ױי זאל ױניאז

 54 האבען בתים. בעלי די מים האגדלונגען
 אוד ױניאן ארנזער פאר געשםימם ארבעםער

 גע־ אפגעגעבען זײנעז שםימען צוױי בלױז
 ריערי ארגאנײזער גענעראל געגען. װארעז
 םארהאנדלען אנהױבעז איצם װעם רוםער

ױניאז־אגריםענם. װעגעז פירמע דער םים
• • •

 קאמםאני״, קאוםמאן עם עגד .אר די
מ על  װעלי ספרינג איז שעפער דריי האם וו

 קלינםאן, אין און איללאנאי. לאםאל. אין און
 םער־ א אפגעקויםם לעצםענם האס אײאװא,

 פא־ .םםריםלײן םירםע דער פת םעז־שאפ
 אײ מאםאן. אין קאפפאני״ נוםעקםשורינג

 דעם םארגרעםערט האס פירמע די לאנאי.
 האם און ארבעםעד 154( אויף 75 פון שאס

 נײעם איר אין אײנצופירען געיועז סםכים
 װי ארבעםם־באדינונגגען זעלביגע די שאפ
שעפער. ירגיאניזירםע אירע אין

\----------------------------------------------/ ׳
 צאלם לואים םיינם אין יוניאז

 עלםעו־י- ערשםע אױם
טשענןס פעגסיע

V_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 א בײ דיאם לואים. םענם אין ײגיאז די

 יאנו־ םען5 דעם צוזאםענקונםם, םײערלעבען
 עלםער־סענסיע ערשםע די אויםגעצאלם אר

 װעםע־ ױניאן רעםייערםע עלף צו םשעקם
 נדיעד װיים־םרעזידענם באריכטעם ראגען.

 דע־ סאום־װעסם םון דירעקםאר סערלשםיין.

 רעםייער־ ערשםע די זײנען דאם פארספענם.
 צי אײהגעצאלם ווערען ייאם פענם־םשעקס.

 םאום־ײעסט א'ן אריבעםער ?ליידער םרײען
 גע־ ארגאניזידם דינעז עם זײם דיסםריקט.

 רעכע־ אויםן רענד״לרפענם־םאנדען װארעז
 ױניאן־ עלף די םון בחים. בעייי די םון נונג

 אכט אין פענער דרי־י זײגען װעםעראנען
םרײען.

 איז װאס פארזארא־נג. םײערלעכע די
 דע־ סאום־ײעםם פונם גע-ארען אנגעפירט

 גע־ אדדעסירט איז דירעקטאױ כ-ארםפענש
 ראבמס דען אין ראטער פרענט םין װארען

 באארדם דזשא״נט ב״דע פין מעגעדזשערם
 ־,וױי און ראליגגס חשאן ־איט;1־■ סענט א'ן

ם א  פ־ן העכרעםאר איין פרעזידענם ױעב• \
 ;קערפערשאםםעז צענםראלע ל. אוו ם. א.

 בעלי דער• פון םרעזידענם פרידראן. סעם
אנדערע. אח אסאסיאײשאן בחים

 חידש׳לעכע די פאר אפי^ילאציעפ 45 נאד
 יײלרען דאייאי־ ״ל פ־ן ע־יטער־פענטיזוש

 פאיז־־פאי־ײאלטייי. דלר פ־ן דאטרז־כט א״צש
 צי באייעכםיכש ז־־יײז ײ״: ^פי־קאגס־לן• י־'
 רעמײעדט גיכען איז װעלען פעגפיעג- די

ייערעז.

 לאם אין ױניאנם די פון
בײם און אנדזשעלעם
________________ קאוםם פאסיפיק

 אן סירט אנחשעייעס לאס אין ױניאן די
 דאס קלאוק־פירםעם, צוױי געגען סטרײקס

 הא־ אוו -פיל אח םאודם״ -םאמזעל זיינען
 צו אפגעזאגם זיך האבען װעלכע ליװאוד״.

 העכערונ־ לוין די ארבעםער זייערע צאלען
 געוואונען האבען קלאוקמאכער די וואס גען.

 וױיס־ באריכםעם עס װי נא־ועמבער. לעצםען
 קאוםט פאםיפיק אםא׳ סעפועל פרעזידענם
 רעזיג־ םירםעם צוױי די האבןין דירעקםאר.

 םאר קורץ אסאםיאיישאן. דער םון נידם
 געווארען אונםערגעשריבען איז עם וױ דעם
 הא־ אופן אזא אויף קלאוק־אגריםענט. דער
 פון ארויסצודרייען זיך געגלויבס זײ בען
 העכערונגען לוין די צאלען צו פליכם דער

ארבעםער. זייערע צו
 אי־ םעגעדזשער. באארד דזשאינם קלאוק

 צו־ פירםעם. ביידע די האם סםענזאר. זידאר
 צום אגגעקלאגט אנדערע. צאל א םים זאםען

 האם װעלכער םשערפאן. אוםםארםייאישען
 זײנען װאס פירפעס. אלע די פארארדענט

 צו אסאסיאיישאז■ דער םת ארויםגעםראםען
 צוגאב א םים העכערוגגעז לוין די צאלען

 אנםשעדיגען צו םער. װאך א םענט 5() פון
 פיר־ איגדזיפענדענם די פת ארבעםער די

־ פעס.
 דיאבען םירפעם צוויי אײבענדערמאגטע די

 ניס װעלען זיי אז איינגע׳עקשנ׳ם. אבעי־ זיך
 הא־ דעם אנשםאט העכערוגגען. די צאלעז

 אן נאך געריכם אין געװענדעט זיד זײ בען
 פי־ דאם אםצושםעלען ‘כדי אינחשאנקשאז■

 האט ר־כםער דער אבער שאפ. בײם קעםעז
 ארײסגע־ בתים בעלי די פון פעםיציע די

 די פרן בתים בעלי די האבען איצם װארפען.
 די צאלעז אדער ברירה די םירםעם צװײ
 אנדערע די פים ציגלײך העכערונגעז לוין

עי אדער פאנופעקםשורערם.  ױעם םםרײק ד
 זײ־ אין פראדוקציע די פאראליזירען ווייםער

שעפער ערע
• • •

 אג־ לאס אין ייניאנפ 1אינטערנעשאנע' די
 פרא־ די פון קאמפײן דעם שטיצען דזשעלעם
 אפצישטע־ שטאם דער אין בירגער גרעםיװע

 בא־ מעקסיקאנער דער געגען העצעס די ייען
 פירע; צייםונגען מאנכע װאש םעלקעדונג.

 פא< דער אלעפאל איז עס װי אן. לעצםענם
 באנױט זיד גריפעם קאפרניםטישע האבען

 זײערע פאר ראסען־העצעס די אײסצינוצען
 האבען ױניאנס די אבער צװעקען. םאליטישע

 ארגאדואציעס אזעלכע םיט ארען1צי גיך•
 א-ן ארבעטער־קאמיטעם איײשער דער וײ

 אינם נגעװארפעז—אי ײד גריפעפ אנדערע
 בא־ פעקסיקאנער יד באשיצען צי קאמפײן

 י־אסען־גיפט• װילדען דעם געגען פעלקערונג
 פארשפרײ־ צו זוכען צייםונגען פאנכע ױאס
טען■

ענערגי־ אן אן אײד פירעו ױניאגס די
 זיד ריטגייידער דיערע צװישען טאמפיץ דעו

אנ־ נערעז הענעז צ־ אים יעגיסטרירעז צי
 יזירעי־ דלײ פי״ימעי־־־וואייען. ד־ אין 1—ט

 ״״■ די פאר רעג־םםראציעט די דז־טין. דען
 פארענדיגט קאליפארכיע■ אין ווערעז- לען
אנגעפירט ײערט קאםפיין דער אפריל, אין

גערעבטיגקײם ----------------
 פארזאמ־ ליטעראטור, פארשפרײטען דורך

 שעפער. די אין אויםקרעח־גג און לונגען
• • •

ץ הונדערט דרײ ארים פ ד. ע ד לי טג ־־א־ מי
 ױינען ייאס פראנציםקא• סאן אין .452 קאל

 טריידס• מיסעלעינאדס די אין באשעפטיגט
 ארבעםס־ איגצ שעה >5 א האבען'געװא־נען

 פרא־ אכט פון דיעכןררנג לוין א און וואך
 מיט אגרימענט באנײטען דעם אין צעגט

 װעלען בתים בעלי די אסאםיאיישאן. דער
 פון דרײ־פערםעל פון צ־גאב א געבען אױך
 ן פ פאנדען װעלפעיר די צו פראצענש אייז
 באנײען צו פארהאנדלונגען ךי ױניאן. דער
 געװארען אנגעפירט זײנען אגרימענט דעם
שער זאכאריז• הענרי פון  דעם םון מענעח

 ײײס־פרעזידענטין אין באארד דזשאינם
מעםיאס דזשעני

 אפגעגעבען באריכמ יערלעבער
מיסינג 82 לאל,אל בײ

טינג גוט־באזוכטען א בײ ,לאקא־ פין מי
ען14 דעם .82  מענע־ דער דיאט יאנואר, ט

 העלפ פלאר און עקזאםינערס דער פון דזשער
 אן אפגעגעבען בערנשםיין. טשאי־לם ױניאז•

 טעםיג־ דער װעגען באריכט אויםפירלעכען
 פאר־ אין ייאקאל• פױ דערגרײכונגען און קיים
.1953 יאר פון לויף

 שטארק איז װעלכער באריכם• דעם לוים
 פארזאמעלטען דעם פון געװארען אפלאדירם

 ארײנ־ יאר לעצטען לאקאל דער האט עולם.
 מיטגלידער. נײע הינדערט צוויי גענופען

 העכערונ־ לוין געקראגען האט לאקאל דער
 i5t< באטרעפם װאם מיטגייידער. 5(> פאר גען

 זעקם אדן םױזענם איבער װאך. א דאלאר
 געװא־ אויפגעמאגם ז־יעען דאלאר הונדערם

 7 5 פאר שכירות דערצאלטער נים אין רען
 אויטגע־ אויך האט 82 לאקאיי מיםגלידער.

 קראי־ אין דאלאר טויזעגם 25 איבער צאלם
 רע־ האבען מיטגלידער 31 קען־בענעפיםס.

.1953 יאר פין פארייריף אין םייערם
 ב־לר:* טשארלס פון םייל באדײםענדער א

 אי־ דער פארנומען ד.אט באריכט שםײג׳ס
 פונם פינאנץ־לאגע דער איבער בערזיכט

 פינאנץ־ דער איז באריכט דעם לוים לאקאל.
 נישקשהידיגען א מיט גוט. לאקאיי פונם מצב

 האט בערנ־טטײן קאםע. רער אין רעזערײ
 פ־ן טשערראן צים דאנק א אײסגעדריקט

 עקזעקוטיװ־ דעם צי ראש• סזךאמאן לאקאל.
 מיטגלידערשאפט גאנצער דער צי און באאי־ד

קאאפעראציע. ארן מיטהילף ױיער פאר

 אױפנעפא־ אפערײמארס ללאול
 לײ־ װעגען באדיבמען צו דעדם

שעפער אץ מאשינען ד״גע
 דעם פ־ו מעמבערשיפ־מיטינג דעם בײ

אהא' אפערײטארס  פארגע־ איז ײאס nv 1י'
 וױיס־פרעזידענט האט חידש. פאריגען קימען

א־ פץ רענעדזשער קאפלאן. בענדזשארין  י
 אכטינ ריםגלידער ,ד אויפגעפאדערט קאל.

ע,י אז טאן. צי ג  שעפער אין כיאיטינען "די
 איבעםםלאזע מיט װערען באזעצם זאייעז

 מיט־ אז רט.י1אפעי האט ער מייאכית. בעל
אן דער צי באריכטען זאייען גייידער  ײען 'יני

־”“ פאראן ױײעו עס ײ, עו י *:•אפ א־ן ראלינ
ז אין י י ד יז ר• דר־ל־־ז rv -ז ץ

 אײערטאיכ ;זרשעשען צי ײערען דעי־לײבט
 קרי־ ייעלעי פיטגלידער זירבעכדלאזע די ביז
דזשאבם, גען

 ענין צום אום זיד קער יך
רען פון  אונזער מעכאניזי

אפא־ אפיס אינערלעכען
 האב איך װעלכען ראט.

 אין באהאנדעיים באריכות
״גערעכ־ נומער לעצםעז

ײט״.  עם טו איך טיגק
 א זייער איז עס וױיל דערפאר. ערשםענם
ט װיכטיגער י ^ ע אוגזער מצד '  ארגאניזאצי

 איז אויס, זעט עס ױי וױי< ציױיםענפ. און
ט נאך ענין דער  צאל א פאר גענוג קלאר ני

 רע־ פון פראגע די דערהױפם מיםגלידער,
גיסטראציע.

ט־ א מיר שרײבט ביישפיל. צום אם.  מי
 זיך שלײבם װעלכער .22 י*אקאל םון גליד

ך — :םאלגט װי ל.״. ״א. אונםער אי  א בין י
דיגע ערין1י שטענ  ׳דרעםמאכער־פראנט׳ פין עז

 אויםצודריקען געייעגענהײט א בעם איך אין
 רעגיסטראציע־קארדם. די װעגען נײינינג רײז

כען ןיא דארפען װעלען מיר װעלכע  אױס־ גי
סעי א מיר ׳איז פראגע אײן װעגען פילען.  1בי

 אי׳ט װי פראגע די ריין איך אנגענעם. ניט
 מיר האלםען שםייגער, דער װי איז. אײנער

ע פאר נאד זיך שען ױנג ר זמן כל און מענ  מי
 אז איך. האלט ארבעטען. וועלען און קעגען

ט עסק קײנעמס איז עס  בין. איך אלט װי ני
 קארט־ די איבערגעבען אז דארים. איך דענק

ט װעט שאפ־םשערםאן צום עד1'  םויגען. ני
 ױי אזעלכע ארן איך א־יב :איז פראגע מײן
 קארדס די איבערגעבען הענען װעלען איך
ל׳ פערזענלעך אדער שריפטלעך אםיס אין

 װילען װעלכע מיטגלידער. װעי־יען אװדאי
ט  אנדער אן אדער אזא פארעפעגשלעכען ני

 ארײנברענגען צייט יעדער צ' קענען סדד.
שיקען אדער  רעגיםמלאציע־קאר־ די אריױ

ע ״עדער רוא• אפיס. אין טעיי  אינפארראצי
ענג ש געהאלדען װערט קאנפידעגציעל. ־
 גײם מען ײען אז פארשמענדלעך, איז עם

 רעקארדס• פון טיסמעם נײע א איינפירען
ע א ראכען כל. יןידם רען. מיז סטראצי  רעגי
 ראשית מיטגלידעי־שאפם. גאנצער דער פ־ן
עסען. נעמען. ד־ האבען מעז ר־ז  ייאהאיי אדי
שער־נופערען אץ עדען פץ לעדז  םיט־ י
.1גי ! ײטיג. איבערהײפם איז דאס ' ב נ  צילי

 װי װיסען צ־ רעסײערכיענט־פאנד. א־נזער
ט ד יעדער א' לי טג  געדענ־ מוז מען איז. מי
שאינם דער אז קען.  פאדמאגט באארד דז

ט איצט ײע קײן ני  בניגע אינםארראציע גענ
ױיד־ע^ע די ס רישגלידער• אינדי םענ ע  רע־ -

 באזינדערע די אין פא^־אן זײ:עז עט י־ארדס
געהערעז• זי־ ױעייכע צ־ יא־א־יען
r r f ת  גע־ ײיר האבען זאגענדיג. אי

ט י ע א זי״ט עזוין פי ג אנ  ווע־ מיר אז צײט. '
מ לען  רעקארדס. די אן אײסקומעז קענען ני

ס האבעי מיר אטער ץ פץ אפגעלייגט ת;  אי
 גאט האבען. םיר ביז צװײטען. דעם פיז יאר

 פריכטבארע א צו דערלעבם דאנקען. צ־
אלץ א־יף אז אבער, זאגט רען עלםער.

 איז אויסדרוק דער און — צײם, א קומם
געװארען. מקױם

 זיך האבען ריטגלידער די אז מײן, איך
 גאנצען דעם זארגען. צו װאס װעגען ניט

 אין אויסצישטיין האבעז מיד ײצלעז קלאפאם
 ביסעל א איז זיך פאדערם עס װאס אלץ אפיס.

 בא־ אקםיװע אינזערע מצד קאאפעראציע
 גים מאך איך אויב װעמען. אײף אנעןי1טאי
 ױי פארלאזען זיך קענען פיר טעות. קײן

 אלגע־ דער פון װילען גוטען דעם אויף אויך
 װעם גיכען אין מיטגלידערשאפם. מײנער
 די שאפ אין ברענגען ביזנעם־אגענם יעדער

 װעלען וועלכע קארםלעד׳ רעגיסםראציע
 די ארבעםער. די צװישען װערעז פארםײלם

 איינפאך, אזוי אויסגעשםעלט איז יזאי־םעל
 פאר־ קענען עם זאל מיםגיייד יעדער אז

 ביסעל א דארפען װעלכע די און שטײן.
 לײכט עם װעלען *אייםפילען. בײם היי^ף

 פין אדער שאפ־טשערמאז פין קריגען קענען
אנדערש. אידיצען

ײם נ ז טי כ ײ ר א פ פ ײ ען כ ל סי ס ײ  די א
פ אדד ^ ע- צי א ר ט ס עגי ר '

 אינסטרוקציעם די נאכאמאיי נעןײז אט
 רעגיסםראציע־ די אט אײסציפילען אז־י ױי

ער :?ארט̂י
 ערשם צים םאייזיכםיג (דר־קם׳) שרײבם 1

 אייער לעצם צו אין ע־נאמעןי1פאנײי אייעי־
 דזשײ־ איז נאמען אייער א־יב .1יימיטי נאםען.

 גאלד־ אויס עם שםעלט — גאלדשטיין לאב
 מיטגלי־ די בעטען מיר דזשײקאב. שטײן.

 װײל דערפאר נזןמען. זייערע דרוקען צו דער
:לעזבאר איז האנטשריםט יעדענם ניש

 דעם אויך אין אדרעם װאײנונג אי־־ער 2
: נ־רער .זא־ן״

 אײער פין אדרעם אץ נארען דעם 3
שעפטיגט: ױים איר ׳־או שאפ פא
:פאך אדער קרעפט אײער 4
:געשלעבט 5

:פארהייראט אדער םינגעל
:דעפענדענםם אדער היגדער צאיי 7
 זיים איר ווען יאו־ אין ױאנאם דעם 8

:געװארען געב־ירען
 זײט איר• ױעלכען אין לאנד דאם 9

:געבײרען
in א־נ־ שר־יבט א־נטער־טריפט. אײער 

נעכיען. בײדע טער
 אייער װען מאררש. םען15 דעב ארים

 ירניאן־ די ציזאמעבקלײבען יועיז סשײי־ראן
 שאפ. אייער פץ ארבעטער ־!1אי םין ביכייעד

 בענד־ װאקיישאן פארן זײ רעײפטרירען צ'
 האר־ רעגיםטראציע נייע די איר יײײ; ריט•
 סעהייריט* כאשעל אײער ריט ציזארעז טעיי

 אין ביכעל יוניאן איז ארײנלײגען ־־ארדע<
 מ*י־ אפיס• אין ברענגען איעס ױעט ער

 אימדרע םארציירענעז ײד1גי עס ייע^עד
 ויאכען צװײ פיז פאר^־יח איד אט רעי־ארדר.

 שאפ־טשערמאן אייער דורך איר "עט צײם
^ר ציריק באקירען צוזאמעז ױניאן־ביך אי

ר קארד. סעקױריטי םאשעל אײער מים  א'
 װע־ מיר מרואיגט.יבאא זײן גארניט דאיפם

אפהיטען. פינקםלעך אלץ דאם לען
 עם אז קלאר, 1נאכאמאי דא מאכען מיר

 זא־ דרײ אלע אז נויםװענדיג, אבסאלוט איז
 רע־ די ביכעל, י־ניאן דאס — צוזאמען *כען

 סעקױרי־ פאשעל דאס און קארד גיסטראציע
 אין װערען געבראכט מוזען — קארמעל טי

ר דורך ױניאן דער פון אפיס ע  טשערמאן. אי
ר’ װעלען זאנסם  שום קיין אננעמען ניט מי

 בענע־ וואקיישאן דעם פאר רעגיסםראציע
 מיםגלידער. אלע פאר כלל א איז דאס פים.

 מים װען ײערען געמאכם קען אויםנאם אז
 מים־ א פאר רעגיסטראציע־קארטעל דעם

 קארעספאנ־ אויבענדערמאנםע מימ װי גליד.
 אין אנדערע אז ניט. װיל װעלכע דענםין.

עיימער. איר װיסען זאלען שאפ
ע *וי פונקט :זאך א נאך  וועלען יאר אי

 די צ־ערשם רעגיסטרידען היײאר אויך מיר
 ארבעםס־פלעצער. האבען וועלכע ארבעטער.

 רעגיסםרירט שאפ יעדער װערם פאיי אזא איז
 די זיין דעריבער װעם עס גאנצער. א אייס

 צוזאמענ־ שאפ־םשערמאן יעדען פון פיייכם
 פארזיכטיג זײ קאי־טלעך. אלע די צונעמען

 און באז־נדער ביכעיי יעדען איז ארײנלייגען
 אין זײ ברענגען צײם באשטימטער דער אין

 אפיציעלען אן קריגעז װעלען זײ װאו אפים,
 װע־ שפעםער צײמ א מיט דעם. פאר רצםיט

ארבעםסלאזע. די אויפנעמען מיר <ו1י
• דורכצרפירען מיר האפען אופן אזא אײף

 רעגים־ אלגעמיינע די ארדענינג גוםען אין
 אפיס־םיס־ נייעם דעם פאי־ םײ — מראציע

 פארן סײ און אית פיי־עו מיר װעלכען םעם.
 אונזערע צי אפעלירען מיר פאנד. ױאקיישאן

 אונז מיטגייידער אקםיװע ארן םשערלײם
 די ערפאלגרײך דורכפירען מיטצוהעלפעז

רעגיפטראציע. אלגעמי-גע

אן ?רעדיט דרעסםאכער די ימי
 דעי־ פארגעקירען איז יאניאר םען6 דעם

טינג יערלעכער  קרעדים־ױ־ אטזער פון מי
 גע־יארצן אלט אגב■ שײן איז װעלבע ניאן.

טינג דער יאר. 16  בא־ א־יסגעהצרט האט מי
 דירעטםארס. אװ באארד זימ פון ריכסען

 אין יאר הורענדען פארן באארםע דערוױילם
 די־ פראצענם די־יי א צאלען צי באשלאסעז

 קרע־ דער פון שער־האי^דערם די צו װידענד
דים־ױניאן.

 קאאפעראםיװ. א איז קרעדיס־ײניאן די
 און שטרענגער דער אינטער שטייט ײעייכע

 סטיים נײ־יארק דער פ־ן השגדה ײאכזאמער
 יײ ג־ם אזײ פינלט דעפאר״״ײנט. רדנהינג

 נױ־ אין ביזנעס טים וועלכע באנק יעדע
 פינקטייעך װערעז פינאנד־בירער די יארה.

 דענקינג דדר םיש נאר נים איז י־ע־ײדירם
 פײאנ׳ו־ביכדר די אז ארטיוג. דןי״׳ארםרענם

 פינקטלעך- א־ן ראיעל ײדי־ען געפירט זאלעז
 זאל הייױאה יעדע אז מקפיד. איז ער נאר

די אז און גים־זאגער געהעריגע די האבען״



ם י 2 ך 6 4-------------------------------------
מן םינ  די לוים װערען געפירם זאלעז פי

 ארגאניזאציע. געםשארםעםע א ®ץ כללים
 יערלעכצ די בײ םען זעם םאקע דעריבער
 װעלכע שער־האלדערם אונזערע נױםינגען

מז  װערם םשערפאן דער גאגקירען. פןשה זי
 יעדער און פרעזידענם םר. אלם אדדעסירם
 בא־ עס וױ אונסערשםיצם װזנרם פארשלאג

 װערם אפשםיםונג יעדע אח זײז■ צו דארף
רעקארד. אםי־ציציצז דעם אויף נאםירם
 צםאב־ איז קרעדיםײוניאן אונדער װעז

 געװען םיר זײנעז .1938 אין געװארען- לירם
מ םים אנ  אין — גאס אין ױנגער. יאר io ג
 דאן האם — גאם ארבעםער אידישער דער

 זיך האם פען לעבעז. םים גצשפרודעלם
 הא־ םיר געקאספײנעװעם. געהיצם. געקאכם■

ז  4איײ אן בויעז אוגםערגענומעז אײד יאז מ
 ו1 היינט ארבעםער־רינג. פיז צודײג גענעם

 ארבעםער־ .פראגרעםיװער דער איז םאג.
 אנגעזעעגםםער דער ״122 ברענםש רינג

 יים1 זעלבער דער ארום ארדען. םון ברעגםש
 אקםיװ אונזער םון מעגשען עםלעכע האבען

 צו איםשםאנד זײן םחעז םיר אז געסילם,
 װעל־ מיםגלידער. אונזערע הילף צו לופען

 בענע־ זײערע אלע אױםגצשעפם האבען כע
 דער אין געקומעז זיי איז צס װעלכע םיםם

 געװארען געגרינדעם דאן איז עם ױגיאן.
 װעלכע קאמיטע״ אילד דרעסםאכער .די

 מיר םאג. צו הײנם ביז נאך פוגקציאנירם
 ביםעל היכש א געהאם דעמאלם האבען

 דאס האבען מיר אוז אונםערנעםונגם־גײסם
 אופן. קאנםםרוקםױוען א אויף אויםגעגוצם

 די פוגקציאנירען און לעבען טאג צו הײנם
 אנגע־, אן םארגעמען און אינםםיטוציעם אלע

ױניאן. אונזער פון לצבען אין פלאץ זעענעם
 זימערמאן םאשא ברודער האט ריכםיג
םינג יצרלצכצן דעם אױף באמערקם  םון מי

 אנדערע אין בעת אז קרעדים־ױניאן. אונזער
 ״לאוץ־ געפרוכפערט זיד האבען םרײדם

 צלע־ אומגעװינשטע כלערלײ מיט שארקם״
 א אויף. צקספלואםירען װעלכע מענםען,

 מצנש ארצמצז יעז־צז אופן שויז־צרלצכצז
 דרעס־ די בײ איז זיי, צו זיר װענדעם װאס

 קאאפערא־ א געווארען געגרינדעם מאכער
 באװיזען האט װעלכע אינםםיםוציע םיווע
 אונזערע צי אױסצולייען צײם דער דורך

 מיליאן צװײ ארום פון סומע די פיםגלידער
 און ארענטלעכען ראיעלען. א אײף דאלאר

. אופן. מצנשלעכען
אן די  מענשען א אויך גיט קרעדיט־יוני

 יאלאר. פאר א שםארען צו מעגלעכקײם די
 פארשטײטי גצשצפםסמאן. א קען. ער װען
 קרעדים־ױניאן. א אן אויםקומען קען זיך.

 אדער צוױי האם נאש־בראם א װען אבער
 װעלכע און גײן. ער װעם וואו דאייאר. דרײ

 אין דא■ האלטעןי װעלען אים ־־עט באנק
 ער איז קרעדיט־ױניאן דרעכמאכער דער
 זײגע צװישען דא■ הײם. דער אין זיך בײ

 ניט זיד ער האט מיטארבעטער. אייגעגע
 דער בײ מיר האבען דערצ־ שעניען. צו װאם

 באשטימט מיטיגג אפגעהאלטענעם נאר־ויאם
 גע־ הלוואות די ואינשורען) פאי־זיכערען צו

 דיםא* אדער םױם — אוםגליקספאל אן גען
 שרייבט מיםגליד א ווען אז אזוי. — ביליטי

 אנדע־ אן פאר גדם־זאגער אלס אינםער זיד
 . פאראנםיוארט־ קימ ניט ער טראגט — רען

ב לעכקײט.  מיט חלילה. פאסירט■ עס א״
 די אדער אלמגד,. די א־רגליקסםאל. אז יענעם

ם, אנדערע שי  ניט פאל אזא אין יועילען ױי
ביטלעז פאר זארגען א,ץ ז־כען דארפצז

 קרעדים־ דער צו חוכ דעם אױסצוצאלען
/ ױניאז•

 דער וואס דעם פים שםאלץ זייגען םיר
 ״אײ איז פעפבערס אונזערע םון קרעדיט
 דיאבען יארען אלע די דורך וואן״. גאפבער

 די פארלוסםען. שום קית געהאט נים פיר
 ג<־ װערם קרעדים־ױניאן דער פון ארבעם

 אופן אזא אויף אופבאצאלמ. איגגאגצען טאן
 צאלען צו געװארען געםאכם םעגלעך איז

ױידענד יערלעכעז א  א אפצולייגען און די
ציקונסם. דער פאר דעזערװ באדייםענדען

 קרע־ דרעםםאכער דער פון באאםםע די
ם־יוניאן  בלו* םאקס :פאלגענדע די זײנען די

קנאוער בענדזשאםין ;פרעזידענם — שםײן
 — פרידפאן דזשאזעף ;װיצע־פרעזידענם —

 םרעזשו־ — פארגאליס נײםען סעקרעםאו־;
 און ראזענםאל לואים פינקאף, פ. j ;רלר

 דער פון םיםגלידער — האלפערען פױרל
זיםערםאן סאשא ;דירעקםארם אװ באארד

;קאמיטע םופערוױיזארי םון ץםשערמאז —
 ארםור ;םעקרעטאר — םישלער םשארלס
 הײמאן און היםעלפארב װיליאם סקאלגיק,

 לו־ קאמיטע; דעד םון םיטגלידער — װײס
 דער פון טשערמאן — םייםעלבאום אים

 סע־ — שניידער אייב ;קרעדים־קאמיםע
 איז קורניץ םעם םלוצקי. םעם קרעםאר;

 דער פון מיטגלידער — דזשײקאבםאן לואיס
, קרעדיט־קאמיטע.

 ױעקט אײזעכהאועריאדפיניםטראציע די
ד זיד ע ײ שרא,? פון אוי,ר ענ

 אונזערע זיך האבען אוים וױיזט עס װי
 פרעזי־ מיטן וואשינגטאן. אין פארטרעטער

 און װאקלען פון יאר א נאך בראש, דענט
 לא־ די אז באשלאסען, זיך רוידערשפרעכען

 די און ערנסט צו איצט איז לאנד אין גע
 מיט זיצען פארבלייבלן צו גרוים. צו ריזיקע

 צום געקומען איז מען הענט. פארלײגטע
 אהער ביז טאן. עטװאם מוז מען אז באשלוס,

 באשםיםען אײן אין געהאלטען מען האט
 איבע־ די און אונםערזיםונגס־קאמיטעטען

 אפגעלײגט איז עס װי מען האט זאכען ריגע
 לעצטען פון םוף בײם אבער שפעטער. אױף
 אז אלעמען■ פאר געװארען קלאר איז יאר

 קרי־ א דורך ראכט לאנד פון עקאנאמיע די
 טאג פון שטײגט ארבעטסלאזע צאל די זיס.

 און געשלאכען. װערען םאבריקען ;טאג צו
 װי טדיידס אזעלכע פון ניט זיך רעדט דא

 צוגע־ דעם צו שוין זײנען מיר אונזערע.
 אױ־ גרויפע די פון זיך רעדט דא װאוינט.

 גוט אזוי אינדוםטריעם, שטאל און םאמאביל
 גי־ דאזיגע די אינדוסטריע. איתענבאן די װי

 װען אמעריקע• פון אינדוסטריעס גאנםישע
 די און ארבעטער אפצולײגען אן הײבעז ױי

 די שוין דערגרײכט ארבעטסלאזע פון ארפײ
 דיי מוז דאן מיליאן. צוױי העכער פון 1צא׳

 עפעס טאן טראכט א אנהויבען שױן מלוכה
טאן. צו

ערש־ ױין אין אײזענהאוער. פדעזידענט
 האט קאנגרעם■ צום מעםעדזש יערלעכען טען

 דיאלטען מיר װי איבערזיכט אז געגעבען
 איז ער םערקװירדיג. און װעלט. דער אין

 זיד האבען מיר אז שלוס. צום געקומען
 עקאגאמישע די באקלאגען. צר ױאס אויף נים
 ער■ זאגט לאנד. םין לאגע פאיייטישע • אין
ל א אין איז  פארא־ וױ צישטאנד בעסערען ^ן

» העכער — יארען  דינען מענשען ריליאן י
 ז־״־ קארעא אין שלאכטען די .באשעפטיגט

זיד געפיגצז עס װאס אײ אפגעשםעלט. נעז

גערעכטעסײט ^------------
 א זיד מערקם עס װאו פי־עצער אײניגע
 אין םען באדארף ארבעםםלאזיגקײם. ביסעל

 דע־ פער ביםעל א באזארגען ערםער יענע
 אלרײט. זײן ורעם אי־ץ און ארבעט. פעגס

 דער אויף אגגעװיזען שםאלץ םיט האם ער
 אין דאלאר ביליאן דרייצען פון רעדוקציע

 פא־ דעם אויף בודזשעם; נאציאנאלען דעם
 (םיר פרײזען לעבענס־מימעל די פון לען

 ער פארקערמ). פונקט איז עס אז דוכם,
 אפשאפונג דעד םים בארימם םך א זיך האט
 שםייערען די :קאנםראלם עקאנאםישע פון

 געזעצען אימיגראציע די :רעז־וצירם זײנען
 אזוינע צו וױי און אך (אז פארשטארקם זײנען

 פארשפראכען האם ער װ. אז. א. געזעצען)
 עט־ שיקען צו יאנואר ערשםען נאכן באלד
 קאגגרעס צום מעסעדזשעם ספעציעלע לעכע

 טרויעריג־בא־ אינם אויסבעסערונגען וועגען
 די רועגען געזעץ; טעפט־הארםלי רימסען

 סא־ ׳הייזער־בוי. װעגען םארםער־סיטואציע.
אנדערע• און םעקױריטי שעל

 םעםעדזשעס. םפעציעלע די פון צװײ
 צום צוגעשיקט האם פרעזידענט דער װעלכע

 אין געזעץ■ טעפט־הארםלי דעם קאנגרעם.
 לאגע די פארבעםערען װעגען צװײםען דעם
 (!ארעפענט־ שוין זײנען פארמערם, די פון

געשריבען. װערט דאפ בעת געװארען לעכט

ײ צופ אמעגדמענםס *י  גע• טעפם־הארט
שונג געװאלדיגע א — ד;ץ ענטוי

 װעלכע ױניאניסטען. טרייד אמעריקאנער
 ארויםגעקוקט אומגעדולד גרויס מיט האגען

 רעקאמענדאציעס פרעזידענם׳ס דעם אויף
 געזעץ טעפט־הארטלי דעם אױםציבעסערען

 אג־ ביסעל היבש א גערעדט, מילד זײנען,
 גע־ װערט פאלען אײניגע אין בלויז טוישט.

 מילדערען צו פארזוך נעבעכדיגער א מאכט
 אלטעד דער װעלכע מיט איבלען. פילע די

 פרא־ די זײנען דאס איבערפולט. איז געזעץ
 באשיצען :״סעקאנדערי־באיקאט״ פון גען

 עקאנא־ אין ױניאךסםרײקעז פון רעכט דאס
 די םארלײכטערען אין ארן םכסוכים מישע

 בילדינג, דער אין קאנטראקטען ױניאךשאפ
 ־,אינד ארבעט האפען אין אונטערהאלטונג

סםריעס.
 פרעזידענט דער אבער איז גלײכצײטיג

עי געװען  דערמאנען׳ צו ניט פארזיכטיג זיי
 יענע אין ױך מישען צי בדעה האט ער אז

 טו ״רײטס אזוי־גערופענע די ײאו סטייטס.
 זײנען עס עקזיםטירען. געזעצען װארק"

i װי װייגיגער ניט פאראן הײנט i מ״  דרו
 קלײנע אזעלכע האבען װאם םטײטס. דיגע

 איז דארט געזעצען. םטײט־טעפט־הארטלי
 יו־ אלע צו װעג דער פארצאמט פאקטיש

ניאנס.
 שעדלעכסטער און ערגםטער דער אפשר

 זיך פילען ױניאנם א־״ע װעייכען פון פינקט
 אמענדמענט• דער איזי געטראפען. שטארק

אי רעגירונג די אז  געהײםע א דורכפירעז ז
 זײ װען ארבעטער די פון אפשטימונג

 אז הײםען עס זאל סטרײק. אין ארײס גײען
 דער מיט װירקלעך איז פרעזידענט דעי־

 ארױפגעצוואונ־ װערען סטרײקס אז מײנונג.
 זייארע אויף ױניאן־פירערם די פצד גען

 אױך גלויבט פרעזידענט דער מיטגלידער.
.רעדע פרי־ע אין זײער .  בעייי די פאר .

 דער־ צי פארפ־^ט נ-ט עס האט ער בתים.
 די וױ אזײ פינהט מעסעיזש• ױ*ז א־ז ראנען
 װארטעןיאײף געדאי־פט װאלטען בתים בעלי

געגען רעדעס האלטען צי דערלײבעניש ױין

ו954 פעבדואד,

 אז נעמם אעטעי־נעשאנעל פיז אינסטיטוט ױניאן טי־ײד
מערץ ערשםען דעם ביז אפליקאציעם

 דער פון אינסםיםוט ייניאן טרײד דער
 רוע־ עם אז באקאנם, מאכט אינםערנעשאנצל

 דעם פאר אפליקאציצם אנגצנומען איצט רעז
 דער איז דאם .1955־ 1954 פץ ש־־־טערפין

 סױיד■ פיאנצר די זײט שול־זמן פינפםצר
 אינםטיט־ט דער עקזיסטירם. שולע ײניאן

 ארגאניתערס צוצוגרייםען אײפגאבע די האט
 דיס־ פאר אין לאקאלען די פאי־ טע6באא און

 פאר־ ברײט דער פון טריקט־ארגאניזאציעם
יוניאן. ארבעםער ערTי‘קי פרויען צװײגםער

 םון בילדונגם־קורס אייניאריגער דער
 די פרײ. אינגאנצעז איז אינםםיםוט דעם

 ױערען זײ בצת סטודצנםען. די פון היצאית
 זיך באקענעו צי שםאט דער אויסער געשיקט

 װערען ארגאניזיר־ארבעט, ^יאקטישער מיט
 גא־ ויצלכע ארגאניזאציע. דער פון געדעקט

 יוגיאן־פא־ א שילער יעדען אײד ראנםירט
 דעם פון גראדואירם ער װי גאכדעם זיציע

 פארן אפליקאציצם אינםטיטים. ארבעםער
 אן זיך הויבם װעלכער שול־טערמין. נײעם

 ארײנקומען דארפען .1954 ױני. טעו14 דעם
.1954 מערץ. ערשטען דעם װי ניט_שפצטער

 21 פין עלטער אין פרײעז׳ און מענעי־
 פאראינטערעסירט זײנען װאס יאר■ ?5 ביז
 דינסט אין עבענס־קאריערע1' א מאכצז צ'

 זיד קענעז באװעגונג, ארבץטער דער פין
 נײעם דעם פאר קאנטען>יאפי ס1אי ײדנדען

 ־1הײםקלי א האבען מזען זײ ש־^־טערמיו.
 אינםטי־ פון לערן־פראגראם דער ביי^ד־נג.

 חדשים 6 צױישען איינגצםיילט װערם טיט
שיי־ די אין אונטעריכט מעארעטישען  פאי

 באװעגינג טרײד־ױניאן דער פץ פאזעז דענע
 יי־ אין ארבעט פראקטישע חדשים 6 איז

 אינדי־ דער אין און ניאז־ארגאניזאציעם
 װענדען זיך דארפען אפליקאנטען סםריע.

 א. ארטור אינסטיטיט. פוז דירעקטאר צים
ניו־יארק. בראדוױי. 1710 עיידער.

 שײגם, מיר פאבריקעז. זײערע אין י־ניאנס
 פר־ינד מך קיץ זיד האט פרעזידענט דער אז

 זײנע דירך באװעגינג ארבעטער דער אין
פארשאםט. ניט אמענדמצנטם

עי  אר־ דער אז איז, דעם פון הכיי סך ד
 צר װאם וױיניג האם ארבצטער גאניזיי־טער
ר רעפובלילאנער. די פון ערװארטען  מו־ די

 אומשטענדען אייע אונטער פריער. ױי זעז.
 פאר־ זעז און קאמפען עקאנאמישע אנפירצן

 ז אהגאניזאציע יוניאו אונזערע שיזארהען
 פארצױײג־ א אנפירען מיר מיזען צװײםױנס,

 זיך מוזען מיר פי־אפאגאנדע. פאליסי־טע םע
 קאנגרעס קומענדצ די צו גרײמצז אנפאנגצז

 כייר קענצז אקציע אזא דורך נאר ־יאלדז.
 רעפובליהא־ די פון ווערען צו פטיר האפעז

 זײערע מיט טעפם־הארטלים. זײערע מיט ױיר
ט מעהארטיס.  אץ מצק׳קערענס זייערע טי

אנדערע. די

אי רעגיסמראציע עלטער־פענםיעם פ
 ללטער־פענסיעפ פאר רעגיסםראציע די

 װעם פאנד רעםייערמענט דרעם דעם פרןי
אפ־15 דצם צװישען פארקומעז הײ־יאר  םצו'

 דעם װעגען װעל איד יוני• טצן15 און רייי
 מײן אין אײנצעלהײםען מער שרייבען עניז

חודש. קומענדיגען ארםיקלע.

 ױיעם פונם אנהויב צים קאמענטירצנדיג
 דצר פון פרעזידענם דער האט זרן, ־ 1שױ

 :געזאגט דובינםקי. דיד אינטערנצשאנעל.
 טרײד דעם אלץ נאך באםראכטען טיר ״הגם

 עקספערימצנם, אן װי איגסםיםום ױניאן
 אויסגעצייכענ* די מים צופרידען מיר זײנען

 די פון שילער די פון דערגרײכינגען םע
 בא־ אוגזערע שול־טצרטינען. דר'י ערשםע

 באװיזען האבען מיר אז גלויבען. אמטע
 א אנטװיקלען צו אינםטיםום אעזער דורך
 נײע אויסצובילדצז מעטאדע ניצייעכע זײער

 צװישען פארבינדונג די ױניאן־ארגאנײזערם.
 פראקטישער און א־יםבייידונג טעארעםישער

 ױניאן־ארגאניזאציעם אונזערע אין ארבעם
 מאר־ קליידער פרויעז פארשײדענע די אין

 די סטודענטען די גיט לאנד, איבערן קעטם
 אקםיװען זייער פאר צוגרײטונג געהעריגע

 דצר אין און ארגאניזאציע אונזער אין דינסט
באװעגונג.״ ארבצטצר

 אסאונ־ אינטערנעשאנעל לאזט
 אינ־ אײערע אױסמאבען טענטש

רעטױרנס טערןס ר,אם
אינטערנעשא־ דער פון אהאונטענטם די

 די מיט באקאנט גוט זײנען װעלכע נעל.
 קלאוק די פון פראבלעמען טעקס אינלאם

 װי יאר. דאם גרײט זײנען דרעסמאכער. איז
 רע־ טעקם אינקאם די אויספילען יאר■ ע“אי

 אינטצר* מיטגלידער. אונזערע פאר טײרנס
 יעדען זיד געפינען אקאונטענטס נעשאנעל

 זיבען ביז פינף פון פרײטאג, חוץ א אװעגט■
 פאלגענדע די פין אפיסעם די אין אזײגער

.-צװעק דעם פאר ייניאנס ‘אקאי1י
 פיני־ קלאיק דער פון אפיסעס די אין
 סקױרם־ דער אין .9 ייאקאיי ייניאן. שערס

 סטע38 װעםט 22 .23 ‘אקאי1' ײניאן. דאיײר
 יו־ אפערײטארס קלא״ק דעי־ אין :פטריט

 :גאס םטצ36 װעםם 242 .117 ייאקאײ ניאו•
 .35 לאקאל ױניאן, פרעסערס לי־יא־ל דײר איז
 דרעט־ דער אין :סי׳ריט םטע35 ױעםמ סס

ס סעי ד  ־טער8 601 .60 ײאהאל ײניאו פי
לא• ױניאן, ניט־גידם דער אין :עװענײ

מ5 .155 1קאי ברוקלין. בראד־רי־י. ו
 רעטײרנס׳ טעקם אינקאם די אײסציפילעו

 פון סטײטמענטם די טיט זיד מיט ברענגט
 דעם אן .1953 יאר אין פארדױסםצז אײערע

 אויב אויםמאכען. ניט פאפירען די מען קעו
 װעלכע אדער דאקטאר א געהאם האם איר

 די מיט ברענגט אויםגאבען. מעדיצינישע
 .מיזען רעטוירנס טצלס אינקאם די ב^ס.

 ביט רעגירונג דעל צו ײערעז ארײנגעשיקט
 ניט װארט מערץ. טען15 י־עם ײי שפעײדר

גלייד. עס באזארגט מינוט. לצצטער דער ביז

מדױער־אױםדרױן
 פון טויט פלוצלינגען דעם באדויער איד

 געשטאר* איז וועלכער ראזענבערג. בארנעט
 זיין בײ זיצענדיג פאסטען. זימ אריף רדז

 דצם האב איד מיטינג. עלזעהדםיװ 1אלאי1י
 אים מים זיידנדיג גדלענם פארשלאררדיעם

 דזשאינט דעם אין צייט לענגצרצ א צוזאמען
 אײם דריק איך גריװענס־קאבייטע. באארד

משפחה. זית צי מיטגצפיל מיץ

27 דיט 9►------------------------
א־בע־ אינטערנאציאנאלען פ*:ב

י£,' “לריז *ד•יז <ו ׳ -*<׳ ->
>15 זיים 1פי (שלוס

 גע־ט־װאלוטע די קריזיפ. שװערען א בעד
 קײף־קראפם די א־ן פאלען אײן איז ריאלם

 ל״וין) רעאלער (דער ארבעטער־שכירות פון
גצפאלצן. שטארק איז

 באשטיפט זײנען םטרײהפ גרויסצ פיר
 רצגי• די יאגואר. חודש פארן נאד געווארען

 אדער אויסצוגלייכען באמיאונגען מאכט רונג
 צװי־ םםרייקס. די אפצולײגען הפחות לכל
 צו רעגירונג די זיך גרײם אנדערען שען

 מינימים־לױן. געזצצלעכען דצם העכערען
 פרא־ ססו פין העכערונג א פארגעזען ם׳איז
 בא־ געזןדן איצטיגען דעם לדים צענם.

 דאלצר 25 בערך מינימום־לוין דער טרעפם
געלט. אמעריקאנער אין מאנאם. א

 א אנגעהויבען האבען קאמוניםטען ידי
 אראפצו* רופען זײ פראפאגאנדע. װילדע

 אנו־ צו װארגאם. פרעזידענט דעם ויארפצז
 פאראיעיגטע די מיט אפמאכען אלע לירען

 פון לאנד דאס באפרייען צו און שטאםען
 איבעריג ס׳איז ״יצנקי־אימ&צריאליזם״.

 איצםיגער דער בײ אז אונםערצושטרייכען,
 פרא־ אזא פאלט לאנד אין לאגע שװערער
באדען. פרוכטבארען א אויף פאגאנדע

 פאר לאמיטע ־ אינדוסטדיע
 רעקאמענדירט ריקא ־ פארטא

מיױמום־סקדלס העבערען צו
 רי־ פארטא פאר אינדוסטריע־קאמיטע די .

 דער פון געװארען באשטימט איז װעלכע קא׳
 לײבאר אינם אפטיילונג אוער״ צנד *װעידזש

 באקענען צו װאשינגטאן אין דעפארטמענט
 נאיצל־ עטלצכצ אין לאגצ דער מיט זיך

 א נאך האט ריקא, פארטא אין אינדוםטריעס
 רעקאמענדירען צד באשלאםען פארהערען רײ
 און קארםצם דער אין םקעיל מיניגיום די אז

 װערען גצהצכערט זאל אינדוםםריעם בראזיר
 פרעזידענם שעה. א סענט 55 אויף 33 פון
 אישער געװען איז װעלכער דובינםקי. דוד
 ?א־ דער אין ױניאן־פארשםייער דריי פון

 דצר אם מיט געווען מםכים ניט האם מיםע.
 מיני־ העכערע פאדערענדיג רעקאמענדאציע.

מום־םקעילם.
 בעלי־ דריי פון באשטאנען איז קאמיטע די

 פאר־ דריי פארשטייער, בתים־אסאסיאיישאן
 דו־ פרעזידענט — ױניאנם פון טרעםער
 אמאלגא־ דער פון דיקאסאן גלעדים בינסקי,
 דרײ און — מארקאנא היפאליטא און מעיםעד

 אויבענדער־ די עקפערטצן. אומפארטייאישע
 באהאנדעלם װעט רעקאמענדאציע מאנםע
 װצלכער דצפארטמצנט. לעיבאר פונם װערען

 װען באשלום. ענדגילטיגען אן פאםען וועט
 בא־ איז קאמיםע דער פץ רעקאמצנדאציע די

 פרעסע הבית׳שצ בעל די האם געווארען קאנם
 אז געשרײ, א אױפגעהױבען ריקא פארטא אין
 אינדוםטריע די אװעקקױלענען וועט מען

 אויף םקציל מינימום דעם ד-צכערצז דורך
שצה. א סענם 55



נערעכטינקײם ------------------------------------------------------

ױניאן קלאוקמאכער דער פון
-------------------» a ייט

חךער ב״ים
 דעם אין ארםיקעל. פײז ־ן

עב־ נופעד £אדיגצז מר .
 װעלמז אין סי־גקײס״.

 בדײסער זיך האב איך
 דעם אדיף ןסגעשטצלם

 זיך ר*ס װאם *■־אבלצם
רצ־ *וגזעד איץ גצשאפען

ט *יד ה*ב ש*גד. נייעדפןגם מר חי  ®ז
 «ז פירעדשזןםם די אז םיסגליידעד. אדנזערזנ

ױמז דןם מיםלעז *לע זיבם יוגיןא דער  ד*
 דער »יז T* ביז הײגם י־ײזען. צו •ראבלצס

מ *  אגריפצגם- דזנם מ׳ים אז סיםצוםײלזז. ל
 געוזזרען באנײם חח־ש פאדימז *יז וז*ס
לי די םים  *ם זזיז בחים־אם*סי*ײש*נס- מ
 דער־ מח*רען. מלי׳יזם שוין ■ר*גלעם ד־צר
 די *ײגצההאלסעז מלוגגען ארנז rn בײ

 בענעפיםען אריגינעלצ די און םםאביליםעם
®אנד. פוגם

עיקר־ אונזער באשםאנעז איז װ*ס זייז
®**כלעםז

 פאנד רענדיערבענם אינם זיך ה*בען צם
 הונדערם זיבצז פים םייזענם אנגעמסעלם

 װעלכע סיםגלידער. rc א«ליק*ציעם 22 *ץ
 לײם .1954 יאר■ הײנםיגעז רעםײערעז יױלען

 די דינעז פאנד רעםייערםעגם פון כללים אלע
 זנלסער־ צו בארעכםיגם ליקאנםען8א דאזיגע

 איץ געםעלם בלויז האם עם אבער *עגםיעפ.
 רעםײערסעגס דער געלם. — קלײגיקיים

 דעם פון גצלמ, געגוג ;עהאם גים האם פאגד
 םיםאפאל קענעז צו אייגקונפם. יערלעמז

םיםגלידער. צאל גרויםע זןזזן רעםײערען
 פאגד םוגם המםה יערלעכער דער לױם

 דיעכ־ רעםײערען היי־יאר געקעגס םעז האם
 זזייל װאם אבער מיםגלידער. 540 םםעגם

« אנדערע די מים םאן פען א  הונדערם 12 קנ
עזי ם מג לי  דער אז זאגען. די מעז זאל ^
 געלם גענמ נים האם פאנד רעםײערפענם

 ײד קעז י צלםער־פעגםיעם די צאלען צו זײ
 בא־ װאלם דאס װאס פארשםעלען ענױצער

 װען פענשעז. עלםערע דאזיגע די פאר דײם
 דער־ געדארםט חי*ילד״ זיי. װאלם ײגיאן די

 םאןז גארנים זײ פאר קען פעז אז קי*ערען.
 איז ױגיאן די אז געפיינם. דאך וראלם דאס

 .על תםילה אידישע אלםע אזוי די פבםל
 אונזערע װעלמר ביי זקנה״. לעח תזזליכינר

ע אויסגעװייגם זיר האבצז םאםעס ר ^  אוײ ז
 װעל־ אײף 8עיקר*«יינצי דער דאך איז גען.
 געבײם איז פאגד רעכריערפעגם אונזער כעז

מז x געײארזן. ע  א פיםגלידער אוגזערע ג
 אלט ווערען זיי יוען הילף פיניפאייע געחייסע

 אזוי וױ םא ארבעטען. פער נים קעגעז את
 דאזיגען אײשן זייז *זבר איצט פיר העגעז

 רע־ הוגד־לרט גו קגאםע די בגיגע םריגציפ
ז נזייערפעגם־אפיייהאנסעז

 גע־ נריערדיגע א בײ טױן האב איך
 האם פאנד דער הגם אז דערפאנט. ייעגעגדץיט

 איז דאלאר• פיליאן K( קנאפע rc רעזערװ א
 געװא* אװעקגעלײגם געלם דאזיגע די אבער

 קגאפע אונזערע פארזיכערעז ןיו אויף רען
 אז װעםעראנען• רעםײערטע טײזענם זע?ס

 עלםער־פעגסיעס זייערע ?ריגען ױעייען זײ
 דאזיגען דעם לעבען. װעלעז זײ יײ לאנג אזײ

 וײיל אנרירעז• ױט העז טאיי רעײלרײ־םאנד
 עס פאנד. פונם פונדאםענם י־ער איז דאט

רע־ צ־ ײער׳דיג געײעז c:־ דאד ױאלם

גאגלער, אידדאר פין
בא^רד דזשאינט קלאוק מענעדזשער גענעראל

 פון רעכ-ינג אויפן אפריקאנסען נײע טײערען
 די פאר פאנד פונם זימרקײם די טודאכ?ז-8א

 איז דעם חוץ א פיםגלידער. רעםײערםע שדין
 איינציגער דער געדמלעד. נים אױך עס

 דעריבער איז ראגע דער אם ®ז אױםוועג
 בתים• בע־־י די צו זדענדען צו זיך געודען

 צו כדי פאנד. צדם צאלוסנעז די העמרעז צו
עז  ר<־ ריכנהה געהזמרסער דער פים מג

 װילען װאס אלן. די ביסלעכוזײז כד׳יערען
רענדיערען• צי בארעבםיגם זײגען *ץ

 אפאסי־ בתים בעלי די צו װענדוגג די
 װערען ארויםגעשיקם געפוזם האס אײבזאנס

 ציגע־ ד־ץ קענעז צו כדי דעצעםבער. פוף
 װען יאנואר. אין יאר, פון אנהײכ צים גרײם

 בא־ נארראיי דארף פאנד רעםײערפענם דער
 ע^טער־םענפיצ די פון גודל דעם זצליפען

אפליקאנםען.

 דעב כאנייען צ* פארהזןנדרתגעז די
פ ענ ס רי אג

 איז פראבלעם רעםייערמענט דער כאםט
ען  די אנהויבען פץ הױםם־אורזאך די גןוו

תז צו פארהאנדלונגעז  קאלעקטי־ דעם באני
 פריער■ חדשים פיר קנאפע אגריפענם, ״ןיז
 אי־ און טערמין פארגעשריבבענעם דעם פאר
 אג־ אלםער דער אײדער םאנאםעז זעקם בער

 ניט אבער דאס איז אויס, גײם ריפענט
סיבה. זדינציגע די געװען

 אז פאר־טטאגען. גוט גאנץ האבען מיר
 פאר־ באלד אנהויבען נים װעלען םיר אויב

 אגרימענט דעם באנײען װעגען האנדלזין
 שםע־ סװעריגקײםען געשאפענע די קענען

 עייע־ געװיסצ פון װערען אויםגענוצט םער
 װעלכע אײף אינדוסםריע. דער אין פעגםען

 ־טטרעיג א האלםען אלעפאל דארף יוניאן די
ײג  ‘פר־ קענען עלעפענטען דאזיגע די אס א
 דער אין דעפאראליזאציע ארײנברענגען װען

איגדוסםריע.
 פאר־ אױב אז געױאוטט אויך האכען פיר

 נאכן ביז פאר־טלעפען זיך יועלען האנדלונגען
 דער אין לאגע אופגינסטיגע די װעם םעזאן.

ע דערכוםיגען םלעק־צייס  בר\ם בעלי כאננ
 אין ענדערונגען םארלאנגען צו םארשםיער

 אזעלכע אין אפפאכען. ?אלעקםײרע אונזער
 א־־יט־אײנ־ אונםערגראבען קעגצז עגדערינגעז

 האבען ביר װאס געװינסען. געפינדעױעטע
הארפעז■ לאנגע סון משד אין דערגרײכט

 פארהאנד־י־נגען די פון רעזולםאםען די
 אײספיר־ ר"ז פון פאקאנט איצט ־טוין ױינען
 עקזעקוםיװ דדטאינט דעם צ־ באריכט י*עכען

 דעם פארגעקירען איז װאס פיטינג. באארד
אר גזםען אני  באריכ־ אלגעפײגע די פון און '
 ,1בע־ די פרעפע. טעגלעכער דער אין םען

 צוגאב א צאלען צי צוגעשטיכם האבען בתים
 פאנד. רעטייערמענט צום פראצענט אײן פין

 דער װעז דז־טון. עדשטען פון - אנהײבעגדיג
ט אגרינלענט אלטער  א־־יא װע־ען אײם ג״

 סיצ פראצענט פיר צאייעז בהים בעלי די
 גע־ פארשםאנען אײך איז עם פענםיע־פאנד.

איט־ר פאנד. פוגם מ׳טערםאן דער אז ױארען.

 אונ־ אן דורכפירען װעט אלםפײער. דזשצי
 םעסטעטעלען■ ־יעט ער אויב און טערזוכונג

טיג אררם\איז יאר צוױי אין אז  העבע־ צו גוי
ד אפצאל דעם רען נ א פ ^  בעלי די דעלען צ

 צוגאב־העכע־ נייע א <ן3כא דארפען בתים
%צ אלע ר־נגט  אגרי־ די אין פיגקטען אנד

מ פיצ^פום־פקעילס. די וױ גענםס, י לי  צע־ ג
 דדטא־ פח רןיגולאציעס ארבעם, פון םײלונג

 טפעציע־■ און באציאונגען בצר־קאגטראקטאר
 אנדערע אײך װי קלאוז״ יי׳עסקעלייםאר דער

 די בלײבען גןיװיגסען. איינגעפונדזרועטע
אגריפעבם. אלמעז איז ײי זעייביגע
 דער־ גוםער א פאר עפ באםראכם איך

 בא־ צד געלונגען אונז איז עס '־אס גרײכונג.
 אגהויב ביים איצם, אגריפענם דעם נײען
 איז אגריםענם באנײםען דולכן םעזאן. פינם
 אנגע־ סאפע דעם לייזען צו געלוגגען אדגז

 רעטייערפענט. םון פראבלעם דױיםאגטםען
 לאנ־ א געםים מײן אויף געדריקט האט װאס

 בא־ נים זײנען װאס םענשען. פאר צייט. גע
 בא־ צו שװער א*ז ױניאן, אונזער סיט קאנט

 רעטײערמענם־פראב־ דער װאס פאר גרײפען
 אנגעזעענצם אזא אונז בײ פארנעמם לעם
 מען ױניאן. דער פון לעבען א־נם ארט

 איז ארגאניזאציע א־גזער אז אפ, ניט ־טאצט
 אין אינטערנזדטאנעל אונזער אין עלטטטע די

 אמעריקאנער דער אין עלטםטע די פון א'י:ע
 א אלצ ־אבען מיר באװעגונג. ארבעטער

 פון עלטער דעם מיט שטאלץ דיז צו רעכט
 איר מים און ײניאן ק־־אוקכאכער אונזערע

 אויך און אידישער דער אין פיאגערען־גײסם
 צײ אבער באװעגונג ארבעטער אלגערײנעד

 זיד אלײז פיר האבעז י־נ־אן דער ריט זאמען
 האבען למשל- ,195: אין געעלטערט. א־יך
 הונ־ זיבען מים טויזענם פיר געהאט כיר

 עלטער אין כ״טגלידער. פיפציג און דערט
 טויזענט דעקס קנאפע די הוץ א יאר. צס פון

 וואונדער א עס איז װעטעראנען. רעטײערטע
 אזרי אונז בײ ױינען עלםער־פענסיעס װאס

י װיכטיג
 אגרי־ דעם באנייען ד-רך אז דענק. איך

 געהאלפען אויך פיר ר,אבעז א־צט רענט
 םטא־ די פארזיכערען מאט גע־־יטער א אין

 קלײדער־ גױ־יארקער דעם אין ביליםעט^
 ױ־ דער פון נוצעז פארן איז װאס י-ארקעט#

אינדוסםריע. גאנצער דער איףיפץ :יאן
אױסדרי־ איך װיל געלעגענהײם דער בײ

 לאקאל־פענעדדטעדם. די צו דאנק א קען
 פארהאנד־ די צוזאפענגעשסעלט האבען װאס

 קא־ און מיםהילף זײער פאר לונגס־קאפיסע
 דאנק־ באזוגדערס זיך פיל איד אפעראציע•

 מים־ זיץ פאר דיבינסקי םרעזידענט צ־ באר
 בא־ דערפוטיגעגדער דער ;אר און וױרקיגג
 צים ציגעשיקט אונז האט ער װאם גריפונג.

 לאקאל־עקזעקו־ מ פץ ראסיפיקאציע־ג״טינג
סײװעס.

ספײנג־סעזאן איצטמער די;י
 זיך מערקט געשריבעז ויערט דאט רוען

 אין אויפלעבונג באזונדערע קײן ניט דערוױיל
 צי צו עס שרייבען סד א אינדוסטריע. דעי־
 דעצעמבער. אין ויעטער אורגינסטיגען דעם

 שלעכטע אלגעמית די אז מײן איר אבער
 צו סד א האט לאנד אין לאגע עקאנאמישע

אינדוסםריע. אינזער אין מצב דעם ליט טאן
פרעזידענט אפילי צי שייז גיבעז איצט

29 דיט4 1954 פעברואר,

9 לאסאל ױניאו פינישערפ הפאוס דער אין
פ פון א\ ױ , ל ן א צ ײ שער ה רענעדז

 א,י:ז פרן אװעקגער־יבט ־אט טױצ דער
 דער פין בייער א ״אלד־םאיכער״, אז נאד

 בארנצט בר־דער דא םײנען מיר — ײניאן
 צר איז צײט יאר 4ס איבצי־ ראזענבצרג.

ד א גצײען םגלי  שטצנד־ג ייאקאל; פון פי
י פ,ץ גצ־יצן  מיט־ א גצווצן אקםיװסםצ• י

ט א אויך עקזצקוטיװצ, דצר פון גליד שאינ  ח
 פון וריס־טשצרפאן א און דצלעגאם באארד
לאקאל•

 םדיטצן א ווצגצן אז אנגצנודען, טיאיז
 גאר־ אדצר שבחים זאגצו בי^־יז פצן דארף

 א בײ רצדנצר אז אפט, פאכירט זאגצן. גים
 א צפצם אויםצוגראבצז זיך פאםצרען לייה
 דארף ראזצגבערגצן װצגצן פת. פאר׳ז שבח
 שבה. א גצפינצן צי מאטצלצן נים זיך מען
 ארצנם־ אן "צבצן גאנץ זיץ גצװען איז צר

 מאכען צו געהארעױעם ארבצטצר. י־צכער
 דער נאך און פאמיליצ זיין פאר לעבצן א

 ױניאן, דצר אין גצקומצו ער איז ארבצם
 ז־ין בלויז גיט פארבצסצרצן הצלשען צי כדי

 און לאגצ די נאר באדיגגונגצן. זײנצ לאגצ■
צ פץ באדיגג־נגען די  רא־ בײ ארבעטצר. אי

 גײט־ זײן געװען ײניאן די איז יצנבצרג׳צן
 אי־ זײן גצװצן איז ױניאגיזם הײם; טיגצ
 גצגאנגצן איז ער׳ און רצליגיע זײן .,דצאי

צל אין  רצלי־ אמת׳צר אן װי אזײ ײניאן. י
 אז זיך, דאכט שול. אין גײט איד גיצזצר

 אײנער װען אז גלױבען, אידצן רעליגיעזצ
 איז נצילה. צו כיפור יום שול א״ן שטארבט

צדיק• א גצײצן איז צר אז באװײז, א צס
 זאגצז כצן קצז ראזצנבערג׳ן דועגען אויך

 צרלצכצר אן װי געשםארבצז איז ער אז
 א אפארבצטצנדיג ױניאן־ראן. גוםער און

 נאך גלייך ער קומם שאפ אין טאג גאגצצו
 פאר קומט עס וואי ייאקאל. אין ארבצט דער

םינג א  ער צקזעקוטיװ־באארד. דער פת מי
ט זיך באגריםט  אוים■ זעט און ברודער די פי

 זיך צר זצצט פונטצר. אין געזונם זיר• דאכט
 ניט גצדויערט צם אץ טשער א אויף אװעק

טײט. איז ער אץ פינוט א
שװערען א געהאט ער האט לצגען א יא•

 בצן רואט י־־־כטפטצז דעם — ט־־ט א אבצי
פארשטצלצן. :אר זיך קען

ער יא  אפ שטארבט אנדצלצז נאכן א״נ
ט האט ו־אם דור■ אלטצר דער ױפגצבוי  די א

ס י־ניאן. ט ראזצנבצרג׳  גרויסצר א איז טוי
אן. אינזצל פאר פאר־־יטט ר ױני טרײצרצך פי

 י אנלצנק זײן צלצן א־ז ט־יט זי־ן :אך
• • •

 פרײ־ צי איבצרגײן ריר ײצלצן איצט אי־ז
 קא־ צדיקיישאנצל אעזער צנינים. '־עכצלצ

 בא־ אץ פראגראם א אנגענ־רען האט כייטצ
 אונטצר־ ־־אזשנצ גאר ד־רכצופירצן לאטצן”

 ױינטצר־סעזאן. פדנם פארלויף אין נצפינגצן
צר־ אדװערםיתען. שפצםער צס ־'צ־־ען ריר  י

 מיר אז מאכצן, באקאנט מיר װילצו וױיל
 דצר ביי פארשטצלונג א גענרמצן האבצן

 פיצסע די איצט שפילט װעלכצ ״פאלקסבינצ״.
 אװענם, שבת פאר גגב״. פארן קאמף ״דער
 שטארק איז פיצסצ די פעבר־אר. םצז13 לצם

צ פין געװארצן גצלויבט  דצר קליטיקצר. אי
 גרױכ, אזוי גצװען איז טיקצםס פאל פארייאנג

י אז  פאר־ א נצםצן צי באשלאסצן האבען רי
 טצן21 דצם מאטינצ, זונםאג פאר שטצלינג

 אײלט .9 לאקאל פון כיםגלידער פעבריאר.
טיקצטס. :אך אפיס אין קונים א־ן צי זיך

 מיר װילצן דערבײ שוין האלטען ריר אז
 דזשאינט קייאדק דער אז אנאנםירען. אײך

 אידישען דצם פון טשעפטצל פלייצן באארד
 מי־ א אראנזשירט האט אלבעטער־קאמיטצט

 וועם קאפלאן בענדזשאמין ײצלכצן ביי טינג■
 אפגצבצן װעם צר רעדנער. גאסט דער ױין

 און אײראפע אין רײזע זײן פין באריבט א
.1ישראי א״ן

 קינ־ די באזוכס האט קאפ־־יאן בר־דער
 מיר װאם 'אינסםיםוציעם. די און דער־הײם

 וױיזען אויך ײצם ער אויסהאלטען. הצלפצז
 פלעצער. אלצ די אט פץ בילדער * פילם
צן5 לצם פארקורצן װעט רײטינג דעױ  פצ־ ט

 רום קאונסיל אין ארבעט, דער נאך בר־אל.
אקא־ פין ' 9• : סטריט. סםצ3א — װעסם :

שצ אייזצגהאוצריס  אז צקספצרטען. עקאנאמי
ט גאר איז ייאנד אין ייאגע די  פויגעלדיג. ני
 פון גי־צםצר ווערט או־בצטפלאזצ צאיי די

 דעפענס־איגדוסטריצס די אין טאג. צו טאג
םען ײצרט שני  רע־ אײפן ארבעםס־צײם די גע
 איגצמי־נע די אץ אי־בצטער די פץ כצנינ
> אג  אדער ״רצסע־ײאן׳' צם ר־פט מען צי '

 די ערגצר. כסדר װערט ׳•אדזשאםםרצגט״.
ע סטראצי  דער־ נואכט װאשינגטאן אין אדריני

 די פארבעסערען צ' צ־זאגען סך א 1וױי־
 צפעס ײצט עם צי ײי־ס װער אבצר אגע.1י

 אלצ די אט פץ ארויסקורצן ממשות־דיגס
צ־זאגען.

אן אונזער ט ױגי ר"  אױםפירלעכען א; צו ג
צ די איבער אנאליז צנ ײי ש  פאקטאלצז פאר

ע אונזער אין פטרי דו  פראב־ איבער אץ אינ
ט עמען|י  זיך אײםקומען װעם א־נז וועלכצ מי

 ציקונפט. גאענטער דער אין ראנג^ען צ־
ט דאזיגען דעם  אײפ־ װעט ײאס דאקירענ

רטע םד א קלערען  װע־יען פראגען■ קאמפליצי
רצן מיר טי סקו  גע־ שםעטערדיגער א בײ די

ײט. * לעעה

 פון אגעגמ ביזנעש ׳נאלד שעש
דעבױיערמ ,23 לארץאל

 באאמטצ מיטגלידער. באארד צלזצקוטיװ
.i ־־אקאי־ פון פיטעף אין  טפארם־ אין סקוירט :

אן ײציר  א בײ דיאבען נױ־יארק. אין ײני
 יאנואי־. הטצן דעם צרזאמענקום. פייערלעכען

ט״ א געזאגט עזינ ״־ג ם צ־ם ״ז  ביזנעס־אגענ
ל סעם א'  אק־ פון רעםײערט האט ײצלכצר ג

ט. טײועז ט דינ ־ אן  א־י־ איז גאי־ד בר־דער "ני
 טקיירטמאכער דער פץ ב־יער די פץ נער

אן ני  אינ־ דער אין ״אלד־ט״ייזער׳• אן א־ז ״
ט־ א געװארצז איז גא־״ד .1טערנעשאנעי  מי

ד אן דער אין ג-י שי  יאר אין .19אס יאר אין י
19M דעם אין געװארען דערוױיייט עי איז 

 אױך האט ער װאי לאקאל. פ־גם צקזעקיטײו
 פון אמט דעם פארנומען צ־יט געװיסצ א

 צענדליג צוױי לעצםצ די אין טשערמאן.
א-ד סעם האט יאר ט ג דינ ע י ג  א־^כ י־ניאן י

ביזנעס־אגצנט•
ס דעם בײ  אנגע־ איי ײאס צײארענקי

ט פיז געײארען פירט  דזשא ביזנעם־אגענ
א פין געױארען באגריסט איז פרענק

א'  באארד צקיצק־טײו פון און קאיצגצז צ
 ריעס, לואיס האט סוף צ־ם מיטגלידער.
 הארציגצר א אין לאקאל. פין כענעדזשער

 א א־ן געזרנט גא־־ד׳ן סצם גצװינשצן רעדצ
יאלצן. פריכטבארע טך

«»*»»»*• M ״ייייי - ׳ -Sp .> I k. ן
 אע־ פאדערט — פא־זינערוננ״

םערגעשאנעל־פארשםײער
צקזצקוםיװ־םעקרע־ אפהצי׳ פ. פרצדריק

 אלס איז אינמצרנצשאנצל, דצר פת מאר
 ארויסגצםרא־ י־ניאז דצר פון פארשםײצר

 קאנגלצפ־קאפיטצ א פון פאר־ער בי־ם טען
 זאל קאנגו־צפ דער אז פאז־צרינג. א םיט

 ״ארגאני־ די צײפען צו גצזצץ א אננצמצן
 ליײ פ,ץ ‘אריפטאקראםיצ םצדיציגישצ זירטצ

 אגםװיק־ דצר פאר װעג אין שםיינצר גצן
 געזינם־פארזיכצרונג גצהצריגצן א פרן ל־נג

 פר. םיט צוזאפצן איז. אפהעי פראגראם.
 צל אץ ל• אוו פ• א. דצר פון קלוקשצנק-

 אויפגצ־ ױניאן. פאשיניפםצן די פון הציז.
 .ד״אח דצר בײ יאנואר םצן15 דצם םראםען

 בא־ װאם קאפיטצ׳/ קאפרירם אינםצרסםיים
 פעדי־ די פאר זארגצן צ- פלצנער האנז־צלט

 א־־ן פאיקפ־כאסצן די פון נײםצו צינישצ
לאנזס אוגזער

ר פון פארשטייער דצר צ אינטצרנצשא־ י
 ארויפגצםראטצן שארף באזונדצרם איז נצל

 דאקםוירים די װאם שםעדונגצן די גצגען
 אץ ארגאניזילצן בײם פאכס ארגאניזאציע

 אי:־ אזצלכצ פץ ארבצט די אויסשפרײםצן
 העלםה ױניאן די זײנען צפ װי פטיטוציצם.

 גרופעפ, ארגאניזירםצ אנז־צרצ און םענםערס
 פצדיצינישע גצבצז צל זיך באמיצן ־ואם
ף צ צו היי  כינימא* א פאר םיטגלידצר זייצי

 גע־ די געשםיצם האט אפהצי אפצאל. ען1י
 גצ־ נאציאנאלען א פאר זצץ־פראיצקטצן

ט  זײנען װאפ פראגראם, פארזיכצרונג ״נ
 געװארצן פארגצשלאגצן יאר פאריגען דצם

 פלאנדערפ און אייח־ם סצנאטארצן די דירך
 דזשאװיץ הציל, קאנגרצםליים די דורך און
 סצנאטאר פין פלאן דעס אויך װי סקאט. און

 ײצלכצר ניו־דזשיירזי. פון װאלװערטאן,
 אדפיני־ ד<ר פץ גצשטיצם טיילװײז ווערם

װאשינגטאן. אין סטלאציצ
 סוב־ די גצווארענם, אפהצי האט ״אבער,

 פאר רעגירונג פעדעראלער דער פון םידיעס
 פראגראפען געזוגט־פארזיכצרונג װאלונטארע

 אר* די א,ײב נוצלאז אינגאנצצו זית ווצלצן
 ,װײםער װעלען דאקסוירים פון גאנידאציצם

 אנטװיק־ די שםצרען צי פארזעצען קצנצן
שצ אופאפהצנגיגצ פון לונג  הילף־ פעדיציני

.”גי־יפצם

ז**י< *ז״“״ ^ \ W U> t — l״'
 קאאפצראטױוע באקאנטע די ״קצר״•

 און פצקלצד שיקט װאם ארגאניזאציצ
 אי־ מצנשען נײטבאדארפטיגצ צי פתנית

ער  באקאנט. פאכט ׳ײצלט. גארצר דער י
 איד פון אדלצם דעם גצביטען האט זי אז

 פון םענטער אינם יאר־ ניר איז אפיפ
 פצקלעד שיקען ווילען װאפ די שטאס. דער

 דאר־ לים פצבר פרײנט צו מתנװז יןדער
 פערזצג־ װצנדען זיך אדער שרײבען פען

 נזאנריעטען. עװענײ. טע ו - - 36ל צו עד1'
:א'ז ניניער םעלעפאן דער

CHickering 4-8883



גערעכטיגקײט -־•&»-f 30 דיט
פארבעםערםע נעוױנען דרעםמאכער ®נסרעאלער

וועלפעיר־כענעפיסםװדלפזזיד־כמומפימם
שעהן בערנארד װײם־פרעזידענט םדן

אונםערהאנדלונגען, די
דרעםמא־ אונזער װאס
מצ־ האם ױניאז כער א

דרעס־ דצר מים םירם
גילד, מאנוםעקםשורערם

 געז־ואונען םיר האבען
 די אין פארבעםערונגעז

פאנד. קראנקעז־בענעפים דעם פון צאלונגצז
אנגעפירם זיינצו אונםערהאנדלונגען די

 יו־ דער פון פארלאנג דעם אויף געווארען
 מים־ אונזערע צי כענעםיםען די אז ניאן,

 מיי־ ווערען. פארבעםערט זאלען גלידער
 קראנקען־בענע־ דער אז אנגעיױזען, האבעז

 אז און צושטאנד גוטען א אין איז פאנד פים
 רייצ א איינפירצן דארף «ען און קעז מעז

 מיםגלי־ אונזערע לםובת םארבעםערונגען
דער•

 אונ־ די האבען דעצעמבער םצן17 דעם
 דער מיט פארענדיגם זיך םערהאנדלונגעז

 דעם פון אנהויבענדיג אז םארשםצנדיגונג,
 זאלען יאר, פאריקען דעצעמבער, צרשםצן

 איינגעשטעלט פארבעסערונגען םאלגענדע די
־ װעירעז

 מים־ קראנקצ צו האספיםאליזאציע םאר
 50 מים דאלאר 6 צאלעז מען זאל גלידער

 זיינצן װאס דאלאר, 5 אגשםאם םאג. א סצנם
געווארעז■ געצאלם פריער

 א וואם אויםגאבען אלגעםיינצ די בנוגע
 א אין םאכען דארף םיםגליד קראגקער

 צאלעז דארף צר וואם אויכער האםפיםאל׳
 צי בארעכםיגם ער איז ציפער. דעם םאר

ם. 50 מנ א ר  פוםציג סון םאקסיםום א ביז •
 גארנים םיםגליד א האס איצם ביז דאלאר.

מז  דער אױסגאבען. די אם סאר געקרא
 5 בלױז געגעבעז אים האס קראנקעז־פאנד

ציםער. דעם שאר םאג א דאלאד
 םו־ אויף קראנק װערם םיםגליד א װעז

 קורירעז׳ זיך דארף ער און בערקולאז.
 5סס קראנקעז־םאנד דעם םוץ ער קריגם

 גע־ האם ער וואס דאלאר, 300 אנשםאם
איצם. ביז קראגעז
 םונקם דעם געענדערם אײך האבעז םיר
 פריצר־ די לדים אוםגליקם־פאלען. װעגצן

־רנים םיםגליד א איז רעגולאציעס זײגע ע  ג
 אײב בענעםיםעז קײנצ צו בארעכםיגם װען

 אומגליקס־פאל אן פאסירם חלילה. ם^אס.
 גים אויך איז םארודיילונמער א םון צײם אין

 דער אויב בענעםיםעז צו בארצכםיגם גע״עז
 דורך ביישפיל. צום פאסירם. האם עקםידעבם

 קען פערזאז דריםע א װצז אויםאכלאביל. אן
 םאי־ז םאראנםװארםלעך װערעז געהאלםעז

 זיינען באשרענ?ונגען די אס צקםידענם.
 רע־ נייער דער לײם געװארען. אפגעשאםם

 ״צו בארעכםיגם םיםגליד א איז גרלאציע
 װען און װאו אונםערשייד אן בעגעפיםצז

פאםירם. האם אוםגליקם־פאל דעד
 — אײסנאם אייז גאר געפאכם װערם עם

 דורך פאםירם האם עקםידענם דער אײב
 אוייב ספארם־םעםיגקײם. םראםעסיאנע^ער

 װעל־ א אין באסײליגם זיך האם נױםגליד א
צר איז אםאסאר, אן אלס הפארם־שפיל כען

 צק־ אן אויב בענעםיטען צו בארעכטיגם יא
פאםירם. האם םידענם
 ארײנ־ װעלעז םארבעםערונגען נײע די אם

 םוי־ 25 נאד מיםגלידער אונזערע ברענגעז
 אין װעלפעיר־בענעפיםען איז דאלאר זענם
יאר. הײנטיגעז דעם

טרײדס אדנזערע אין לאגע די
 קלאוק־ אונזערע האבעז דעצעמבער אין
 און קלאוקס־סעזאן דעם אנגעהויבען מאכער

 נים זיין צו אויס זעם לאגע ץאלגעמײנע די
גינםםיגע. קײז

 ױאו שעפער די אין אז אוים, זעם עם
 גאר־ סארטען בעםערע אויף ארבעט מען

 װי באשעפםיגונג מער םאראז איז מענטם
 אויף ארבעם מען װעלכע אין שעפער די אין

ליינם. ביליגערע
 וױיל דערפאר איז עם אז אן, נעמט מען
 קויפען שיכטען ארימערע די פון מענשען

גארמענטם. װײניגער
ט אלגעמײן אין אורזא־ צװײ אן מען גי

מצב. איצםיגען דעם פאר כען
 א געװען הערבםם דער ,איז ערשטענס

 האבען סםאר־אייגענםימןיר די ווארימער.
 זיי װי הערבםם־מאנטלעז וױיניגער פארקויפט

 גרע־ א מים בלייבענדיג באשםעלם. האבעז
 זיי האבען הערבםם־מאנםלען סםאק םערעז

 אױף באשםעלונגען די אםגעהאלםעז שוין
װינםער־םאנםלעז.

 האם פאמיליעם ארימע די איז צװייםענם,
 איעצוקױפען חשק מים צוגעכאפם זיד מען

 םעםם, םעלעוױזיע — אויםצוצאלען אויף
 זיך מעז האם — קאנאדע אין נײ איז װאס

 םינאנציעל. םארענגם זיך און םארשולדיגם
 דאן אנדערש. עפעם םמ שפארען פען דארף

קליידער. פון מעז שפארם
 קלאויזם־ איז זיד מערקם פונדעסםװעגעז

 די כאםש לאגע. פאראדאקםאלע א םרײד
עז ג ^נ די א  מען םילם גינםםיג. נים ױעען ב

 קוואליפיצירםע גרםע. אין מאנגעל א אבער
 אין פרעסערס גיםע םעלעז עס םלאכות. בעל

 בעל אזעלכע אפערײםארם. ערשם־קלאסיגע
נײםיג. זייער איצם מען דארף מלאכות

 באדינ־ איצםיגע די זיעעז געזאגם. יײ
 שפעםער אביסעל גינםםיגע. ?יין ניש גונגעז

 קעלםען די װען בעסער. װערעז אפשר ױעם
 דער װעם צודריקען, מער װעלעז פרעםם איז

 מען. האפם מאנםלען, װארימע אויף פארלאנג
פארגרעםערען• באדייםענד זין־

^ אין ר ם ס־ ע ר ד םילם ד ד זי  אפ־ אן איי
 בײ װי מאם אזא אין נים אבער שײאכונג.
 זיך מערקט דרעם־םרייד אין אויך הלאוהם.

 סעזאן שוואכעז דעם םענדענץ. זעלביגע די
 מען וראו שעפער די איז מער בלעז םילם
 שעפער די אין װי ליינם ביליגערע כלאכם

דרעםעס. בעםערע נײם כלעז וואו
 דרעם־ליין אין םאניפדהםשירערס די

צירעז  פון באשםעלונגעז. פאר בלײז פראד'
 מים אן נים זיך גרײם םען האנד־צום־מייל.

םםאקם. גרױםע

דײװידאח נײטען
פײ־ װעט .117 לאקאל אפערײטארם דער

ען  זײן פון געבורטס־טאג ססםטען דעם עי
 א בײ דיײױדאף• נײטען אפים־מענעדזשער.

 דעם זונטאג. פארקומען װעט װאם באנקעם.
 בײטאג. אזײגער אײנם פעברואר, םםען28.

 אן איז פייערינג די האםעל. קאמאדאר אין
 ױניאן דער פון אנערקענונג פון אויסדרוק

 טרייען יאר 40 זײנע םאר אר1ױביי דעם צי
 צ־- יאר פערציג מיט ייאקאל. דעם צו דינסם

 אר־ אנגעקומען דיױוידאף נײטען איז ריק
 איינס. לאקאל דעמאלסדיגען דעם אין בעםען

 צום געװארען דערהויבעז ער איז שפעםעד
 האט ער װאס אפים־מענעדזשער. פון אמם

 יא־ שטורמישע אלע די דורך אנגעהאלטען
ױניאן. דער אין רען

 אין באטײליגען זיך װילען װאס די, אלע
 אפיס אין װענדעז זיך דארםען שמחה, דער
 רעזער־ געהעריגע די מאכען און לאקאל פון

װאציעס.

 יארכ נױ אץ מיטנלידער
אױפמערקזאם

 דער פין דעפארםמענם רעםױרטש .דער
 אז אייפמערקזאם. מאכט אינםערנעשאנעל

 װע־ נױ־יארק. אין מיטגלידער ארבעםלאזע
 ארבעם־ זייערע אפגעזאגם האם מעז רען

 געזוכם האבען זײ וױיל בענעפיםם לאזעז
 צו אנשטאם רארקעם גארמענם אין דזשאבס

 שע־ אינדיװידועלע אין ארבעט זוכעז גיץ
 אנט־ דער געגען אפעלירען מעגען פער.

 ארבעםלאזען־פארזיכערינג פיז ונגTשי
אמם.

 דער־ ניארהעם ק^ײדער אין בתים בעלי
 ארײנקומען זאלען ארבעכער אז נים. לײבעז

 ארבעםער דזשאבס. נאך נאכפרעגען זיד
 מאי־?;עט. אין ווערבירם מײסםענס ווערעז

 בעייי אנדערע פון רעקאכיענדאציעס דורד
 אין אפעלאציעס זײנען דעריבער מלאכות.

 בא־ זייער פאל אױבענדערמאנםען דעם
רעכםיגם.

 .אנעמפלאיניענם פװ מײנונג דער לױם
 נױ־יארק אין “באארד אפיל אינשורענס

 מיםגלידער אינםערנעשאנעל הענען כםײם.
ר עםאבלירעז ^  ארבעםלאזען אייף רעכם ז

 קליידער־ דעם באזוכעז דורד בענעפיט
 צו רעגולער קומען און טעגלעך רארקעם

אפיס. עמפלאימענם םטיים זייער
 אויך ורערט מיםגלידעי־ ארבעםייאזע

 און ביזנעם־אגענם זײער זען צו געראםען
 מיט־ דזשאב. א װעגעז נאכפרעגען זיד

 פאר־ אין פראבלעמעז האבעז וואס ג^ידער
 פארזיכערונג, ־ ארבעםלאזעז מים בינדונג
 רע־ צום עצות נאך ורענדעז זיר דארםעז
n דעפארםמענט. םוירםש io .אין בראדוױי 

 םען5 אויפן געבײדע אינםערנעשאנעל דער
פלאר.

!

4 ו 954 פעברואר,

םיםגל ]אונזערע
 פארגדעםעדען דדעגען מײנונגען

 חשבון אױפן עלמעד״פענסיעס
בענעפיט מױטען פון

 ״גערעכטיגקײט״ אונזער אין לײענענדיג
 זײ װאס מעמבערם׳ רעטייערטע די װעגען

 צו־ זײ זאל ױניאן אונזער אז פארלאנגען
 איג־ דער פון מאנאט א דאלאר סי לײגען

 רעםײערמענט־ זייער צו פאליסי שורענס
 גערעכטער א איז דאס אז איך דענק טשעק,

פארלאנג.
 װי דוײם מעמבער. רעטײערטער אלפ איך,

 אויס־ דעם מיט אויסצוקומען איז עס שװער
 דעם פון קריגט מען װאם דאלאר געצײלםען

אן דער אין רעטײערמענט־פאנד  פון און ױני
 נאך איז פרוי מיין םעקױריטי. סאשעל דעם
 מיר איז דערפאר אלט. ניט יאר &5 קײן

 עלטער־ דער מיט אויםצלקוניען שװער זיײלר
 בדאנד איז אלץ קריג. איך װאם פענםיע

 מע־ און דאקטאר א איז װאו הײנס טײער,
 איז מען װען האבען מוז מען װאס דיצין
אלט?

דזשענע־ אינזער אז איך. דענק דערפאר
 דורכפירען זען זאל באארד עקזעקוטיװ רעל

 מעמבער רעטײערטער יעדער אז געזעץ. א
 רע־ צום מאנאט א דאלאר 20 קריגען 1זא•

 מעמ־ דער .ױי לאנג אזוי טשעק. טײערמענט
 דאר־ אים זאל מען װען אפילו לעבט. בער
 טויזענט פון סומע גאנצע די אױסצאלען פען

 פארלאנגען קינדער אונזערע װייל דאלאר.
 זײן װעלען זײ אז זאגען. זײ יררשד״ קיץ נים

 װאנען פון האבען זאלען מיר אז צופרידען
לעבען• צ־

ס' .35 לאקאל מעמבער כעלטצעד. מארי
• • •

 אויס אויו דריקם מײנונג ענלעכע אן
 מיט־ רעטײערטע פישמאן. יעטע שװעםטער
ג, לאקאל פמ גלידערין  גאלוב, אײזיק און י
.9 לאקאל פון מיטגליד

*לאוהבעלשי דײװ פון1< <-ל -א,־ *יזי ••*סה ד - — <ן'ו N א u |J|WL|
 שאפ קי׳אויכ בעלםי דייװ פון ארבעטער די

 באנקעט א דירכגעפירט האבען נױ־יארק אין
 אין ראזען■ משה שאפ־טשערמאן. זייער ייכבוד

 פון יאר 40 געפייערם האבען װאס פרוי. זײן
 דעם צו לעבען. פארהײראםען גליקרער זײער

 פון ארבצטער די געקומצן זײנען באנקעט
 פאר־ און לאנדסלייט די פאמיליע. די שאפ,

 הא־ פאלגענדע די ייניאן. דער פון טרעטער
 ס. באגריסעגען: ריט באטײליגט זיד בען

 קלאוק פון מענעדזשער אסיסטענט גאייאב
i 4לאקא• ױניאן. אפערײטארס n : קאהען. סעם 

 דער פץ ליג דעפענס װארקערם דער פון
 די םון לינעצקי. מרם. :יוניאן קלאוקמאכערם

 דער פון בלום. מארים אקזילערי: ליידיס
 בירנ־ דזשעק און קאריטע. אונטערנעמועם

 פראגק־ םעם שאפ. פון מיטארבעטער א באוט
 אינטערנעניונגפ דער פון טעקרעטאר דער רײך

 װערטפולע א איבערגעגעבען האט ־אמיטע.
 ראזען• העלען אין משה צי טתנה אנערקענמגם

 אונ־ דער פאר באגריסט האט ראביגאיזיץ סעם
בלוםענ־ פרענק קאמיםע. ־ םעדנעמינגס

שרײבעןנ ױער
 און אוױלנט פון םאוסטמײסמער דער קראנץ.

 פאמיליע דער צו פרײנט לאנג־יאריקער א
 ״מיר :דערקלערט האט ראזען■ העלען אץ נישה

 אייסצודריקען פארזאמעלט הײנט זיך האבען
 צו ליבשאפט אונזער אדן אנערקענונג אינזער

 בײ־ שײנעם דעם פאר ראזען העלען און משה
 פא־ אנדערע פילע צו יוייזען זײ װאס שפיל

 צוזאמענלעבען גליקלעך זײער מיט מיליעס
 אי־ זײער און באשײדענקײט זײער פאר און

זײער צו קלאפ, זייער צו בערגעבענקײט
טעטיג־ פארצוױיגטע פיל זײערע דורך פאלק,

קײטען.״
 פון רענעדזשער קאפלאן. בענדזשאמין

 האט ,117 לאקאל אפערײטארס קלאוק דעם
 טעלע־ באגריםונג־טעלעגראמע. א צוגצשיקט

 פון גצװארצן דצרהאלטען אויך זײנצן גראמעס
 און אמצריקצ אין פאמיליצ און פרײנט

קאנאדצ•
 איבצר־ האבצן ראזען העלען און משה
 גצקראגען האבצז זײ װאם מתנות, די גצגצבען

 הונדצרט יוניאן־פריינם, די פיז און שאפ פדן
הםתדרות. דצר צו דאלצר, פופציג און

רא־ קאװעדי סצם :אראנזשיר־קאמיםצ די
 פראנק־ םצם ראביגאװיטש, סצם בלום■ ריס

בלומצנקראנץ. פרענק און ראזצו הײראן רײך.

 בעאמטע ױניאן די דאנל,ט
35 לאלאל פון

קא.״, קאוט ״הארװי פון פי־צסצרם די מיר,
 אונזצר בײ האבצן סטריט, טצ38 װצסם 24&

 אפגצהאל־ איז ײעלכצר שאפ־מיטינג. לצצטצן
 ױניאן, אונזצר פון אפיס אין גצװארצן םצן

 דאנק א צפצנטלצך אדיסצודריקצן באשלאסצן
 ב״יז־ און ברצםלאװ, יוםף מצנצדזשצר. אונזצר

 שטצגדיגצר זײער פאר רודין, א. אגצנם׳ נצס
 ארבצטס־ די פארבצםצרצן און װאכזאמקײט
שאפ. אונזצר פון באדינגונגצן

 גצבען צו באשלאםצן שאפ דצר האט אויך
 אגצר־ אין דינאװיץ. סאל ברוז־צר צו מתנה א

 צװי־ ארבצט די מצנצדזשצן זיין פאר קצנונג
פרצסצרס. די שען

טשערמאן היפרינט^י. מאריס

ט ------------------------------------ י 31 ד
דאנל־דעזאלוציע

 גצװעזצנער דצר פון ארבצטצר די מיר.
 (קאנטראק־ קא.״ םפארםסװציר .נױ־יארק

 דריקצן פפיעגעל). א־ן גראססמאן פדן טאר
 אנצר־ און דאנק הארציגען אונזער אדיס

 מצנצ־ (דיפטריקט מילער אלצקס צד קענונג
ל אינדאםטריעל פץ דזשער  דעפט.) קא״סי

 א אץ פאללמאן■ ביזגצס־אגענט א־נזער אץ
 גענצראל־מצנצ־ אוגזער דא:ק באזונדערען

 דצר־ זייצר פאר גאגלצר, איזידאר דזשצר
 אלס געלט סומע א קריגצן צ־ גרײכינג

 א״נ־ פ־ן ארבצטצר אלצ פאר פארגיטיגוגג
פארמאכט. זיך האט װאס שאפ, זעוי

 סעם טשצרמאך; שאפ ׳לןרעפםלןי, נזייער
 לא־ עמערםאן. םעם .-117 לאקאל לאפיהס.

.35 לאקאל גאלדמאן, טאריס און ,9 קא־

 לייצנער לײדצנשאפטלעכצר א זייצנדיג
 ״גערעכטיג־ זשורנאל חשוב׳צן דצם פון

ד ,װילט קײט״  אויםדריקצן צפצנטלצך מיר זי
 אין ױניאן, קלאוקמאכצר מײן צו דאנק א

 פרצסצרס מיץ צו און בכלל, פילאז־צלפיצ.
 ברי־ גוטער־ דער פאר בפרט• ,71 לאקאל

 גצקראגען ד״אב איך װאם הילף. דערלעכער
 b ארום קראנק׳ גצװצן בין איך בשצת

גרוס. ױניאן מיט הדשים.
 ,2040 לצדזשער .71 לאקאל חםױ. נזשה

פילאדעלפיע.

 דער פזן לולטור־אונטערבעמונגען
אינטעדנעשאנעל

 אינ־ דצר פון קולםור־דצפארטמצנט דער
 דצם אין באזוך א אראנזשירם םערנצשאנצל

 טצן6 דצם שבת, אוניװעדסיטצט, קאלאמביא
 פאר־ אין בײםאג. אזײגצר אײנס פצברואר.

 יאריגצר צוױי־הונדצרט דצר מיט בינדונג
 בארימטצד דצר אט פון ױבילײ־פייערונג

 פרא* נױ־יארק. אין בילדונגס־אינסטיטוציצ
 אלגצ־ פון דיצז דיצקצר. מ• לואיס פעסאר
 אינ* די אדרצסירצו װצט בילדונג. מיינצר

 צו־ זיד װצט װעלכצ טצרנעשאנצל־גרופע.
 פאר שול־אפטײלונג דער אין זאמצנקומען

 סאב* די גצגצנאיבצר בילדונג. אלגצמײנצ
 אויף פטריט טצ11ס װצסט — וועי־םטיישאן

בראדװצי.

!אױפמעדלזאם ״גערעבטײגקײמ׳/ פון לײענער
ט באקםצלצ• דאס אוים שניידט אדדצס■ אײצי־ בײט איר װען  אײצר אז גי

שער און לאקאל אדרצס■ נ־־צם נאכצן. :צו צס שיקט אץ נימצר. לעח
“(jcrcchtigkcit”, 171U Broadway, Nrw York I'd, N. Y.

...................................................................................................... :אכ־עז
ר ע ................................................................................................. אדיעס ד

............................................................. יאקאל
.................................................................... לעדזשער

״גצרצכטיגקײם• די צוגע^ייקט קריגצן אינטצרנצשאנצל דער פון ריטגלידצר
 רצ־ האט איר וױיל זשורנאל יצם קריגצז אייפגעהצרט האט איר אויב ־ר״.

 דאס אײס פיייט װיםען• אעז לאזט סיבות. אנדצרצ דחמת אדער טײערט
:״גצרצכטיגקײט״ פיז אדי־צט אײפן צי עס שיקט אין באקסע^ע
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32 דים

 פעי״ ־ ״סעוחןרענפ פאדערעו װעפ אינמונןןשאנעל
אנויםעסם הממנדימ אין

ר$• א אין האם דיבינסקי דדד פרעזידעגם
 סום ענד ״קאום םוץ צוזאמענפאר בײם דע

 חודש פאריגעז איז װאם באארד״. רעקאװערי
 פ^ארידע, פיאםי. אין געװארעז אפגעהאלםעז

 פא־ װעם אינםערגעשאגעל די אז דערקלערם׳
 אין װעגען.סעווערענם־פעי• ■ונקם א דערעז

 בתים. בעלי מים קאנםראקםען צוקונפםיגע
 בא־ צו געצילם זיץ װעם פונקם ־דאזיגער דער

 גײם נואנופעקםשורער א װען אז וואדענעז•
 קרי־ ארבעםער די זאלען ביזנעס םון ארױס

 לײם סופע. באשםימםצ א אויםגמאלם געז
 באשעפטיגם געווען זײנןיו זיי װאם צײם דער
םיררע. דער אם בײ

 איגםערנעשאנעל דער האם וױיסען, .מיר
 שיועדער א איז דאס אז געזאגם. •רעזידעגם

 אנ־ מיר ױאלםעז צייםען. חילנםיגע #ייאבלעם
 פאנד .סעװערעגם־פעי׳ א זאמלען געדיײמן

 יאר 15 מים אםילר אדער צוריק יאר 25 מים
 לייכ־ סך א געװען הייגם ארגז ודאלם צוריק.

̂ם גענוג געװען זזיינם ודאלם עם םעד.  גע־
 אז מיר. םילעז פונדעסםודעגען אגגעזאמעלם.

 װעם און װערען עםאבלירם קען םאנד אזא
 אינדוסםריע. דער אין אייעמעז לםובת ז״ץ
 רעםייערען, װיל פאנוםעקםשורער א װעז

 אײך האם ער אז פארשסייז פארם ער דארף
ארבעםער. זײנע צו פליכםעז
 זייער געװען װזזלם עס אז גלױב. .איך
 אינדוס־ קליידער פרויצז דער סאר וױכנױג

 ׳םעװערענפ־םעי׳ א עםאבלירעז צו םריע
 אויף לאסם א זיין נים װעם עס םיםםעם.

 װעלעז בתים בעלי די אויב אינדוםםריע. דעד
 אזא סון ווערם דעם אפשאצען געהעריג נאר

 װעם עס נײםיגקיים. זייז אײד איז םאנד
אינדוםםריע.״ דער פאר בו־כה א זײן באםת

 אז אנגעײיזעז■ האם דובינסקי םרעזידענם
 פון עםאבלירונג די באםראכם ױניאז די

 פאמענם איצםיגען אין .סעױערענם־פעי׳
 אינ־ םרויען־קלײדער דער םאר װיכטיגער
 גאראנםירםע סאר פאדערונג די וױ דוםםריע
 ווע־ געוואונען קען װעלכע שכירוח. יערלעכע

 קאלעקםיװען נאציאנאיצן א דירך נאר רען
 געזעצ־ םעדעראייער דורך אדער אגריםענם

̂ געבונג.
ארגאני־ צי אופנים צווײ פאראן זײנען עס

 םעאטער־ האם װ7 לארןאל
אונמערנעמונג

 אפע־ דעם פץ קולםיר־קאמיטעם דער
i ‘ייאקאי רײםארס, n. אראנזשירם האט 

ט םעאםעד־פארשםעײנג א  דער רי
 װערען גצשפיייט ־ועם צט .פאלקמבינע״.

 פארשדעלינג די נגב׳׳. פאיז קארף ״דעי•
 פע־ דטעז דעם ז־נטאג. פאיל־דע־ ־יעט

טג־ידער בר-אר.  הענען ייאלאל, פ־ן בי
 א יײ יײיניגער פאר בילעטען ?ריגלז
 װענדעט פרית. רעג־־יערען פ־:ם העייפט

 242 אקאל.1י פון אפיס אין גל״ד ײד
 פ־יע־ צאיי די 1— סטריט. %ססע ײעםט

 איז טעאטער -פא־־סב־נע" דעם אין צער
. באגרעגעצט. ױיעד

 אי־ן םיטטעם. .סזוווערענם־פעי׳ א זירען
 אינדוס־ אלגעמיעעם אן שאפען צו את אופן

 צו איז אופן צוױיםער דער און מריע־פאנד
 ארבעטער די םאר פאנדען באזוגדערע סאפעז

 דערװייל האם ױגיאן די פירמע. יעדער פון
 א פון איינצעלהײםען די אויסגעארבעם נים

 פרעזי־ װי אבער -םעווערענם־פעי׳־פלאז.
 עס װאלם דערקלערם. האם דובינסקי דענם

 קענען פאנדעו אזעייכע װען בעםער געוועז
 אינ־ אלגעםײנעם אן אויף ווערען געשאפען

דוססריע־באזיס.
 ארבעטער די צאלען צו מעםאדע די הגם

 ליקוױדירט פירםע א וועז םומע באשסיפםע א
 ארבעםס־ זייערע םארלירען זײ אדער זיך

 פאר־ נים איז שולד. זייער צרליב נים פלעצער
 אין ױניאן־אגריפעגםם קײן אין קערפערם

 עם איז אינדוםםריע. פרײעז־הלײדעד דער
געיוארען. פראקםיצײ־ם שוין איצם ביז אבער

 ױגיאגם באזונדערע האבעז פאלעז סך א ^ייז
ז י  נױ־יארק אין םיי אינםערנעשאנעל דער »
rt«v גע־ םארקעםם קיייידער אנדערע אין םײ 

 .םעװערענס־פעי׳ געקראגען אמ סאדערם
 זיך האבען פירםעס װען מיםגלידער פאר

 געצוואונגען געװען זיינען אדער יייקװידירם
שאפ. דעם פארקלענערען צו

ערש־ די געװען איז אינםערנעשאנעל די
 נױ־יארהער דער אין האם װאס ידניאן מע

 ארײםגערוקם 1943 אין אינדוםםר-ע קלאיה
 רע־ אויפן עלםער־פעגסיע פאר פאדער־־נג די

 איז צײם רי אינדוסםריע. דער פון כענוגג
 אויך זאל אינםערנעשאנעל די אז וױים נים
 פא־ א ארויםצושםעלעז ייניאז ערשםע די זײן

 אינ־ אן אױף “-סעיוערענס־פעי פאר דערונג
 די אין פארקערפערם באזים דוסםריעלעז
בתים. בעלי די מים אגריםענםם קאלעקםיװע

 אץ שאפען און לעבען אידיש
 טע־ צענטראלע די איז אמעריר,ע

האנפערענץ ״אױוא״ דער פץ טע
 הײ־יאר. פעברואר. םעז11 ביזן טען6 פץ

 סטע28 די פארקומעז נײ־יארק אין ויעם
 װי אזוי ״אי־יא״. פון לאנםערענץ יערלעכע

 יאריגער300 דער געםײערם װערט יאר דאס
 װעם אמעריקע. אין ישיב אידישען פ*ן ,ײבי
 אינגאנ־ זייז ״איװא״ פץ האנפערענץ די אויך
 שא־ און לעבען אידישען דעם גע־וידמעס צען
 ערשטע די זיין װעט דאס אדעריקע. אין פען

ד1י פײערונג גרעםטע  װיכ־ דאזיגעז דעם כב'
ױב< טיגעד
 קאנ* דער פץ ערעםענינג פײערייעכע די

 טען6 דעם שבת, פארקימען ייעט רערענץ
ײסעז איד אײענט. סי-מ ־עבר־אי־  אוי־ גי

 אין לא^עדזש. האנטער פמ זאל ־ דיםארײם
 ע־וענײ׳). פארה אץ גאט טע69ו' נײ־יארל

 לײענען ײעייצז ערעפענינג־זיצינג דער ץײף
 ״די — ל־זשםשינםקי יעלכ :רעפעראטדז

 : ארעריהע״ אין ראםעז־אימיגראציע אידישע
 שםרעמונגען ״רעליגיעזע — העררערנ ױיל
 ץטעיה :אייעריקע״ איז ייעכען אידישעז אױ

 םטריקטור ״ארגאניזאציאנעלע — מינלאײ
אמעריקע״. אין קהילות אידישצ פין

 דעגיסמראציע שעפער קלאור,
 װעמ טשעתם װאקײשאן פאד

פעברואר וטען5 פארר,ומען
 טרע־ סשערמאןי^און נאגלצר. איזידאר

 וואקיישאן און הצלמה דצם פון זשורער
 קלאוק פון מצנעדזשצר גצנעראל און פאנד

 קאלקצר, מ• מארעי און באארד. דזשאינם
 פאנד• דצם פון פאריואלםונגם־סעלרעםאר

 טען15 דעם מאנטאג. אז באקאנט, מאכצן
 רע־ די ווערען דורכגעפירט װעם פצברואר.

 ארבצ־ װאם קייאוקמאכער, םון גיסםראציע
 טשצלם. װאקיישאן די פאר שצפצי־. אין טען

 אין לערצן אויסגעצאלט ייצלעז טשצקם די
הײ־יאר. ײני, חידש פין פארייויף

 װערען שעפצר די אין םשערלייט די
 ייניאז־ביכ־ די אײנציזאמלצז אויפגצפאדעים

 בא־ זײנען װאס ארבצטצר. אלצ פיז ייצך
 דעם מאנםאג■ שאפ. דעם אין שעפםיגם

 ױניאן־ביכלעך די בייויז פצברראר. םען15
 באשעפ־ געװען ױינען וואס ארבעטער. פון

 גע־ א שאפ באטרעפענדצז דעם אין םיגם
 שאפ דעם אין ארבצטצז אץ צײם װיהע

 דארפען פאר, קרמם רצגיםםראציצ די ווען
װערען. אויםגצמאכט

 און נים ארבצם ײאס קייא־קמאכצר. א
 רצגיםםראציצ די װען שאפ. קײן נים האם

 פצר־ זיך קומען דארף דיי־כגעפירם. ײצרס
 הצייםה פיז א^יס אין רעגיסםרירען עך1זעני
 גאס. סםצ38 ייצסם 22 פאנד. "אקיישאן ארן
ײצר נים צז2 דצם ױי ב ט  אוק־1קי .,אפריי ו

 קצנצז בריקלין• אין 'ואוינצז װאס מאכער
 פין אםיס ברוקלינצר אין רעגיסםרירען ױך

 בראדװײ. 815 ױניאן■ קלארקמאכצר דער
 1592 אםים. ביאנזװילער דצם אין אדער

םיג אומבאדינגם איז עס עװעניו. פיםקין  נוי
 קלאיקמאכצר ארבעםםלאזצן יצדצן פאר

 ,װיםהאלדינג דעם זיך מיט מיםציברצנגען
 קענען צו כדי .1953 יאר פון רצםים םצקס

 םאריגצן פין פארדינסטצן די גענוי אניױיזען
 באשצפטיגם גצװען אױ ער װאו און יאר
.1953 פין פארייײף אין

נערעכמיגקייט <---------------

 ליטעראטור נעעױבטע, אידױבע
פאלר,לאר און

 די פון בי^דינגס־דצפארטמענט דער
 האם .22 לאקאל ײניאן. דרעסמאכצר

צם זײם אײנגעארדענט,  יאנואר. םצן6 י
 יייטצרא־ גצשיכטצ■ איז־ישצ פון קיי־ס א

 געגעבען אויך װערען עם פאייללאר. םור,
 װילען װאם די פאר אםצז1קי ספעציעלע

 אידישע די דערלערנען גרינטלעך זיך
שפראך.

 קורסען די פון צקטאר1י און אנפילצר
 דער פון לציצר באוואוסםער דצר איז

 פאר־ און מיטעי^־שילצ ארבעםער־י־ינג
יעקב םצקס־ביבצר רײ א פון פאהער
לעװץ•
צו געגעבען ױערען ליאסצז די צי  י

 אפיס אין אװענט. אזײגער 6 יײטױאד•
 .22 לאקאל ײניאז■ דיצטמאכצר דצר פ־ז

שטאק. םען6 אײפן גאם. טצ40 ײצסט 218
 גצלעגענהײט. דער מים זיך באנ־צם
 דעם בײ קלאםצז די אײף זיך פארשרײטם

 ד־טזאו אקא<1י פון בייידונגס־דירעקטאר
מאזװ־.
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------------------------------(ליד) ארשרו :קריױישקי ד.

 דרום־ אין באװעגוגג ױניאן םרײד די :זדכי אייגרםנױן
-----------------------------------------------אנלעריקע

------------------------שארזש) (א נקדה :קלײן :דמידו
געזעצען ארבעםער־שוץ יאר ה־נדערט :טהארן אד-ן

------------------------------------------אטעריקע אין
ארבעשער אינטערנאציאנאלען פ־נט :קיםןלאן ײםף די.

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ________ ך£*%«ייי*%• / ׳ - /I
 באװעגונג ארבעטער אמעריקאנער דער אין : ד*יס

---------------------אינםערנעשאנעל אונזער ־*
אין אנגעהױבען קאפפײן ארגאניזאציע :^'ל,אן

-------------------------------------------------------

c ?,פראנט דרעסטאכער א־יפן :מינקא-------------
■f■ קלא־קטאכער דער פץ רודער כ־יט : נאגדער י״א־ 

ס 0 — אזינ;י .
פ*ן טיטגלידער ד״ טיט געעפרעך א :^אפדאן כ. ^

i לאקאל n-------*־ — — —------------------------
 שאפ אי• פרעםערט קלא־ק די טיט :כרןןםלאױ ײפ־

--------------------------------— ױניאן דער’ אין און
------ ------------געבורטםמאג טען20 פ״יערט 32 לאקאל

 ברױט בעלי העלפט ױניאן קאטויליעע :שעהן כערנארד
— טאנטרעאד אי־ן אינטערנעשאנעל א־נזער גענען

רעזאל־ציעט. בארינטען, נאטיצעי,


