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 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

םגמאלם געז  לײם סופע. באשםימםצ א אוי
 באשעפטיגם געווען זײנןיו זיי װאם צײם דער
םיררע. דער אם בײ

ר מי  איגםערנעשאנעל דער האם וױיסען, .
 שיועדער א איז דאס אז געזאגם. •רעזידעגם

 אנ־ מיר ױאלםעז צייםען. חילנםיגע #ייאבלעם
ײמן  פאנד .סעװערעגם־פעי׳ א זאמלען געדי

 יאר 15 מים אםילר אדער צוריק יאר 25 מים
 לייכ־ סך א געװען הייגם ארגז ודאלם צוריק.

 גע־^ם גענוג געװען זזיינם ודאלם עם םעד.
 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
איך  זייער געװען װזזלם עס אז גלױב. .
 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
אז ערשםע די זײן  פא־ א ארויםצושםעלעז ייני

 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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-------------------------------------------------עדיםאריעלם
------------------------הודש פדן לוי^ אין :סארבער ש.
 רעאקצ״אנער נאר קאנסער־ואבזיױ, ױנז :בארוכאוו י.
------------------------------(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 ־*
אן ל, אין אנגעהױבען קאפפײן ארגאניזאציע :^'

-------------------------------------------------------

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,



ם י י ^ 2 ז

ױ ם א ״ טי ר ע כ דערקלערונ־ r* רעז*לחניעם די ד
 קארנםיל עקהמיסיװ דער װ*ס גען.

e ־^*־ ®r קאן דער מדי  *װ פעדעדײשאן א
ט מיז מ ^ א יזנצ־ זײץ בײ אנגענוסען ה*ם לײבאר כ

שארף האם םיאסי. »ין שיםינג טען _ _•■־ *
מן ^ז שן מ םיזי מ ס דעם * מ ײ פ מ ל  כ*ר*ק־ הל?*יט<« בר׳י׳יזמז א

מ- אין באחעגוגנ יוגיז* םד״ייי ד*ד •רן ם*ר ם אפצדי  מיד WP ן
ער אםןיריקאמר די אז באװיזןן. אםןיל ם מ  שױן *יז באװזיגונג אד
 עקןמאםישער אז ®ז ?רײז עעען יזנס אדימדגעװזמםען וױים

, ז י מ ״ י נ מ י ח מ מ ל דז  סינד אירע פאר געודיגען צד בלדיז זדכם ו
 ארבעט׳. ם*ג געםדײען א פאד שכירות םאג .ידזר׳דיגען א גליד*ד

 גלײכבאדזנגד ®ײ*ע• װי היינם זיד פילזװ אפעריקע איז ארבעםער ד׳י
הז אלזנ םראמן זײ בירגער. טיגםע מ  לײדעז זײ ;לאגד צוס טלי

re ז *לע ת׳  ־אוךער־ די םדאגען זײ ;ואםגערעכםיגקײנתן *ידן מי
 ז א קרבנוה צ*ל גרעהסע די גיבען אדן שבי׳יערןן re י*אסס םםע

*y n r. איז פארסײדיגתג איר טאר לעמצט *ון לײזשנז t w זיי 
ר ז״יגןן מ די ר re סירדגמז די אין דעד. א צד בארזננםיגם דז  דן
ג ױ מ םלדכה ן מז ז י עז זיד זאלען ר־דזיד בײם ז  םיפ ייעמנ
 פעדערײשאז- פון.דעד קאוגסיל צקזעקוםיװ דער מימועען. זײער־ע

 ארבע־ אדגאניזירטזי פיליאן צען איבער re ®ןרטנזײער דער װי
הר ר האס אםעדיקזנ. *יז נ מ די ע ם זיד ד ל סי  רע־ צד בארעכםיגם מ

 װאזוינגסאן. אין רצגי^נג דער re *אליטיט אי*ע «ױף אגידען
 סײ און הײם דער *יז ®יאמז ®זליטישז זױז צלאנאפישזי אין םײ

*r ש־׳יגעמ זײן פארלײמז און ענינים, אינםערםמיאנאלע ®r* 
פראגעז• וױכסיגע די אם אין האנדלען צו װי גראם

» די ארן ? ר » ר  דער פמ קזוד:סיל עיןזזמי־סיװ דער ודאס פ
 ■;לאד לאגיש זױוי א־יז פארגעלײגס. האס פעדעסמיע ארבעסער

 קײז גים האס װאס זדינער• יעדער אז איבעדזייגענד. אה פדזום אזײ
r ,”־e איז און דעס געגען ^אסײיען »ערזעג־*עמ e .זראורסײיי® 

r זוײנזען םת s  a n  w ײרקזאמ אײגפיגע די  נע־ די זד רפואה י
r הראנהה״דזגז פער׳*עכע s לײדנז. מענכוהײפ די ײזדכע
 די אז איז. פראגראם ארבעסער דער rc פעזיר ד\יפה דער
ע ם פ ר עז מ  סין ־פםאהעז לײדם געזזלשאפם או:זער ײע־^מ r» איב̂־

 אוםאנםװיקעלס־ פרן רעזײפאס א זײנעז װאס :ריס. מגכדפלעכער
ר ארן אוםדדיסענהײט ע עכ ^ כ מ ר אדעב־ עקהפלדאםאאיזס אי

 ארײם רופם גרים ;פער האבעז ײאם די צד ?נאה ארריפ ריפס ?ײם
 כלרם־פאר־ אר״יס ררפס הא־^אניאייײם סארברעכענפ.• איז ־פכאה

 ל<־ :ידערײער א זעגגער. או:פערדײקונג. א'ז :ו־יהרי". גיגינ^
 בא־ טאג רארגע:דיגעז רייטן אדרײכעיהײט איז בענם־כטאגדאייד

מערזז  קאםוניס־ פרן פלאנץ גיפסיגען דעם פאר באדעז דעם פרי
אס אפצידאפעז באפת כד״ די־טאטײען. פאטידעידע א־ז סיעע

געדעכם״גשײמ <־{---------------------------------
 דער־ װאם קוואל דעם פארשיסען דעריבער מען מוז איבלען אלע די

אומזיכערקיים. און גוים ארעמקײם. די _ די נערם
 פעדערײשאז דער פון קאונסיל עקזעקוםױו פון פראגראם די

 די אט באזיג־לן צו אזוי וױ מיםלען קאגקרעטע פאר דעריבער לײגט
 מייחמיה פון געפאר דער פון מענשהײם די באפרײען און איבלען

 אן פאר עס שלאגם געבים איגםערנאציאנאלעז אין דיקםאםור. און
 אנצונעםעז לענדער פרייע די פון קאנפערענץ אינטערנאציאנאלצ

 הע־ און פראדוקטיװיםעט די פארגרעםערן צו אזוי ױי םאס־רעגלעז
 פעלקער. צוריקגעשטאנענע די פון לעבעגם־םםאנדארד דעם כערען

 אויםארבעםען דארפעו אויך װעם קאגםערענץ אינםזירגאציאנאלזי די
 אדן באפעלקערונג דער פון קויף־קראפם די העכערצן צו םיםלעז

 םםאביליזירעז םחורות. םאר םארק הײםישען דעם פארגרעםערען
 יושר׳דיגע םער א איז רױ*מ*םעריאלעז נויםיגסםע די םח פרייזעז

 פון איבערפלוס דעם »ץ רײכםיפער נאםירלעכע פמ פארםײלוגג
ארבעסס־הענם.

פעל־ פרייע די אז :ים מײגם דאס :ןז אן. װײזם רעזאלדציע די
מז גלײך שױן קענען קער צ פנ  פארםײדי־ מיליםערישע זײערע אוי

ד און גמג־םיםלעז  קאפוניזם װי לאנג אזוי נינױנ^ אויף עןזפארל^ זי
מ אז האלם י  אײפ־ פעלקער פרײע די מוזען עזבםבזיא אגרעםיוהי ד

שע זײץר ה^לםען  םא־ מיר קדיגס־גרײםקײס. און &אכס סיליםעדי
ם אבער זיך רען ױמ אריף בלױז צואזלפאד ני םער לי  עקא־ אוז םי

 װילען דעם קרעפםיגעז אויך םחען םיר ־מיסלצז■רחרע^ נאמישע
 קעמפען צו באג?ר הײסען זײעד אדן פרײזזײס צו שהײסנטצ דער פרן

w זױן דיקםאםוד. קעגען n שאפען דורך בלויז באודײזען םען קעז 
ז *ז געלעגעבהײם א מ י נ סױי• יי׳יז *י׳ו מ

ס זיײנקלאגג איז ר אם סי םיני׳ פרעזידעגט האס •ראגראם דן
ם קאונסיל. פרן באשלדס דעם לדיס ק שי  צוס בריװ אסענעם אן מ

 אויט־ גוזמאן׳ ארבענץ דזשאקאכא גװאסעמאל^ ®ז פרעזידעגם
 רעפאר־ םאציאלע די פאר שס׳יצע *ון סים*אםיע פולצ דריקזנבדיג

 יראר־ אבער פאלק. דעם לסדבת דזדך פירם רעגידדנג די װאס מעט
ג :עגדיג סי ײ מ ײ ל מן ג ע  ארײנצודרי:־ קאסוגיסםען די ען^זדצרל ק

מן. די אין גען םסאנ רונג־אינ  סינ* פרעזידע:ם עס. םרען זײ װי רצגי
מ אז אנגצװיזזױ• האס ײ  דעםא־ דער פמ דערגרײכוסנען די ®ז ק

ל קראםי׳שעד ײן װארען געבראכט נים זײנען תתרצ  קא־ די דורך מ
די מוניססען.  צו הילף זײער »ין ל. אװ j 4ז דער «ץ נטדופאדצד .

 פינ״ האם געוױזעז. האם ודעלם גאנצער דעד איבעד ארבעסער די
 פאר־ װעגעז כאםת נים זיך קיסעדען קאםוגיססעז די אז געזאג*

ען זײ נאר אדבצםס־באד׳יעונגעז, די בעסעדעז  הויפסזעכלצד דינ
ן צד פאראיגםעדעסירם מ י  איםפעריאיייט־ די פון אינםערעסזװ די ד

ס טישע פי לי  צ' געיעג איר איז םאװעםצז־רעגידדנג דער r® *ז
װעלנס״ די באהערשען

ד זדץ  <קז<־ דער װאם ®־־אגראם• די איז ריכםונג זעלביגעד דז
 פאר־ אריף פארגעלײגס האם ןאײשצרעדפ דעד r® קאונםיל קוסיװ
 שםעיעז קעז ודאס קריזי^ א פון עקאנאסיע אפעריקאנעד די היסעז

דינגוסמן די נעפאד אין  און כאפעלהערדנג דןיר ®ז לצמגם־סן
 די ציװי־׳יזאציע. אונזער ®ז פונדאםעגם סאפע דעם צעםרײסלעז

 "י־ אדו פעדער׳יישזח אמעדלקעז די לײגם געוו׳יכס הײפס
 פאםעז■ די r® קויף־קראסס די פאדגרעסעדען אויף באר
 הע־ :פינקםעז זיבען r® ®ראגראם א גצשלאגצזפאר װעדם דעם פאד

 דאלער אײז צד טע:ס r 75® םינימום'לױן געזעצלעכעז דעם כערען
ען •עדסעל; א פיס ד מ מ  בענ<־ פארזימרונג אדמםסלאוזנ די ז

מן צאל די ®^רלעעערען איז פיטט א  ;געצא-ט װערען זײ װאס װ
 ב״־־ אמ פאנגעל דעם *מושאפעז ארבעםען אוגםעדנעםצן ג^יד
 פאר־ אין הײאנג. r* פארהיםוע געזונם איגטםיטוציעם- דינגט

 רייכטיפער: נאסירלעכע re כגצושיבא ארן אנםװיקלונג די שנזדערן
עפענס־ נרצי׳עכע געזעלשאפםלעד פאר פאנדען באװיליגען

 איז ביישסייערעז זאל רעגידדנג לצארערפע די ארן ארבעסעז י׳עכע
 :הײ׳ף אזא rא ײד נויסיגעז רדאס רצגירדנגען סםעיט צו גצלם ײען4־

ע זױן ביליגע שרן אויפבוי דעם הזלפצז הד  אפ־ און װאויגונגעז סינ
טע די פון ~סעם די אין געגענםזװ פארװארדאזסע די ריי:יגען  אי
 די פאר־פלענערען :מאסשםאב גרעםערען פיל א אייף חורבות

 חירער סריזענם צדוײ אונםעד דיכנסרת אויף הויפסזעכלצד שםײערעז
 געודא־ אנגענימעז איז וחאס מדעץ. דעם דחדכפײ־ען באלד ארן יאר א

 מאבי־ צד לעגיררנג פזזדעדאלע די פארפליכםעם רדאס אין יע׳ן
 זאלען װאט באדינגיסנען שאפעז צו רעפורסעז אירע אלע למירען

 װאה יעדעז פאר באשעפםיגוגג ניצלעכער פאר פעגלעכקײסען געבע/
ארבעם. זוכם ארן קעז יײל•

מ איז ראפ אן טריײ־ דער פץ פראגראם די קררצען א ': בא■ ״

מ <י״יM ־’ר954 מערץ, ײ L. »3ז
 מענש־ ציװיליזירטע די און אמעריקע באפרײעז צו אזוי װי װעגוגג

 און אינז פלאגען װאס מאטערנישען און קראנקהײטען די פון הײט
 ריעגער, — מענשהײט דער אױף לויערען װאם געפארעז די פון

 ױניאן־ די מלחכירת. און דיקטאטדר שנאד״ אומװיסענהײם. דחקות•
 רעפובליקאנישע די אז גלויבען, צו נאאיװ אזױ ניט זיעען פירער

 פרא־ די אם אננעםען גלײך װעט װאשינגטאן אין אדמיניסםראציע
 זיכער. אבער איז עט לעבען. אין דורכפירען פדובירען זי און גראם

 אמעריקע איז ארבעםער־מאסעז די און בכלל באפעלקערונג די אז
 אײנציגע די איז פראגראם די אם אז אײנזען, מוזען װעלען בפרם

 רואם געפארען. און ליידען די פון זײ באפרײען צו בכח איז װאם
 פאלי־ רעאקציאנערע פרן די-עקשנות אװ פראםיםעז נאך געיעג דער

געבראכם. תאבען םישענס

שטערונגען נײע
 ױניאנם די אין

אײנינרץיט פאר

 דער אין רים דער אז האפעטנג. די
באװעגונג, ױגיאז םרייד אמעריקאנער

 גרופע א װען געיוארעז געשאפען איז װאם
 פה אפגעשפאלםען זיך האבזין ױניאגם

 דעם ארגאניזירם און פעדעריישאן דער
 פאר־ גיכעז איז װעם ארגאניזײשאנס, אינדאסםריעל אװ קאגגרעם

 פארשװינדען. בײם װידער האלם פאראײניגוע. דורד װעדעז דיילם
 פון מערהײט די און םיני פרעזידענם םי־ז אנשסרענגונגען אלע

 אפשםעלעז דורך דערנענסערוגג א שאםען צו קאונסיל עקזעקוםײו
 אנגעשםויםען זיך האבעז פארכאפועעז. איז קאמסעז ױריםדיקציע

 אינםערנעשאנעל פון םירער עםלזןכע םמ מאבם־לוםם דער אן
 ברו־ דעם אפשםעלען אנשםאם אז דערבײ. האלם עם rat ױניאגם

 װערען, פארשארפם קאמפען יוריםדיקציע די גאר ײילעז דער־קריג.
 פעדעראציעס׳ באזונדערע צרױי די פמ ױניאגס צרוישען נאר נים אה
 אמעריקען דער אין ײניאנס אינםערנעשאנעל צװישעז אײד נאר

לײבאר. אװ פעדעריישאן
ר אז מער־ איבערװעגענדער דער פיז פארלאנג את װילען דן

 איז פעדעדאציעס בײדע אין ארבעםער ארגאניזירםע די פמ הײם
 דערפון זעז םען קען ארבעםער־רײען. די אין אײניגקײם שאםזװ צו

 די א. אי. םי. און ל. אוו ם. א. דער פת קאנודענשאנם די• בײ ודאם
 באשלוסען געװארעז אנגענוםען איעשםיםיג זײנעז יאר פאר לעצםע

 גע־ באשםימם זײנען עם און פאראײניגונג װעגעז פארהאנדלען צו
 האבען ײניאדסירער די צװעק. דעם פאר פארםרעםער װארעז

 קאמפען. אהםיװע די אפשםעלעז כל קודם םח פעז אז אײנגעזען,
 צי כדי יעיאנם, פון טזרכאפונגעז אדן שםרײםעז ױריסד׳יקציע די

 און שלום־פארדזאנדלינגעז פאר אםםאםפערע געהעריגע א שאםען
 קאמ־ אויף איינגײז מתעז צװעק דעם פאר װעלען צדדים בײדע אז

 ביידע פון פארםרעםער די האבעז הערבסם לעצסעז פראמיסעך.
 און פארםיםל־נג פמ פלאן א אויף געאײניגם ענדלעד זין־ צדדים

 האבעז פעדעראציעפ בײדע פמ עקזעקוםיװעס די אמ ארביםראזש
 אז האפענוע. די פארשםארקם האם דאס גוםגעחײסען. פלאן דעם

 טרייד דער פץ פאראייניגדנג פאר באדען א געשאפעז ודערם ענדלעך
אמעריקע. איז באײזיגונג ױניאן

פריצײםיג. געיוען האפענונג די איז אויט. אבער װימם עס װי
 פ. א. דער פת לאוגםיל עקזעהיסירו דעם צװישעץ אפפאך דעם לוים

 rn אפםאך דער ודעם א.. אי. סי. פװ עקזעקוםיװע דער r* ל• זיװ
 אים אנבעמען פרײדדיליג װצלען ידאם יוניאנס פאר בלדיז גיייםיג

 ױניאן אינםערנעשאנעל אן צדויעען ארגאניזאציזיס. זײערע פאר
 װיכםיגע די נו. נים. פעז קען אפמאד■ דעם אם אדנםערװארפען זיך

 פרעזידענם באפײיםעכםיגם אי*ע האבעז יוניאנם א. אי. םי. גרדיםע
 פעדעריי־ גרויטע די אויב די, פאר אפבאך דעם אנצינעמעז ריטער

 עייף ז א הונדערט די rc אננעסעז. אדיך עט ודעלעז ייניאנס שאן
 אבער פעדעריישאז דער פװ יוניאנם אינםערנעשאנעיי אמ :עשאנעל

 דאט און אפמאך, דעם אנגעגימען דערדוײל פערציג בלײז האבעז
 אי״ םעכםיגע גרויטע די ױניאנם. שװאכע הלענערע. אי׳ץ דײנעז

 די און אינדארטירם נים אפמאד דעם האבעז ױניאנט םערנעשאצעל
םימםסערט, אװ בראדערהח־ אינםערנעשאנעל די זײ, פין גרזיםסע
 ראםפען ױריםדיקציע כסדר׳דיגע פמ רעפוטאציע א האם װעלכע

סײ אמ פעדעריישאן דער פת סײ אינםערנעשאנעלט אנדערע מיש
 אז געזאנם. בעק דיײו פרעזידענם איר דורך האם א״ אי סי. פמ

 עי־גדץ פאי־אן נאד זיינען עם װי לאנג אזײ אפבלאך אזא לעגעז איז זי
 ױניאן זיץ װעייכע אויף מיםגלידער אריץ נעמען װאס יוניאנס.
ײריטדיקציע. פאדערם
 פים־ שלימעז צו אפעסים געוואלדיגען א האם בצק דײװ אז
צייט דער פון נאך באװאיטם איז זיך, לאזס עט נאר װאו גלידער

 ױניאנס טימסםערס די פון פירער דער בלויז געװען איז ער װען
. יבײם .  ארויסגזיגעבען האט ער װאס םטײםמעגם, א אין פאסיפיק.

 אן געהאט האט ״בראדערהוד״ זיץ וואו מיאםי׳ אין חודש לעצטען
 נים װעם ער אז דערקלערם. ער האם מיםינג, קאמיטע עקזעקוםױו
 מעריםאריעט פארכאפען צו פארזוכען די אפצושטעלען צושטימעז

 םראק־ אלע םראנםפערירען אים וועלען יעגע ביז אנדערע פון
 זיכער, װי כפעם דעריבער איז עם װערהויז־לײם. און דרײװערם

 םי. דער מים אפםאד דעם װעם םימסםערם אװ בראדערהוד די אז
 אין ארביםראזש אנצינעמען באשלום ענלצכען דעם און א. אי.

 א:־ נים יוניאנם פעדעריישאן אנדערצ םיט סכםוכים ױריםדיקציע
 אפמאך גאנצזין דעם םאכעז צונישם פאקםיש וועם דאם נעמען.

 םץ פאראייניגונג די אוממעגלעך מאכם און א. אי. סי. דער מים
באװעגונג. ױניאן םרייד אמעריקאנער דער

 נים דערלאזען װאס יוגיאן־פירער, אזוינע פון האנדלונג די
 אנ־ די בלויז נים שעדיגם באוועגונג. דער אין אייניגקײם שאפען
 און ױניאנס אײגענע זייערע אויך נאר יוניאנס, שיואכערע דערע.

 פאר־ צו םיפםםערם די געלינגען זאל עס אפילו אויב מיםגלידער.
 דרײ םים םיליאז דעם צו פיטגלידער טויזענם עסלעכע נאך כאפען

 דער־ די װעלעז איצםער. האם ױניאן זײער װאם םויזענם הונדערם
 אפשװא־ אבעד װעם עם רײכער. אדער שםארקער װערען נים מים
 באגעגענען צו גרײםען זיך םתען זײ װען צײם א *ת יוניאגם די כען

 אלע פצד פעלד פאליםישען און עקאנאפישען אויפן אעריף אן
 די באװעגוגג ארבעםער די פארניכםען צו זוכען װעלכע שונאים,
 זיך כחות פאראײניגםע *ון אנםשלאםענקײם םים פחעז ױניאנס

האנדלדנגען. אופעםישע אזוינע קעגענשםעלעז

 מינימומט העכערע
> ער פי ט ע אדב אדעל־  נ

ריטא פאדטא אין

 ז־ער פמ רעקאפענדאציע די
 לײ־ פון קאםיםע ספעציעלער

 העכע־ צו דעםארםםענם באר
 םיניםדם עזכזעצלעעג דעם רעז
בדא־ און קארםעם די פאר לריז

 גו םענם 33 איצםיגע ביז די םמ ריקא פארםא אק ארבעסער זיער
 אדבע־ די ®אר םײ דעדגרײכונג וױכםיגע א איז שעד- א סענם 55

 פאד ארבעםער. אמעריקאנער די פאד םײ אדן ריקא פארםא אין םער
 האלב־ פח אונםערשײד אן עס איז ריקא פארםא r* ארבעםער די

 ן.עלצײסאפ זאגזע אבער אדעפע פאר םענלעכקײם א צו הוגגער
 קאנ־ אפגעשװאכםע אן עם םיינם ארבעםער אמעריקאנער די פאר

 די געפאר אמ שםעלעז ודאם פלאכײ^ בעלי הועעריגע פת קורענץ
 אין דא שעפער זײערע אין סםאנדארדס ארבעםס אויסגעקעםפםע

לאנד.
 בראזיער *ח קארסעם די פװ פארדינםםען ביז־איצםיגע די

 דיעםע א אדיף געקלעקם קוים האבען ריקא פארטא אין ארבעםער
 פי־ פאד בעבלעד םים רײז *ון פרישםיק פאר קאװע שװארצע פמ

 נים דאדם זײנען םיםלען לעבזינם פאר פרײלזיז לועםשערע. איז סאג
 פיניםדם זײעדע ודאם צײס דער אין אפעריקע, את װ׳י :ידעריגער

 דודכ־ די *ױ הזילפם א װי װײניגער געודען איצם ביז זײנעז שכירות
 r® פארדינפםען די re דדיםעל א װי רױיניגער שכירית שנים

 קײן נים ערבדצרי איז עם םרײד. דעם איז ארבעםער אפעריקאנעד
 פארצענפאכם איז ריקא פארםא איז שעפער צאל די װאס רואונדער
 אופ־ איז פראדוקציע די אדן יאד פינף לעצםע די איז :עויארעז
געודאקסזין. געהויער

 א זײנעז פיניפופס העכערע רעקאפענדירטע די כאםש אבער
 צדפרידענ* re װײם נאנץ אבער עט איז געדדינם, באדײםענדיגער

 דער אויף ארמםער־פארטרעסעד די ארבעםער. די פאר שטעלענד
הא־ דובינםקי, פרעזידעגם פמ פירערשאפם דער או:סער ־אפיםד.1

r רעקאפענדאציע דער צו צוגעשםיפם נים דעריבער בדן e דער 
 גע־ זאל םיניפום רעכעלעצזעג דער אז געפאדערם אמ לאפיםע
 דובינםק* פרעזידענם שםונדע. א פענם 75 צו ידזלרען דדכערט

 לאזס קאםיםע דער re רעלאפענדאציע די אז אנגזיװיזען. האט
 די r® שכירות די אין אונםעד־שײד צד־גרויסעז א איבער אלץ :אד

 בא־ נים איז װאס ריק^ פארטא איז שםאסעז די אין ארבעטער
 געװןר באשםיפם זײנעז קאםיםע אין װאס איז שילד די רללטיגם.

 ני־ א אנצדהאלםעז זלכעז װאס 4P־n פאי־טא re מערהיים א רען
 צוציצעז כדי אינזעל אויפז ארבעםעי־ די פאר דעימ־ם דעדיגלז

 סוען זײ אז דערקלערם, האם דיבינםקי פרעזידענם שעפער. פער
 ארבעםס־ די ארונםעררײסעז םובה■ בערישע א ריקאנער פארםא די

 פאנופעקםשורערס, די ברענגעז נוצעז בלויז װעם םםאנדארדם
פראפיםעץ. גרויסע פאכעז װעלען װעלכע
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 פראםײ בלײז געגיסען מנקעםעז• די בײ
שענם גענםע מר רייכע אח מליםי םי  pc ש

 הונ־ באצאלצז קענען װעלמ •ארםיי. דער
 דאם םאלצײם. א פאר דאלארפ דערםער
 נים אויד אבער װערם .עםך-. ®יזלק פשונדע

 פײערווערק... די פמ געניםען זײ פארזעז;
 די אפגעםײערם װערעז באנקעםען די בײ

 אר־ שװערע דער םץ .נאריאדען״ ערשםע
 קאנקורצנםעו די pc ייאגצר אין םילעריצ

pc םארםיי. פאליםישער געמערישער דער
 זיך אוםשםענדעז נארפאלע אונםער װאי*ם

 רעדעס די אויף אפצדשםצלצז געלײנם נים
pc די בײ פאליםישצנס רעפובליקאנישע די 

 וועלכע באנקעטען״ בוירםדעי .ליגקאלעג׳ם
 פענ־ פוסטע געוױינלער■ וױ געווען. זײגען
 ־ײנםיגע די װינם. מים אנגעסײם כירען

 נארםאלע. קײן ניט אבער זײנעז אוםשםענדען
 עקא־ אז צי זיר דערנענטערט לאנד אונזעד

 די זיך פארגרעסערעז עט קריזיכ. נאםישעז
ץ :ארבעםסיאזע 1צאי  אינ* ניײל אין נײע א̂י

 דער אין p»־' קומען געגענםען דוטטריעייע
 איבער־ אן האבען װאס די פין קאסעגאריע

 האט פאליםישענם די ארבעםער. אין פלום
 איגנארירען קענען :ימ ײעלען געוואוםם מען
 אנדײםען מ־זען װעלעז זײ א־ן פאקםעז די אם

 ןyTפארםי צי אים טאן צ־ דענקען ױ- ײאס
 רעדעט די קריזים. עקאנאםישעז פילעז א

pa דיויפט־סירע.ר די pc רעפובליקא־ דער 
 רע־ די בא־טטיםען װעלנע פארםײ• נישער

װיבטיג. דעריבער ױינען פאיייטיס. גיר־נגס

 אויםצ־גע־ געלעגענהײם א געבעז זײ וױיל
מז  לא־ אםח־ע די כאגרײפעז «ײ וזײם ודי פי

 אין געפאר גרדיםע די pa לאגד pa מ
 באסעל־ דער »ץ ומרילשמאנד דער ױע׳למ
מג ד ם מ am* ייד מפיג  P לעגעד א פאר• 

מן זײ w *ד הא svnas צו אדעד קדיזים א 
 גע־ ודעלעז װאס יי םח לײדען די זמילד^יע

 דעם־ pc װ׳ערען ניי^מעז
• • •

ץ ז י זיך. ®עז דערװארם ודארם מען ן
 רעדעל־ רמובליקאגישע זײ «ץ רעדןם ד׳י

מז פירער א  זיי ןיגםודעדער אז באװיזעז. וז
 וײיסען pa שוואסיניג •ןזליםיש אל־׳יז זײנען

 זײ אדער זײ. אררם זיד םום עם am גים
 װע־ בהמגת ■שו^מ פאר עולם דעם האלםען

 לעבער pa לונג א אײגרעדעז קען םען םעז
 קלאר. מײארען איז אלעגפאלם .an *ייפן

 רע• רעײבליקאנישען דעם pc קען <זעז אז
p דערװארםעז נים זשיס v מים־ װירקזאמע 

 וועם עם םיידעז דעפרעסי*• א מגגען לען
 באםעלקערוגג דער pc װערען גמודאתגען

עפענ^ םאז צו
 געגעבען האם רעדעם די םאר םאן דעם

 רע־ דער pc םשערסאן גאציאנאלער דער
 האט ער האל. לעאנארד פארםיי. פובליקאגער

 אז חכמד״ גרײסער דער צו דערםראכם זיך
 בלבול א איז ריםעםיע א וועגען םעשווז די

 און דעמאקו־אםען די וואס אםעריקע. אויף
 דער אין אױסגעםראכם: האבען לינקע די

 אונז בײ הערשם געזאגם. ער האם אמת׳ן.
 עט־ נאר פראםפעריטי גרויםע א לאנד אין

 דער׳הרג׳ענען דעםאקראםען״ -ליגקע לעכע
 שװארצע שילדערען זײ וואס דעם דורך זי

בילדער.
 רעדנער אנדערע די pc צאל גרײסע א

 באלע־ דעם pc חככװת די נאכגעזאגס האבען
 פארטײ זייער אין םאםראנאזש איבער כאס

 אנפירערשאפט דער אונםער ױידער אגדערע
pc םעקארםי. םרויעריג־בארימםען דעם 

 עקאנאמישע די איעארירם אינגאנצען האבען
 אנ־ דארפען װאס םיטלען די pa ריםעסיע
 באזײטי־ איר העלפען צ־ װעי־ען געװענדם

 הילצערנעם אויפן ארײסגעריטען pa גען
 יעדער אין קאמוניסטעז זוכעז פון פערדעל

 רעק־ דעפארםניענט. סטעיט pc 1שופלאדעי
p ארטי׳ן ^ a דעם ם1אי באשםיכוט םען האט 

 באנקעטען לינקאלען די בײ הויפט־רעז־נער
 װע־ תי^מידים זײנע שטעם. צען גאנצע אין

 אײבענאן דעם פארנעמען אייד מםתמא. ייען.
 מען װעם ארום אזוי שטעם. עטלעכע אין

 םרײע־ דער םים אפגעבען זיך פארשפאר?^
 קרי־ עקאגאמישען דעם װעגען מ^שה רינער

אי־בעטםלאזיגקײט. שטי״נענדע pa זיס
p צו ’t טשערמאן צים גערעכט pc דער 

 צוגעבען■ מעז דארף פארטײ רעפיבליקאנער
די װארפען צו געדאנק ער1געניאי דער אז

מ די אויף שולד אכ ארד  דעטאקראסען פ
 פע־ זייערע ד־רך ריסעסיע די ברענגען פאר

 לעאגארד ניס איז װארנוגגעז, טיםיםםישע
 אבי־ ביידיז עט האט ער דער^־נדוסס האל׳ס

 אויםזען געטאכם עס און צוגעםארבם סעל
 בא־ דינען דעס אויף פעםענם צום נארישער.
 pc יועצים pa עקאנאסיסםען די רעכםיגם

 נאך האבען ווערכע זדױענהאוער, פרעזידענם
 צו־ אנגעהויבען צוריק חדשיןן צװײ פים

 אז pc םפנים קלארע זײ מאכען גו נישם
 אז יואו־ענען■ pa ריסעטיע אנקופענדיגער

 פאראור־ סען קען עויים דעם שרעקען דורך
מז א  איז• פערקװירדיג לאנד. אין קריזיס א ז

 אריינגעםאלען איז p^a פרעזידענם דער אז
a,! נעץ דעם pa אזוי דעדגאמעז איז עס 

 פרעזידענט דער װען םאל יעדעפ אז ודײם,
 אפםיפיםםישע ױעע פים ארויםגעקופעז איז

 איי־ זיינע פון באריכםען די האבען גבסורו^
 אײסקוקען געפאכס עס םםאםיסםיקער גענןי

לעכערלעך.
 צענזיט די האמ יאנואר אגהײב i>a װען

 בא־ קאםערס אוו דעפארםפעגם pc ביורא
 לאנד אין ארבעםפלאזע “צאי די אז ריכםעס.

 דעצעמבער חודש pc פשך אין זיו ד,אם
 םויזענט ־,ונדערט פיר םיט ®זרגרעסערם

pa אײן פון צאל די דערגרייכם שוין האם 
 בײרא די האס םויזענט. 855 םים םיליאן
 דעם אפשװאכען םיםלען אלע םים געזוכם

 באדײטינג די םיגיםיזירען דורך אייגדרוק
 געזוכט םען האט פשם־רעך םים דערםון.

 שםיקעי א בלויז איז דאס אז אײםםייםשען.
 אנהויב אן חליא־,. ניט. אבער צוריקגאנג

pc דע־ פון עקאנאםיסטען די דעפרעסיע. א 
 ארויסגעגע־ ־אבען קאמערס אוו םארםפענם

 גאר איז לאגע די אז דערקלערוגגען. בען
 אז ;דעי־װארט האבען זײ װי בעםער פיל

 די איז ארבעטסלאזע צאל גרױפע די »־אץ
 דורכשניט אין איץ נאך באשעפטיגטע צאל

 .1952 יאר אין יוי גרעסער געװען יאר פארן
 עיייים דעם םרײפטען צז געזוכט האבען די

 גע־ איז רױנטער פאראיארען ױאם דערמים
ארבעם■ מער םך א װען

 םיניס־ זעלביגען דעם pc באריכטעז די
 אײנער געװען זײגען יאנואר אין טערײם
 יאנ־אר זיבעטען דעם צווייטען. pc ערגער

 PC עקאנמיקס״ ביזנעס אװ .אפיס דער האם
 אז באריכטעט• קאמוירס אװ דעפארטפענט

 פערזענלעכע די איז גאװעמבער חודש אין
 פארקייענערט באפעלקערונג דער pc הכנסה

 בייייאז ציויי pc סומצ דער אויף געװארען
 דער געױען איז דאט אז אין יערלעך דאייאר

 אײנקינפט פערזעניעכעץ אין שניט גרעסטער
 דעפ טראץ מאנאטען. זעכצען לעצטע די פאר
̂ץ נאך מיניסטערױם דער האט  צ־ געזיכט אי

 א־רזאך הױפט די אז צײנער. די פאררעדען
 פריער חודש א מיט װאס דאס געװען איז

 גי־ויטע א אויסגעצאייט רעגירינג די האט
 ערשטען pc װעטעראגען די צו געייט סומע

 זײערע אויף דיװידענדען אין קריג װעלט
 בא־ דער פאיייסיס. פארזיכערונגם לעבענס,

 אז ציגעבען׳ געמיזט ײכצ״טיג1גי האיט ריכט
 עס װאס געי־יט טימע די איז מאנאט דעם

 פאבײק־ די געװארען אייסגעצאלט ױינען
אכט מיט געפאלען יטכירית אין ארבעטער

, ץ ר ע ---------------------------> 1954 ם
ן דאלאר ביליאן ־גל^ / אי  סופע דער פיט פ

 שכירות אין געװארען זייםגעצאלם איז װאס
ם יולי. איז םאבריק־ארבעםער צו  צוױי פי

 האט יאנראר, טען19 דעם שפעטער. װאכען
 אז באריכםצט. ארבינםס־פיניםםערױם דער

 זיך האבען ארבעטסלאזע נייע פויזעגם 4ס7
 בענעפיט. ארבעסטלאז< פאר רעגיכםריחט

 בױרא צענזיפ די האט יאנואר גטען9 דעם
 צאל די איז יאנ־אר חודש אין אז באריכםעס.

 5io םיס געשםיגען װידער ארבעםסלאזע
 לאגד אין ארבעםסלאזע צאל די pa םויזענם

 םיט פיליאן צװיי צו דערגרייכם שוין האם
 פי־ די האבען םינדעםםװעגען םויזענס• 360
 צ־ געזיכם אלץ נאך םיניםטערױם פון רער

 צ־ אויםריידען זוכען און ppt די פאררעדען
לאגע. דער pc ערגםטקײם די פארדעקען

 לעיבאר אװ בױדא דןיר pc באריכם דער
 גע־ םארעםענטלעכם איז װאם סםאסיםםיקם

 אבער שוין האם סעברואר. םען9 דעם װארען
 בארג כסדר׳דיגען דער באשםעםיגם נאר נים

 זיך. גליםשם עקאגאםיע לאנד די װאם אראפ
 איז לאגע די אז ארויסגעבראכט, האם גאר
 אװ דעפארםםענם דעד ײי ערנםסער סיל

 בא־ דעם לוים באריכםעט. האם קאפײרם
טען פון חודש. p־a דעם אין איז ריכם  פי

 סארקייןינערם יאגיאר. םיםען ביז דעצעםבער
 אינ־ דער אין ארבעםער צאל די געװארען
 רעגי־ און סארקײף סראנספארס. דיטםריע.

 םיט שכירות. פארדינם האבען װאס רונג-
 װאס געיים סומע די פיליאן. צוױי גאנצע
 אין פאנאם דעם געװארען אײסגעצאלט זיעען

 סארקלע־ איז םאבריק־ארבעמער צי שכירות
ט געװארעו נערם  דאלאר. טויזענט 380 פי
 גרעםטע די איז באריכט■ דער זאגס דאס.

 חודש דעם אין שכידרת אין פארקלענערונג
.1949 זינם

 די פון ציפערען די אין אוגטערש־יד דער
 רע־ זעלביגער דער pc מיניםמערױםם צװײ

שען - גיריגג װי  —־אנדעלט־מיניםטע• דעם ז
 איז ארבעטס־םיגיסטערױם דעם pa ױם

 דער־ אפילו עס פרובירען זיי אוםגעהײער.
 סטאטיס־ די אזיי װי אופן דעם מיט קלערען

 צ' אבער פארזוכען די געזאמעלם. װערט טיק
 אײנדרוק דעם אפשװאכען אין פארגלעטען

 באריכט יעדער אין געמאכם װערט עה װאס
 איז צוױלק דער אז זײן, חושד אײנעם מאכט

.פאליטישער א . . *
pa פרן באריכטען אלע די אט טראץ 

 פרע־ דער האט מיניסטעריומס אייגענע זײנע
 עט אז אײנרעדען. געלאזט דאך זיך זידענט

p נישטא איז v אן אין ריסעסיע. ערנסטע 
ױ װ  א אין pa צײטונגסלײט מיט אינטעי

 פרעזידענט האט רוטער. ײאלטער צו בריײ
 שװעריגקײט די אז דערקלערט. אײזענהאוער

 אי־ אן דירך םאכען מיר ײאם דאם בלויז איז
 פרי־ א צי עקאנאמיע קריגס א pc בערגאנג

 דירכ־ עס קען לאנד דאס און עקאנאמיע דענם
pp עולם דער אויב שטערונגען ערגסטע אן 

 פרי־ טאג א מיט ציטרױ. האבען נאר װעט
 דערק־יערט■ אויך פרעזידענט דער האט ער
 װערען טטאביי^יזירט װעט עקאנאםיע די אז

 אר־ מייייאן דריטהאייבען װי מער ניט מיט
 באזארגען, גרינג קען מען װאס בעטסלאזע.

 לײבאר pc ציפערען די לויט װאס דעם טי־אץ
 װארשײנ־ שוין 1צאי די האט דעפארטמענט

מייייאן. דרײ איבערגעשטיגען עך1י
 דער־ האט אי־זענהאוער פרעזידענט יא•

טע דאס אז חלערט. ס טי כ  לאנר דאט װאט װי
פרע* דער אז שײנט, עס גלײבען. איז דארף

 אין גלויבען נאר ניט האט p״־a זידענט
 זיינע צו צוםרוי אויך נאר עולם. של רבונו

 לאנג חדשים ראםגעבער. pa כיגיטםארען
 pc אנדערע די pa דויקכ ־אמפרי, האבען

 צו־ איצט שםעלען װאס כיריאנערעךקריב
 אז פארזיכערט. אים קאבינעט זיץ זאב־ען

 פראס־ געװאלסיגע א דירך גײט אנד|י דאס
טי;  עפ נריםיג איז עס װאס אלץ אז פערי

 קארפא־ רײכע די געבען איז אנציהאלםען
 אנרע• נויםיגע די מראמםצן די אדן ראצ'צם

 אנדצרע pa שםייצרצן קלצנצרצ ד־רך גשג
 װצם צר לאנג װי ארבצט. שאפצן צו ־גחית

גאם. אײן וױים װארט אײפן גלײבצן זײ

 לערער די pc איינצם pc טצנות די
 גצ׳־ װצרם װאס הײסקול. ברוקלינצר א א־ן

 פאר צדוקײשאן. אװ באארד דצר פון רשפט
 קאסו־ א איז צר צי זאגען צו זיך אנטזאגצן

 בלויז איז אוגטעחוכוגג גאגצצ די אז ניםט.
 ארויםצואװאר־ פאנעױרצ אנטיםצםיםישצ אן

 בא־ לערער. אידישצ די שולצן די פון פצן
 הי־ םיאופע גאגצע די אפאל װידצר װײזם

 גצזינדעל די אם ירצלכע מים פאקריטסטװא
צ באשיצצן צו זוכט פאזיציצס• איי

 םישם פענש געבילדצמצר ניט א װצן
 א אין באשצפםיגוגג אײנפאכצ אן צוזאמצן
 אלס ארבעט םים םלאכה א אדצר פאבריק
 צס איז קינדצר. פון דצרציצר pa יצרצר

 גע־ א לצי־צר א אבצר ייצן אוםװיסצנהײם•
 צר איז זצלבצ■ דאט טום מצנש בילדצטצר

 אוגיװצרםי־ אז פים מצנש א היפאקריט. א
 שול־פאר־ די אז װיטען, םח בילדונג טצט

 נאר גים האבצן קהילה. דצר פין װאלטצר
 אויםצוגצ־ פליכם די אויך יאר רצכט דאס

 םרויצן בירגצר די װצפצן יצר• צי פינצן
 א איז קינדצר. זײצי־צ pc דצרציאוגג די אן

 אײנצר איז צר אדצר מצנש פרײהײטלצכצר
 פאר׳םפ׳צן קצן װאס אידעצן שצדלצכצ ריט

מוחות. ײנגצ די
 פארברצכצ־ פאקטיש שצנילצכצר. נאך

 זיך באהאלםצן צל פארזוך דצי־ איז ריש
 אפשטא־ אידישצר פין פארטיך דצם אונטער

 קאמוניס־ ״אגטיסצמיטיש״. ־טרײען און מינג
 זיך באנוצצן פאר אפ ניט זיך *טטצלצן טען
 גלוי־ זײ ויצן מיטלצן אנטיםעמיטישצ מיט
 פאר־ זייצר נוצצן ברצגגצן קצז דאפ אז בצן.
 רוםישצ זייצרצ באװיזצן ־אבען דאס װי נדי,

 אידישצ די אויף בלב־לים די אין רביאים
 אונגארישצ טשצ^ישצ, די אץ דאקטוירים

 אידצן. גצגצן פארפאלגונגצו רירענישע א־ן
 גצפינט צס נאר ־ואו אפצריקע. איז אבעי־ דא
 קאמיניסט. אידישצר א קלצם א איו זיד

 ״אנטיסצמי־ יללה א אײף באלד ױי הײבען
 קאמוניסםישע ארייםװארפצן אײב ;טיזם״

 דצר־ pa שולצן קינדער די pc כייטיאנערען
 זײ־ אנטיסצמיטיש, איז אנשטאלטצן ציאינגס

צו טך א גאר נען  אנטי־ אזיינצ גצײצן איי
 אלצ מיט גצזוכט האבצן זײ װען טעמיטען

 אי־ אז פארהיטצן. צו מעגלצכקײטען זײערע
 די אין ארײנפא^צן ניט זאייען קינדער דישע

 מיסיאנצרצן קריסטלצכצ די װאט שילעס
 קװאר־ אידישצ די אין אויפהאלטצן פלצגצן
 זיינען שולצן יצנצ אין לערער די טאייצן.

 הא־ זײ אײד םשימדים. אידען• גצװען אײד
 גוטצן גאנץ א pa לעבען. א געמאכט בען

צי pc עכצו■1י "  אידישצ די pa לצרערײ ז
 מיסיאנצרישע די ארו& דעמאנסטראציעט

 חױנה. אין גצשטערט זיי ריאבצז צך1"זי,קי
p גציוען ניט אבער איז דאם 'p אנטיםעמײ

5 דים <{-------------------------
 פאר׳- גײסםיג גצגצן קאפף א נאר טיזם,
 קא־ גצגען קאמף דצר מוחות. יונגע ספ׳צן

 ש-לען שטאטישצ די אין לערער רוניסםעז
 פאר — פריגציפצן זעלביגצ די פאר איז

איגג פרײע  דאט אויב ידגענש דצר pc יצרצי
 קריסםלצ־ וױ לערצר אידישצ כצר טרצפט

 וױי־ אינזער pa שאנד אונזער צס איז כצ,
 כדשופדיב פיל א.וי האבצן מיר װאט טאג■
משפחה. דצר אין

• • •
 רצליגיעזצ די pc דצמאנסטראציצ די

 קאנסולאם ישראל דצם נצבעז פאנאםיקצר
 םיליםאנ־ איר פים האם צװענױ, פארק אױף

ם pa טישקײם  פצםאדען. די pc פילצ פי
 בא־ זיך האבצן דצפאנסםראנםען די װאס

 קאצזוגיםםישע די אן דצרפאנם שםארק נוצם.
ם דצפאנםםראציעס  גצמ־ליג פאר א פי

 pa פאנאםיימר אז באשםעםיגט, דאס צוריק.
ײנןן ד׳ץ.. נים זאלצן זײ קירך ײצלכצר  ז

 װי אנדערע• די אויף אײנצ ענלעך זייצר
r םcופזיa גישם :תלפוד דצר זאגם a 

 וױיל 4קחי דער צו שפארבצר דער גצגאגגען
p זײנצן זיי ,a  pc .םין

ypytpa ],a האם קרייזען ראדיהאלצ 
 דענקען• אנגעהויבען יאי־צן לעצםצ די פצן

 א שוין איז פאגאפיזם רעליגיעזער דצר אז
 איצם אז ;פארגאנגצנהייס דצר pc זאך
pa הצלסם צוױיםצ די pc צװאגציגםםען 

ען יארהונדערמ.  פאנאםיקער ביסעל דאס דינ
 פארבליבצן- װאו נים װאו נאך זײנצן װאם
 גע־ האם מצן װען נים. געפאר p’? םצר

 אינצךפאלען שבת׳דיגצ די ויצגצן ליי־צנט
pa. אג-יף • .ירושליט, ..אין .קרםד, נםגרא די 

aויטאפאביל־c.גצםראכמ, יך1 מצן האט ארצר 
 קװאר־ יצנצם אין מצגלצו נאר T’a דאס אז

 אנדערצ אין שםאם. הײליגצר דצר pc םאל
 מצגלעך. ניט זאך אזא איז מױטכים אידישצ

 דצם נצבצן דצמאנסטראציצ איצטיגצ די
 װאו צװצנױ. פארק אין קאנטולאם, ײטראל

 אנ־ פאנאםיקצר וצ9רצליגי םויזצנם צםלצכצ
 אי־ האבען רביאים חסידישצ פון גצפירם

 גצשלאגצן pa אויטאמאבילצן בצרגצקערם
 אז באוױזצן. האט פאליצײ דצר מיט זיך
 פאגאםיזם רצליגיצזצר דצר איז נאר ניט
 איצט גאר לצבם צס אז נאי־ טויט■ ניט נאך

 צו זיך פארמצסט pא אויף־דאס־נײ אױף
 דצר,אידישצר אויף װילצן זײן ארײפצוױנגצן
לצנדצר. אנדצרע אין באפצלקצרונג

חטי־ זײצרצ pa רביאים די באשולדיגצן
 אונטצר שטייצן װאם ישיבה־בחורים און דים

p האט השפצה, זייצר v גלױבען׳ זיי נים. זין 
 זײגצן זײ אין מצורי מלחמת א איז דאס אז

 ריינ־ דצר פאר זײן צו נפש מוסר זיך גרײט
 ישראל, אין פרויצן י אידישצ די pc לצכקײט

 װערצן גצצװאונגצן ניט הלילה. זאלצן■ זיי אז
 דצר פאר ארבצט יאי־ פאר א אפצוגצבצן

 אנװײזצז יא אבצר דארף מצן װאס מליכה.
 מלוכה די אויף היבש פאלט שילד די אז איז.

 פא־ צוליב זײגצן װאס ישראל. אין ניצנשצן
 נאכ־ צו 7גצװצ אייסרצכצנונגצן ליטישצ

 טעא־ א אויפבויצן װילען װאס די צו גיביג
 מלוכה. ציװילע מאדצרנצ א אנשטאם קראטי

 אין נאכגצגצבצן זײ האבען זײ מצר װאס
 קינדצר־שולען •טבת־רי, כשרות. pc סראגצן

 זיכצדצר אלץ גיטין. און חתונות pc א־ן
 קצנען זײ אז געװארצן. זיך ב־י זײ זײגען

 ודין. דת זייצר אלעמצן אויף ארויפצװינגען
 דצמאנסטרא־ אין סקאנדאלצז זײצרע װ;ץ

ץ גצהאלפען ניט האבצן ישראל אין ציצם א
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 האם יאנואר םען28 צם
ארײנ־ פרעזידענם דער

 קאגגרדה אין געשיקם
 דערוו^רםען לאנג דעם
 רעקלאמירםען פיל און

 דעם ודעגען -ב*ריכם
 *ישנמנד צק*נ*פישען

pe היפער־ ד*ױגער דער נאציצ׳. דעד
 בא־ דיןגראפעז סגמםיססישע םים ערנםסער,
 געד״אם קצנםיג. ה*ם - ד*קומעגם לןמ־עגעד

 װיסענש*פם־ ? רצובדיצז0*דנם *ויפגאבצ די
. ן מ  אונ־ פונד*םעגם •ר*גחןמ*סישצז * א

 פת באריכםען װ׳יפם׳־גע אנד׳ערע די םעד
 יוניןזן דהי *וז .םםלים דעם — ■דעזידעגם
 פ*רם- דער פאר ■רןדעקם דעם מצסצםש־•

 *־יף בודזשעם זצל^טציצר דצם װ׳ירםשןןסס,
 הײזער־ ודעגען -םעסעדזשעם״ די .1 »5־ 1954
 גע־ דעױ װעגען ®*רזימדוטט עוי^ימ^נ בדי.

̂יקצרוסבא דער־ «ץ זוגםהײס  — קירץ ג•נצ
שער דמר םי מ מ  מיםן צחאפצז באדיכם. ע

rap .o y rrra ודירם־ די װײזען גזװזלס
צ צגצלפטש^ מי׳י  מימיאל־מלי* די *יז ם

 זריזענהאוער־ דער פיז פילןסןמיע םישע
\ ]ןדםמיסםרשסױע.

ם דער עם ה*ם כ  — געדד׳יזעזי מדי
גי מנו ד מ  אויפגע־ בלויז נים ה*ם עד *י

 *ז יסצןט»צז ד׳י גײען עם וזײס ודי ד׳מם.
 *יצם ד»מז חיןמ הערען. די rc ב*מרעז זיי
י  וןדנױניםםהז־ דער זדבעד p* *יז י׳עײ י

 ד*זיגע די חױ־ ז.ױעןודס *ייד ה*ם עד ציצ!
ן ז ד ז מ מ  נים עצה קײן דערחײל זיך־ מ
ן מ  זשעדגעקײם ברדידענד׳יגעד זײעד םים מ

 זײערע געגען זינדיגען געבעד• םחען. און
 ותיזם. טיד *־ז םמריעם• .*ינכיימע׳ זיײממג

a p דעד » רי ־ די זןז :ױזעז̂יב מ מ
 עצזז יײער W וד*ס עממם׳יסםעז. ריסםע

 אין נים םרים קײז ■רעזידענם דער שםעלם
 פד*נצפ. פיגזזנציעלע *יז װ׳־רםשאפםי*צדצ

 ה*בען rw נ*ז ױיער rc וזײםער גים זעען
ז ודאס נים• ®ןי־שםעלחגג קײז הילגם  װעם מ

לזי\.ע. די זדז דעדבײ ם*ן. דאדטעז םזייגעז

מז דיגםם. פרייען *ץ *¥ל דןם  זײ הןו
 זזםע־ *ין םעםיגקײס זײ׳ער זזד׳יבעדנעסראגעז

מ•  גרזס־ די קריגם לזזנד דןמ װזמינז *ץ רי
ע ארן ®יטזמיעלע םע ל חז הילף. מ

 טמיןגטזליםסיסע די אויך דיגען שילדיג
 י׳ענדער. ?נדערע אין »ת ארנז בײ ח> איד׳עז

 פונקם ארײסגעדויזעז ן»ם וש?מן װעלכע
 געבןזס זײער אי"י»^יײנגזװ לוםם זזזא

 אידיה׳- די רוי נלײביגע. אנדערדז די אײף
 דעם דערגאנעז '1 דעם פאר געגיג גיקענ^

 האבען פדעהסיקע אין !ײגיסםען חוןמ זזרם
 האבען ײאס די. אױף אדײפלייגעז •ריבירם

 קי־ א״ן פערדער׳ײען די געגעז ®ןםעסםירס
 בא־ י1 פאחוך פריערדיגער זיי־ער אדן ביא

 געלם סוסע רזםימנהנq א גיט שםײערעז
ע פאר אײגיהדמער אלע ע סי ם "ני  צידערזעז !
 אנם־ װאה יעדעז קהל pc ארויגםריימז אין

עז *ד זיך זאגם מל  האבעז זײ פיל װי מי
 די אנשםערןענד. איז דיכםאנדר באשס׳יםם.

 צודאנג ירען1*ראקסי אליץ פריבירזװ רחזס
 עס אז דערװארםען. דארפען אגדערע אויף

ממםאכער. געפיגינז זיך ודעיעז

11באױדנאפת

 פײגעל־ אזא גארניט װירםשאפםלעכע. די
 קאנען זיך אלץ אין זאל מען לאנד. איז דיגע

^ נאר פארלאזעז י  און “״ביזנעס־סאיקל או
 ענםערפראיז׳. .פרי פון געזעצען די אויף

 דאכ אן מיר הויבזין םאקע דעם סים אמ
מ םלע ענ ײג מן א י רי — ־ײנס. אוגזערס ש

ר .1 ע ם ס י ״ ^ ס י ז אי רא ?ױיז אי

 פין פעגשעז די האבעז װעלם דער פאר
 אדםיגים־ רעסובליקאנישער אישנױגער דער

ע מי ח עז אפילד םורא ם ברענג מו  פונם ארוי
ד ודערםער די פדיל א ש ע פי די ־ אדער . רי . 

 דערפאנען אז אסנים. האלםען. זײ סזישאד*.
 שםוב אין פארבעםען אים הײםם םיױרעל דעם

 אייםע די איבער אפס חזר׳ן זײ ארײז.
קלין פת נאד מעשה מ ר  ערש־ רתודעלם׳ם פ

yo .שװערען דעם פח ײם1 דער אין יארען 
 — דרײסיגער די אין קריזים עקאנאמישזת

 שםאם דעס אין איז — פעשה די דערצײלם
 גאר האם װאס פענש. א געודען אילינאי
םען אין באוױזען  פאר־ צו קריזיס פונם פי

 םערער פארדינען קונדשאםם• זײן גרעבעז־־עז
ז געלם• ע ל  גל. .ד. זג שםײעדען גרעסעדע מ

 פיעזידענם. ים1 דערגאנגעז .׳דז דאס אז
װי :געפרעגם ער האם ער מאכם אזדי .

ד׳ ס  :נעגשםערם אים סען האם ד^רויף ע
 לייענעז■ ניס קאן פענש אדיסםעדלישער דער

ix ד ער הערס ראדיא  מאל קײן אייד זי
 פא־אז איז עם אז נים. ער מ׳ייסם «ו. גים

 זיכערקײם־פסיכא־ אמעריקע. זדן קריזיס א
ם לאגיע פ  דער פון פירער די און עס. פען ת

 דערפון האלטען אדפינםםראציע איגםיגער
געיחןלדיג.

ציױ־ אגדערע. פאר' נאר אבער איז דאס
 אין פעז האמ שםיל■ דער אין און זיך. שעז

ם רואשינגםזןן  ורע־ רײדען צו אויפגעהערם ני
 עקאנאםישען אן פון מעגלעכקײם דער גען

ס הריזיס. נ י  האס איתענהאוער 1:ענןיראי ז
 קאש־ א וױ הויז. וױיסען אין באזעצם זיך

 איצםיגע די פת קעפ די איבער העגגם פאר
רינגס־פייער  עהאנא־ אן פון געפאר די רעגי

 וואשינג־ אין האם רען אײב הריזיס. ם׳ישען
 צוליב נאר עפ איז נעכם. שלאםייאזע םאן
 פאר־ איז עס און גדפאר. דאזיגער דער

 קרי־ עקאגאניישער אן וראס. פאר שםענדייעד
 דער פין <ײ*ם תל א געניאכם וראי*ם זיט

 .איטעגהאוער־ אן פאיזםײ. רעפוביייקאנישעי
 —.הואיוער־ױפרעשאן׳ א נאך דיפרעשאױ

 דער צו ציסרוי געהאם דעם נאך יראלם ײער
י אי. דזשי. .  פארשפארס וראים דאס • פי

 דע־ פאר רלגירינגה־כיאכס דער צי ײעג דעם
 צ' *יייכ ייער פארנדי רדפיבייײאנישער

ײיז ף נאר ב געגעראציע. איץ א'י
 א ודשאפדן "אשינהדאי איד זיך זזאט

 אורהײר^עבער אן ױי הי׳ינגם װאס דיטיאציע.
 ייעצ־ דעם זיד םעז האס זייס אית םמ וײץ.
r ?195 יאר האלב םעז c אן אויף געריכט 

r אנהויב c סיז קריזיס. עהאנאםישען אז 
.זיכער־ צוליב פען. האם זײם צװייטער דזיר

 געטארט ניט דערפון קײט־פפיכאלאג־ע׳/
 דארםען האבען א־יע װי אזױ נאר ריידען.

 אי־ וועט ״ריסעשאן״ .די אז פארשםאנען-
ט מער שוין דאך מען וועט קוכען.  קאנען ני

 אנה־יבען עפעס מ־זען און פארשיױינען עס
 צונויפ־ שםילערהײם זיך מען האם םאן. צו

 גע־ עווענםועלער געװיפער א אויף גערעדם
 םען זאל אנקים איר נאך װאס שעעניש.

 דאזיגל די פאסקירען. צו זיך אויפהערען
 דרײ פון ציפער די זית .זאל גע־טעעניש

 די ווען :הײםס דאס ארבעםםלאזע, מידיאן
 דערגרײ־ װעם לאנד אין ארבעםםלאזיגקײם

 שדין סען װעם ציפער. דאזיגע־ דער ביז כען
 קריזיס. דעם אגערקענען עפענםלעך פחען

 .קאנ־ צוליב םען. זאל אבער דעפאלם ביז
םיס־ אגרופען: געשעעניש די ספיראציע־■ . 

 װירםשאפם־ די אוז >x—(.עקע־י איקם״ סער
 נים אנרופען דערװייל שװעריגקײסען לעכע

 גאר .דאת־םײו־ך. נים אפילו .ריםעשאד׳.
ם׳. שאסםמענ ־ מען זאל םאן אמ .אח עי  ד

 שיוע־ די באזייטיגען צי אויף גארנים ווייל
 אייף יאזען עט זאי* פעז נאר ריגקײםען.

 אײט־ שײן זיך וועם עט באראט*; -גאס׳ס
אלייז. זיך pc פרעסעז

 םיטן לויפען געלאזען עס םען ־אם נו.
 גע־ דער ביז גאגג״. גאםירלעבען -אײגענעם

 םאקע איז איקס״ .מיםםער הײםניםפולער
 אפיציעייע לדים אבית. אן אויף אנגעקוכוען

 יא־ סוף צום זיינעז דאםעס. סםאסיסםישע
 א און צוױי קארגע לאנד אין געװען נואר

 דעפאיים פון ארבעםסלאזע. פיליאן האלב
 גע־ צאל די איז פעברואר) (מיםען איצם ביז

 דאזינען דעם םען קאן דערביי שםיגעז.
 פארפירערי־ דער מים אפ׳פםר׳ען נים פאקם
 דער־ װיסלנשאפםיזיכער. קלאםפערשם שער.

 עהאנא־ געװיטע סועז עס וױ (אזוי ?לערונג
 יאנואר אין אז >י פובליציטםען און מיסםעז

 פאר־ אין שםײגען ארבעםסלאזע ,צאי די רוז
ם גלייך  ערב־ די אין װאיעם דעצעמבער. פי

 און קריסםפעס פאר ','אכעז ײס־םוב׳דיגע
 הויז־ 1צאי גרײטע א זיך לאזם נײ־יאר
 אר־ דירך ײם־טוב אויף פארדינעז צו פרייען

 אפייו און געשעפםעו דראכיען. די אין בעם
 זיך זײ קערען נײ־יאר נאך און פאבריקעז•

 ז־rעבאטי^שםוב־בא זייער צו אום צוריק
 פאי״ש אןז עריגג)דערקי דאזיגע די קײם.

 יאנדאר. רוײנטיגע) פאר פארפירעריש אוך
 איז ארבעםטלאזיגקײט איצםיגע די װארעם

 פאר־ אין צאל אין גרעפער פיי ערשםנס•
 פיארא־ ארבעטסי׳אזע צאיי דעי־ מיט גיײיך

 װערט ציײיסענם. א״ן■ יאויאר אץ יארען
 באגלײט ארבעטסלאזיגקײם הײ־יאריגע די

 פ־־ן דערטײנונגען אנדערע רייע א פיט
 װעי-ען מיר טסאגנאציע. װירטשאפםלעכער

שפײען פאר א ברענגען דא עי אט םון ביי  ד
טכאגנאציע.

ען די  עצטען1' אין פאבען שטאי־פאבריי
ײז פראדוצירט דעצעמבער  פראצענט 67 ב-

 דעצערבער אי; בעכ האפאציטעט ײיער ־ין
 פראצענט 105 פראדוצירם זײ האבען 195נ

 איינ־ ארויסגעשיקםע קאפאציטעם. דער פין
 גע־ זײנען פאסס דירך קײף־באשטעי׳יגגען

 ריט אין װיגציגעד פראצעגט 16 ריט װען
װינ־ פראצענם 12 םיט — י׳אסם־וראגענס

•9מעו
111954. r

ו־׳*
 צײט. זעלבער דער אין פאראיארען וױ ציגער

 1955 אין זײנען געשעפםען דורכגעפאלענע
ט גע־וען  א טיט יױ רעדער פראצענט סל די

פריער. יאר
״דיפ־ געתײדניטפודער דע־ אז :אלזא

איז דערין יען. אנגצק־־כ ...״ן את איקם״ טער
צי א־: איז נ פראגצ ךי :יטא. ספק קײן

”" צ י א אױף א־נז יצז צ־דיע זיד ער באיצצט
דצר אין ־יגצן צצ־ זיך אץ צי״ט גצרצר

 ער אדער סיף דער אין גראבען און ברײט
 עס אין וױילע א אויף נאר געקוסען איז

 איבצײגען קײן ניאכען צ־ ניט זיך לױנט
 : װערטעד אנדערע מיט ז דעם צ־ליב טיכעל

 אי־ װירטשאפטלעכע איצםיגע די איז צי
 .אדזשאסטמענם״ אן בלויז רעגולאריסעם

 אדפיניטטרא־ דער פדן צקאגאפיפמען די װי
 עכטער אן עט איז אדער באהוי־פםען. ציע

 ליבעראלע די װי (-ריסעשאן״). גאנג צוריק
ה׳ןז עקאנאפיםטען  א איז <ס אויב און םענ

 טאן רעגירונג די דארף וואס םא .ריפעשאן*,
 זיך■ עט לאזען ניט און אפצוהאלםען עס כדי

 עכטעז אן ביז פארםיפען און אויםשפרייזםען
 קאיזערלינג. לעאן שםעלט דערבײ י קריזים

 פריער־ דעם פון הויפם־עקאנאםיסט דער
 פראגע די טרומאן. הערי פרעזידענט דיגען

 איצטי־ דער םון דויערהאפםיגקײם דער פון
שאך גער  בא־ ער ;אנדערש גאנץ .ריטע

 איצמיגער דער אפילר װען ה־יפטעט■
שעי  פא~ דאט זיך װעם צז־ריקגאנג עקאנאפי

 אז פ״ינען. ניט עס װעט אריסגלייכען, צוריק
ר דער שע ^י אנ ק ד פין ארגאניזם צ אנ  א'ז י

 אז ־אלט. קאיזערלינג געזונמ. פולשמענדיג
 פאדגײערכ זײנען ״ייטעשאנפ״ קלײנע די

 קופען װעט ־ואם קריזיס• עכםען אן פון
 איצט זאי־עז נײר אױב .1956 אדער 1955 אין

 פרע־ װיימגײענדיגע קײן אננערען ניט שוין
 ,יױרט־ א־גזער הײלען צי פיטייען װענםיװע

ארגאניזם. שאפםי^עכזנן
צקאגאדי־ די איז אייגענטלעך. דאס■ אט

 איצט שטײט ײאס גרונד־פראביעם. שע
 גע־ י־א־־ט זי אנד.1י פץ רעגירינג דעד פאר

 רע־ דעםאק-אטישער א פאר אויך שטאנען
רעג ״ געיוען איצט ײאלט אזא אײב גי  י

 צ־ צ־גאנג דער נישם. פער פאכט. דער
 געײען דערא־־ט ױאלט פראב־יעם די לײזען

פרעזידענט ױי ז<ן. ייאריר אנדערער. אן
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 פר״נציפיעי־ער דער אײף אײפגגבײט איז
 פיגדא־ ה־יפט דער אז גר־גט־א־ינשטעיעג.

 טיד־ געזע־שאפטיעכער אינזער :■־ן רענט
פ־־י־יאטע פרײע :ז־־ז דארף א-ן א־ז טעם

ב־ וײכטיגסטצ ד־ אץ איניציאטיװ  טרי
 דע־ אט אין פ־אדילטצן שאפצז ב"ם י־ראפט

 פרא־ בלײבצן: דארף און איז גצזצ־־שאפט
 ײירטשאפט־ די זײן ניט קאן דצריבצר פיט.

 ״זי־ צו רצגירוגג דצר פין אויפגאבצ י־עכצ
 "י אזוי באשצפטיגינג״• בירגצר די כערצן
צר ירשי־  ־צרי פרעזייצנט■ פ־יצדדיגער י

 בא־ צקאנארישען i י׳ א־ן עט האט טריראן
 דער פון אײפגאבע ײ פאירו־ירט: ריכט

 די טרײבען צ־ זיץ ניט אײך האן רצגירונג
אר־ם אז־' כד־ צקטפאנסיצ• צ' אינדרסטריצ

לאנד. אין ספעריטצם פרא אײפצו־אלטצז
האבצן צלאנאמיסטצן צ 1,ליבצלא די ױי אזײ

ד־ פארניולירט. ?ג־צן טר־לן א.־:טצ~ צט
איז רעגיררנג :האיער׳ט אײזע נ־ז •גאבצ א״:

צר פדן ־וא־קט דצם י שטיצצז צ־ — גאר
ף דער ריט טשאפט י אי־ פרײצר פון ־י י■ "י

אן ״שאפצן צ־ יה־ד• ז־צפ פ־ן ־אט־־ו :־צ
צד־ קאז יהיד דעד :צר "צ־ אין גצבינג■ א־:

הפכם א־ן אינטצלצסצן זײנצ דעגשטצי־צן ײ•
איינזען*. ; אײגצנצם זײן ױיי•

איז הײפט־צקאנאמיסם אייזצנהא״צר׳ט
קא־ אין פראפצטאר א בצרנס• ארטור ד־.

נאמען א גצשאפצן זיך האט אס” ■ביא ־־א:
אויפן פארשינגצן זײנצ י צרן נ א ריט י א-ב

 יביזנעט גערופצנצם אזרי דצם פץ גצביט
 הילף דער םים פרואװ. א איז דאס טא'ל־־־.

 און גצזאמעלט דאטעס■ םטאטיטטישע פין
 יארען, פון פארלויף אין קלאסיפיצירכ

 גצ־ אינצדלעכע געװיטע א אי־־פצוגעפינצן
 דצר פון באויצגוגג ד<ר אין זעצרצטיגקײט

 דער אח טטאגנאציצ אייז צװישען רױרטשאפט
 װידעראויפלצבונג אימ צװישצז א־ן אנדצרצל

ל א־ן צ  פון םצאריצ דאזיגצ די ציײימער. י
 בצרנס דר. דורך איז האיקל״ ״ביזנצס דצם
r גרינד אין גציוארצז געלײגם אײן־ c דעם 

פ  אט באריכם. צקאנארישצז פלצזידצנט׳
 קאן וראט באריכם■ דצם פ־ן ביײטפיל א איז

 מע־ דצל פון תוך דעם ־ױ אילוסטרירען.
צם אייך אזײ אריצ•  פחבר דעד וױ אופן■ י

 דצרקלצרען צ־ אויף אן זי יוצנדס אױ־צר
 די שטערען וואט דערשײנינגען. געױיטע

 ךעם אין .געזעצפעסיגקײם״ גצוױינטלצכע
 ביישפיל דער װירטשאפם. דצר פץ גאגג

 דער רואס דעדקלערונג. דצ־־ צי זיך באציט
פ פאר גיט באריכט צ  צוריקגאנג א״צטיגען י

 זיצרקלצ־ די '־אנד. rc *ײרטשאפט לצל אין
:אזײ זאגט ר־נג

 דצר אין פםרײק דצם פ־ן ס־ף ״ביים
 זײנען 1952 אין שפ<ט שטאל־אינדוסטריע

 פרן צװייגען פאר־פײדצנצ איז פיררצס טך א
ט גצבליבען אי:ד־פטר'צ ז־צר  האלב־ פי

 דער װען און פה־ר־ת פץ 'אגצ־־צז פ־פטצ
 גע־ זײ האבען פארבײ. גצ״צז איז טטרײק

ט לאגצרצן ד״ אנפיייצז גיך א־יף :־דצן פי
הא־ זײ אז קצנטיג• זיר־• טז זאפא־צז !לי־- <

די אין ראס. די י-צכאפט אריבצר רין דע :צז
די א־ז איז 195 5 פרן ראנאטצ־ן :טע :,;ר

שװאכ־ געז ד־ לראמצן • ״י
אײסגצגצ־ האבצו צנעצן קאנפור די ; יצד
אײנריכםונ־ ־ויז־ א־־ף <ר ט <ל רי גצי ױי־ :צז

טצג־ פאדן א"ף,טחדרוה יײנציגצ־ א'| צז
בא־ די קירצצן דאט ־יך א נצברליך. ־ <ן יצכ

 ארמיקייצן ־ באװאפענונג א־יף שטצ־עגצז
אגערצן די אז דערצ־ גצבראכט האט פון '

גצ־ אײפגעשװאלצן זי־נעז עט פיר־ר פע גצ־ײ
פאברי־ די האבצן פאטצן. זא "ארי

פראדוק־ די ראכען ק־־צנעי 1 > גצנידי צז< אנ: י
אין באזונדעלס פ־־עצצל צ :כ־ רא אין ציצ

ארטיק• דייצרהאפםיגצ פין יע פראד־לצ צי י
אר־ די אפגצשםצלם :פ־ײ < דצז האט י־צז■

קא־ אזא גערוען איז דאפ יג. בצט
י דעפ כצהאט האט י־אס צי • -י. ר־באײצג־ לצגי

סחורות די פראדיצירצן דאפ ציגלײכצן א־־פ
די האבצז כאמענט צ־ם ז־־. עז פאר־־־־פ ריםן

ײנצ יליל פחודה זאפאסצן הי צ ש־־יז ;רצן ־־אג;
ױיט געשעפטען ײ אין יף פאר־י דער אין

 פאר־ אזײ זאל דאט אי־ב :ארג־אי״יף.
אײנשרצג־ איצטיכצ די ־יצט ־';־י־צז גציצצט
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 קופצן גיכצן אין װירםשאפט דער אין קדנג

צנד.״ אז צי
פאד־ ניט אזוי זא־ דאס אײב א־ן

 ״קארצגיר־ די אט א*יב ױערצז? גצזעצט
 פראדוק־ ־די אױטצדגלײכצן אײף באװצגונג״

 איצ־ דצם אין זיך זאיי פארק־יף ריטן ציצ
 — שצעםערדיגצן א אין אז־צר — טיגעז

 װאס — לענגצר- א־ן לצגגער פארציצן פאל
אןי דאן פען זא־־  זײנצ אין בערבס׳ דר. ט

 ניט פרעגס באאבאכטונגע!, םטאטיסטישע
 קיץ ניט זוכם אץ קשיות רױיםגייצנדיגצ קיין
 ער ;תירוצים ארײנשניידענדיגצ זיך טיף

 אפםמאל זיך טום צס װאס בלויז, שילדערט
 .פרייצר״ פרן סיפטעם דצר פון ראמען די אין

 נאכ־ דורך רצגולירונג װירמשאפםלצכער
 אבצר, פיר• גאר. דאס און אנבאמ• ^ פרעג
 בלויז אפילו גצלערצנם שוין גענוג זיינצן
מ; אייגצנער אונזצר דורך  םיר דערפארו

r ליידצר- ,יױיסען. s קארעגיר־בא־ =ד א* 
צגונגןן׳.  און פארצויגען זיך האבען ױאם וי

 םענשצן מיליאנען ארויםגעווארפען האבצן
 צלענט אװ אד־צםקײם אין — גאם דער אויף

 שםצלען ם^ר דצגראדירונג. און שמיץ און
פראגצס. יױיםגייצנדיגצ די יא דעריבצר

 פאל דאט — איתצנ־אוןיר פרעזידענם
ם אזױ ניט שוין מסתפא  פון הילף דצר פי

 םיט וױ בצרנס דר. װייניג־פאלימישען דעם
r הילף דצר c .דין הציג׳ גציבריצל דר 

 צקאנאפישע איז האנם פאליםישע רעכטצ
 די אויף אויך צגטפער אן האס — פראגצט׳

 צ-מ־ אלםצז אז האם צר קשײר^ הארבע
 צר ־*ם זצלגצר בראודער א װי r* פצר■
ק1, קופצג. צו מהרא קיץ נים ל א פ פ'  אויו ו
 קאנסערװאםיװען א צנטפער׳• אלטצז אן מיט

 רצאקציאנצרצן א צס. צר רופט צנםפער
 גצ־ ליבערשם צס מיר -ואלםצז — צנםפער

ר רופען. צ  אונ־ די גצבען איז: צנםפער י
 צוציאוגג־קו־אפט. מער ודאם טערבעםער

 פצר וואס ד- ד. םרייב־קראפט• םצר װאס
 .קארצגיר־ דער סרן צײם די און פראפים■

צז װעם באוועגונג״ צי  איבצר־ קירצצר. וו
 לאנד אין שםײצר־טיסמצם גאנצע די בויען
 באלצססיגצן וױנציגצד װאס זאל זי אזוי,
 כדי אונםצרנצפצר. קאפיםאליסםישצן ד<ם

אי ער ע דאדערניזירען צו האבצז חשק ז  דינ
ט אין אונטצרנצפוגגצן. פארצלםצרםצ  ני

 ספצציפישע אייצ פלן אים באפרייצן בלויז
 אנ־ אויף ריײזזים■ גרויסע אריף שםײערען

 ספצ־ אײף ריזצז־קאפיטאלצן• געזאמצלטצ
 שװינדעל. אין נארצרײ ירישית• ק^אציעפ.

 דער אין פו־צזצגםצן אייך אים שצ:קצן נאר
 אײפבײצן ב־ים .דצפרישיצישאן״ פין פארם

 בא־ פץ 'פארם דער אין .“.פלצנםם נײצ
 קא־ די ־אטט איז :ים ײצלכער פון פרייען

 א. אײטלאנד. קיץ גײצן װאט פיטא״צן.
< ד. א. װ.. אז. ג

r -פילאסאפיצ״ לי גאר c פרעזידצנט 
 אויף פראיעקט ־ בידזשעם איײצגהאוער׳ט

 צקאנאכיישצן זיץ פון אייך אין 1955־ 1951
 די דערין. שטעקם קאגגרעה צים באריכט

 1מאי אלצ איז װאס טאיכד־׳. יארק «ניי
 פרא־ צו קימם צס װען רצאקציאנצ-. שווארץ

 פאדכלי־ פאלימיק. צקאנאםישצר פװ גצם
 ״פילא־ אייזענהאיצר׳ס פרן אזש זיד ניצם

ט פרעזידצנט דער ••'וצן סאפיצ״.  וועגען רצי
 פארן איץ שפארט ע׳י־ ײאפ בי^יאן. 5 די

 שםייערצן. די שנײדען ד־רכן ־טט־־צר־צאלצר
א־ר אין געשריבצז צ״םינג די האם —
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 סרעזײ דעם אפשאצען ביים לײנדארםימל
 ער האם — באריכם. עקאנאםישעז דענם׳ם
 די פון נים האלם ער אז באװיזען. דערםים

 אז זאגעז ויאס עקאנאםיםסעז. םמאגיםםישע
 די ווען אופגליק. קײן נים איז לאנד פארז

 דעם פון געלם דאם אויס גים רעגירדנג
 דער. גאר אז האלםען- מיר שםײער־צאלער.

 רעכם דאם האט געלם. דאס ®ארדיגם יװאם
 אױםצוגעבען. עם וואם אויף באשנױפעז צו

 פונקם איז עם אז באהויפםוגג. דער איץ
 דאם אוים גים רעגירונג די װעז גום• אזײ

 צר־ א שםעקם שםײערען, די פון געלם
 דער פון םוף םונם אנהויב צום שםיםונג

 דער אײף געבוים איז װאס װירםשאפם.
“פראסים, םיז םרײב־קראסם

 (נע־ -נאם״ םון םילאםאפיע די איז דאם
 םאגוםעקםשורערם). אװ אםאסיאײשאז שאנעל

 דער צו װילען איר איצם דיקםירם װאם
 האנ־ עם אדמיגיםםראציע. רןפובליקאנישער

 די אוםברענגעז װעגעז תוך אין זיך דעלט
ױ םונם ירושה  וײכםיגםםען איר אין דיל׳• .נ

מז םח לאנד דאם אז •תקם« א  שםאר־ א ה
 די צאםען קאנעז זאל מאם רעגירוגג. מ

 דורך אוגםערנעמער די פון אפעגױםען
 װירםשאסםלעכען און שםייערען הױכע

 פראס־ איינדאלםען דערמים איז קאנםראל
 די עם וועם םאלק. גאנצעז סארן •עריםעם
 קאן דערגרײכעזי אדמיניםטראציע איצםיגע

דערגרײכעז? עם זי

JS םזן ר אײנ• דער — װירששאסם ילאני
 אן םון פארהיטעד צו װעג ציגער

שען פןריזיס עקאנאםי
 אייזענזזאוער׳ם םאר האבעז םורא שםארק

 םילאסאסיע םאליםישער װירםשאםםלעכער
 װעם אוודאי וואס. גיםא פונדעםםװעגעז איז
 א. נאד אנטאז אדםיניםטראציע איצםיגע די
 אבער אמלריקע, אין פאלק דעם שאדען סך

 צײ אײף געשיכטע דער םיז ראד די דרײעז
 בא־ דאם אויך און האנען. נים זי װעט ריק

 ״מעםע־ עTבי פרעזידענם׳ם דעם װייזען
 און באריכט עקאנאמישער דער — חשעם״

.1955*1954 אויף בודזשעם־פראיעקם דער
 צי־ מעז שטארה וױ שוין. װייםעז םיר

 מעגלעכ־ דער פאר װאשינגםאז אין םערם
 אונטער — קריזים עקאנאמישעז אז םון הײם
 האבען זיי וואס זיכערקייט. םיז םאםקע דער
 דאס ארויפגעצייגען. זיך אויף דארם אלע
 דעם אין אייד אויסדרוק צום געקומעז איז

 און גום זיך. דאכם באזײכם. עקאנאמישעז
 ניט ,אדזשאםטמענט׳, אז בלײז איז עם גוט,

 צם איז טאמער פוגדעסםװעגעז. נאר מער,
 ערגער, ווערט עס איז “.ריסעשאז א פארם

 בא־ די און וואל־יאר׳ א דאך איז עם איז
 געװען יאר צוואנציג שויז איז םעלקערונג
 רעגירונג דער צו ארױפציקיקעז געודאויגם

 איתענ־ אויך דארף הריזים. פיז צײםען איז
 וואד. דער אויף שםײן רעגירונג האוער׳ס

 װעם קריזים- א םאלזע װערם סאמלר איז
 עפענםלדרע פמ פלאז א מים גרײם זײז מען

 נײע װעגעז• נײ בײעז װעם מעז ארמםען.
 טיםלען. אלץ — גל. ד. א. װ.. אז. * הײזער

 ארסענאיי א^סעז דעם פין ארויםגעגופענע
ײ דעם םת דיל״• פעיר את .נ

 שםײערעז. די הים איז זעלבע דאם
 צײם דער מים שםרעבעז םעז װעם אדידאי

 אלע ®ז קאפיםאל דעם לאועז צו סרײ
דאך דארף װען װאס ביז אבער שםײערעז.

 מימ עק אן צונױפבינדען אדםיניםםראציע די
 גע־ װידערשפעניגען נעבעך. זי. םוז עק. אז

ם׳ גען א  שטיי־ אלםע די בײ בלייבען את .ג
 בירושה אריבערגעגאנגען זיינעז וואם ערעז•

ו פאדשאלםענעם דעם םון י נ  םעיר און .
 קיר־ דע?רעטירםע שוין די אםילו דיל׳*.
 קארפאראציע־אײנ־ אויף שםייערעז םמ צונג

 געזזעכערםען דעם אםשאפען דאס און קונםם
 ביר. סיגארעםען. אויף אײנקויף־שםייערעז

 דארף וואם אויםאםאבילען׳ און גאזאלין
 בעם — אפריל. סען1 דעם קראםם אין אריץ
 צוריקציען. מעז זאל — םרעזידענם, דער

ע זיץ זיך װעט דעם אן װארעם רו  רעגי
געבען. עצה קײן קאנען נים אופן בשום

 קאיזער־ לעאז באםערקם האם ריכםיג
 אײנ־ איז באריכט עקאנאמישער דער אז לינג.

 באהויפםונ* אלגעמײנע זײגע אין דרוקסםול
 ער איז םרטים. צו קומם עם װעז אבער גען.

 פרםים. צו קומם עם אז אגםוישענדיג. זײער
 בארג קאנסערוואטיװער דער אז מען. זעם

 םאר נים מייזלעך. רעאקציאנערע געבערט
 געגעבען היםםאריש איז פי. או. דזשי. דער

 אײנ־ פאר פראבלעם גרויםע די לייזען צו
 אין פראםפעריםעט עקאנאמישע האלםען

 ארבעט פראדוקציע די װען אםילו אמעריקע.
 פראב־ די געברויך. םרידלעכען פאר בלויז
 געגעבען ניט היםטאריש איז ליתען צו לעם
 זיך קלאמערט װאס פארטײ. א פאר מער
 לעבענס־ און כאאטישער דער אן אלץ נאך

 צװי־ שפיל״ פון«פ<־ײען םעאריע שעדלעכער
 קאנ־ א-ח .פראדוצירען פון קרעפטען די שען

 בלויז װערען געלייזט קאן דאם סומירזןן.
 װירטשאםט. פלאנירטער פון םיםטעם א דורך

 שםאר־ א דורך דורכגעפירט און ארגאניזירט
 פער־ איר אײם איבט וואס רעגירונג, קער

װיכטיגםטע די איבער קאנטראל מאנענטען

 געזעלשאפם. דער אין לעבען פח געביטען
 גע־ די אם אין ארית אלײז זיד םישם װאס

 זיך םאר האם ױאם און לעבעז םון ביםען
 ניט כלל. גאנצען פארן זארג די אלעמאל

 װי זײנער. גרופע אייז־אײגציגער פאר בלײז
עם. םארלאנגם .נאם״

 מיםלען קורץ־םערםיניגע די בלויז אםילו
 יןריזים עקאגאמישעז אן לינדערען צו אײף

 קאן אויםשפרײםזמ זיך אים לאזען נים און
 זײ וױ ארויסנעמען, נים הײנט שוין מעז

ניו אלטעז דעם פון גייען. און שטייען  דיל״• .
 דאם אז פארגעםעז■ נים דארף מען ארסענאל.

 צװאנציג מים געוױרקט גוט אזוי האם װאס
 ארויסוױיזעו הײנט זיך קאן צוריק, יאר

 צום צוגעפאםם גים לגמרי און סארעלטערם
 דעם םון צײטען ערשטע די אין לעבען.

ױ ל׳ -נ  די םון הכנסה נאציאנאלע די דיאם די
 ביליאז 100 באםראפען שםאםען פאראייניגםע

 רעגירונגס־אויסגא־ העכםםע די און דאלער
 הײנט ביליאן. 9 קארגע — )1936 (אין בעם

 ביליאן 367 זלכנסה נאצ^אנאלע די באםרעםם
 ביליאז. 72 — רעגירונגס־הוצאות די אוץ

 םיםםעם פעדעראלצ א הײנט דורכצוםירען
 שולען װעגען׳ שפיםאלען. רײזער, בויען פון

 גא־ דעם אין זיך ארײנשניידעז אזוי באדײט
 קאפי־ די אז װירטשאפם. דער פון גאנג רען

 טרײסעיי א זיך זאלען יםודות טאליםםישע
 א טאן צו שטאנד אין זײן דאם װעט מאן.

 רע־ (אדער רעפובליקאניש־קאנםערװאטױוע
עי אקציאנערע)  זײן זי װעט אדמיניסטראצי

 און ,ריםעשאן״ if אפצושטעלען שטאנד אין
 עקא־ טיפערען א פין לאנד דאם אפצוהיטען

םז נאמישען קריזי
 באריכט עקאנאמישער פרעזידענט׳ס דעם
 ניט אינז גיבען בודזשעט זײן מיט צוזאמען

גאראנטיע. שום קײן דערצו

:לןריװיצקיי ד. j;r
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 ד* ױי — איך אךן איך, ױי — ד*
 ־*. זוכען און איפ גײען כזי־
 ד*ײ. אין — גאס פץ גאפ, אין הײז פץ
ס. ארײן, טי־י״כט איכזרו די א־״

״ן. — מיך דרפפם אץ מיר צ• קדמפט ד• ; 
ט ױײפטו דאס ? ױאוהיץ  אל״ין. ני

 ׳ציט אץ דופם, עס אז נאר ױײםמ דר
ט. װײםט• דאס ? רראס צר ? ױאפ כאך ני

 דרכט דיר ױאו ערגעץ רןומםטו אץ
 — ; געזדבט געױאלם, האסטו דאפ אז

 גײן, ױי״מער אלץ דיר, ױײםער טרײבם
!אלײן ײד פץ אלעמען, פץ

 צרריל, קדמסט אדן אױער״ ג״־פט אץ
מ ש כי רני טזן  כליי,. אץ הארץ אין כי
ם װאס דא, דוי — דארם דרײל כ א ײם עס מ  ? א

ײ א שטיקט אץ גאפ, די ענג פ׳ !דליײ אין ס׳

p
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 גלציאנ*רעזיפ םאג צו ײנט

 אינםערנאציאנאלע דרײ
 פארבאנדען ױניאן טרײד
 דרים־אמעריקאנער אײפן

קאמונ־ס־ די :קאנטינענם
.ארבע־ באהערשטע םיש
 פץ קאנםעדעראציע םער

 שפא־ די אונטער גײט װאם לאםײז־אמעריקע׳
 .י־יאםײן דער יקטאל׳־; איניציאלען נישע

t: אמעריקאנישער '*k אר־ םארבאנד״. ױניאן 
 אנהענ־ פאשיםטישע האלב די *רן גאױזירט

 ארגענטינע. פון פעראן דיקםאםאר פון גער
 די אדן .אטלאס״. גאדען אינםערן גײם װאם

 אינטערנא־ דער םון אפטיילוגג רעגיאנאלע
 ט־ײד פרײע פון קאנפעדעראציע ציאנאלער

 נאמען מיטן באצײכענט װערט וואס ױניאנס
 אנארכא־סינדי־ םריערדיגער (דער -אריט׳׳.

אן קאליסםישןר עי  עקזיםטירט פארבאנד י
 אײנפלוסרײכ־ און גרעסםע די מעו־). ניט

 דרײ די םון ארגאניזאציע ױניאן םרייד סטע
 לאנד־פע־ אנגעשלאםענע צאל דער אין סײ

 דער־ אין םײ און מיטגלידער און דעראציעס
 רעגיאנאלע־ דער איז אנזען. און גרײכונגען
 פרײע פון קאנפעדעראציע דער פון פארבאנד
ײניאנם.

 אץ •׳1-לטאי באהערשטע קאמוניםטישע די
 ד־ך באגרענעצען .אטלאס״ פעראניסטישע די

 לאטײז־אמערי־ די אין ױניאנס אויף בלויז
 האט ״אטלאס״ די הגם לענדער. קאנישע

 א ארגענטינע. פץ מעלדונג א לײט אײד׳
 האנאדע. אין ארגאניזאציע ױניאן קלײנע

 די חוץ א זײנען דאגעגען ״אריט״ די אן
 די אין ארגאניזאציעס ױניאן טרייד מערסטע

 אנגע־ אויך לענדער, שפאניש־אםעריקאנער
 פץ פעדעראציעס גרײסע צוױי די שלאםען

 פע־ אמעריקען די שטאטען, פאראײניגטע די
 א־ו ־אנגי־עפ דער און לײבאר אװ דערײשאן

 קאנא־ די און ארגאניזײשאגס אינדאסטריעל
 נארד־אמערילא־ די אט פעדעראציעס. דער
 קװא־ די אגב זײנען פארבאנדען ױניאן נער
 דער פאר מיטלען פינאנציעלע פון לען

,.אריט׳׳.
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 װעלט־מלחמה ציױיטער דער נאך באלד

 שטרעבוגג א מערקען אנגעהײבען זיך האט
 פאר־ אינטעראמעריקאנישען אן גרינדען צו

 דער אין ײניאנס. טרײד פרײע פון באנד
 קטאי׳ ׳ יואמינישטישע די האט צ״יט זעלביגער

פאנאנדערפא־־ען. גענימען זיך
 ד־ י־יכזא. אין איז .1948 יאנואר אין

 <ר־ די פארגעקדמען פערו. פױ הויפס־שטאס
 פון קאנפערענץ אינטעראמעריקאנישע שטע

 פ. א. די װעלכער ביי ױניאנס• סרײד פרייע
 דורך פארטראטען געװען אויר איז ל. אװ

 קאנ־ דעד פאר צייט קורצע א דעלעגאטען.
 ר. פ. א. םאציאליםטישע די האט פערענץ

 מליכדי־מאכט די איבערגענומען א.־פארטײ
 דער א־ן װאלען קאנגרעט אלגעםיינע דדרך

 באײאוסטער דער פארםיי. דער־א פון פירער
א דע ־עיא טעארעטיקער  האם טארדע. י

 םענדענ־ דעמאקראטישע אייע דערכוטיגט
א'ז קאנפערענץ דער בײ לאנד• אינם צען

>ו_ ן i_w u י*ו ן פ

 קאמו־ די פ־ז טאבאטאזש־ארבעט די טראץ
 אן גרינדען צ־ געױגגען פער־■ אין ניםםען

 פרײע פין פארבאנד נטעראמעריקאנישעןיא
 דער פון הײפט־בױרא די ױניאנם. םרײד

 געזאלט האט ארגאניזאציע גײ־געגרינדעטער
רימא. אין זיץ .

 אנדערש. עפעס גצשען אבער איז עס
 רעאקציא־ די האבען קאנגרעס נאכן גלײך
 אויבער־ די צוריקגעקראגען כיחות נערע
 נײ־געגריגדעטער דער פערו. אין האנט

 געװארען איז פארבאנד ױניאן טרײד פרײער
 פאר־ פונם הױפט־בױרא די אץ פארבאטען

 אין געװארען אײנגעשטעלט ניט איז באנד
 סעקרעסאר־ נײ־אויסגעװײלטער דער פער־.

 געצוואונגען איז ארגאניזאציע דער פון יאט
 טעטיגקייט זיין אריבערצוטראגען גע־וארען

 גע־ דאזיגע די טשילי. שכנות׳דיגען דעם אין
 געשטערס באדייםעגדיג האבעי שעענישען

 צװישען־ געהעריגער א פץ אײנשטעלונג די
 טרײד־ פון צוזאמענארבעט אכיעי־יקאנישער

ארגאניזאציעס. י־ניאן
 אנט־ פאליטישע די האט ג־פא פער־ אין

 א פץ עטאבלירונג דער צ־ געפירט װיקל־נג
 גענעראל אונטער דיקטאטור מיליטערישע

 דער בײ איצט נאד איז ײעלכער אדריא■
פארבאנד ײניאן טרײד פרײער דער ראכט.

ייפגצ־ או ארגאניזאציצ צענטראלצ אלס איז
אײנ־ פץ ײניאנם ויז1־ בי און געװארצן לײזט
נצװא־ ; דצרלױבם איז אינדוסטדיצס צ צעלנ
מערץ• אין ארבעט. זײער אנציפ־־רען רעז

ײ־ ד סרײ פ־נם יצער פארד דער איז .1950
:־אסצן ז־צר־, נצגצראס׳ י־איס פארבאנד. :יאן
דירך ימא‘׳ אין גאס מיטצן אין גציוארצז

צר 1י’ יוװ רכליררשט ׳. פאי^יצ" ארטיגצר צי ד
צן• אנטלויפי געײאלט האט

פצרו אין דיקטאטיר ריליטצריישע ־ די
ר־יסצ ג פױ ינטצרצסצן א די בכי־ ײדיגט פארט
וטישצ קאפיטאליס די און ־באזיצצר י־אנד
ילדע־ ג פאמיליע טשצ די' די אראציצ־. קארפ
:קטאר ־צ טײזצנט ib י באניצפ י־אפ ;ער. נ־ײהג
־פרא־ צ־קצרי גאנצצ ־י ד באהערשט איז י־אנד

 איריב־ איר ד'רך האט פעי־'. א*ן ד״־ציע
 פויע־ די פ־ן עק־פי־אטאצ־ע רחרנות׳דיגצר
שײאפען  פרא־ ריזיגע אזע־־כע געראכט ר־ט־

 אין אימשטאנד, געװען איז זי אז פיטען,
 פראצענט bl איבער אדארטיזירען צי . 1 זליי
 אור־ דער קאפיטאל. איניועסטירטען איר פין

 ארבעטער־עקכ־ איר פין א־פן פארשערטצר
א־ איר אין איז/פארקערפערט פל־אטאצ־ע  י

 ארבעט״. אדן גאט צ־ בעט ״ש־ױיג. :ז־נג
 א־־פגע־ בוכשטאבען גר־יסע ריט איז ־יאס

 א־ן ארײנגאנג ני־ם ט־יער א־יפן שריבעז
הדיפט־פאברי־ דער

 זיינען. פערו אין ״י טיט־אציעט אזעי־כע
 פארהעלםענישען• האלב־פעאדאלע די אין
 ניט ־ענדעי־.1 אמעריקאנישע לאטײז סך א אין
 פער• אין געשעענישען די זעלטעגהײט. קײן

 די צעשטערען געקענט ניט אבער האבען
 אינטעראמערייזאני־ אן גר־נדען צ־ פלענער

יא:*אר, א'ז פארבאנד• ײניאן טרײד שען

 אפגעדיאלםען מעקסיקא־סימי אין איז .1951
 װעלכען בײ צ־זאײענפאר. נײער א געװארען

 די געװארען באפעסמיגט ענדלעך איז עס
 ״אינטעראמעריקאני־ דער פדן עקזיסטענץ

 ארבע־ פון ארגאניזאציע רעגיאנאיער שעי־
 שפעטער. יאר א מיט ואריט). טעד״

 יו־ טרייד מעקסיקאנישע גרעססע די רוען
 אריע־ איז עם. םי. סי. די פעדעראציע :יאן

 אינטעראמעריקאנישען דעם אין געטראטען
 אריבערגע־ הױפט־אפיס דער איז פארבאנד.

 װאנעט פון מעקסיקע. קי־ן געװארען פירט
 פאר־ אנצוהאלטען לײכטער געװען איז עס

 קאנטינענט. אמעריקאגישען מיטן בינדונגען
 געוואקסען כםדר ״ארים״ דער איז דאן זײט
 טרײד גרעסטער דער עס איז הײנט און

 עקזיסםירם ױען האט װאס פארבאנד ידניאן
קאנטינענט. אמעריקאנישען אויפן
 אנ־ ציפערען. די לויט ציייט, ״אריט״ די
 מעק־ אין צענםראל־בײרא פונם גאבען
 מיטגלי־ מיליאז 28 .1953 מאי. אין ׳סיקע׳

 אין פארטיילט איז מיטגלידערשאפט די ;דער
 לענדער 28 פון ארגאניזאציעס ױניאן טרײד

 װעלכע צװישעז מערב־העסיםפערע. דער אין
 :ל. .אװ פ. א• די פאררעכעגט אויד זײנען עס
 װי• יוניאנס, קאגאדישע די און סי־אי־א די

 פעדערא־ יוניאן טרייד קיבאנישע די אייך
 דער פון ציפערען אנגעגעבענע װעמעגם ציע.
 און גענוי גאנץ זייגען מיטגלידער צאל

 לאטיין־אמערי־ אנדערע די אין פינקטלעך.
 ארגאניזאציעס די זײנען לענדער קאנישע

 און ענדערינגען כסדר׳דיגע צו אויסגעזעצט
 אומםטאביל. איז מיטגלידער 1צאי די אויך

 צאל אנגעגעבצנע די מען דארף דעריבעי־
 באטראכטען לענדער די אט אין מישגלידער

פארזיכטיגקייט. מאס געװיסע א ריט
 ״אריט״ דער פ־ן לעבענס־פעאיגקײט די

 דער י װאס דערמיט. זיך באשטעטיגט
 קנאפע .1952 דעצעכבער אין האט פארבאגד

 אפ־ געקענט גרינדעג. ײין נאך יאר צװײ
 רי 'אין צוזאמענפאר ציוייטען זײן האלטען

 בראזיל. פון הויפט־שטאט די זשאניירא. די
 טעריטאריע, אויסגעשפרייםער דער מהרת

 אנגעשלא־ די זיך געפינען עס װעלכער אײף
טיג איז ייניאנס סענע  דער אז געווארען, נוי

 די אײנצוטײלען באשליסען 1זא* צ־זאניענפאר
 אפטײ־ טעריטאריאלע אין ארגאניזאציעס

 באארבעטען לײכטער קצנען צי כדי ײנלצז
ש. צ1אי די ^ א אניז רג  גצ־ דאן זײגען צס א

 אפטײלונ־ אזצלכצ ״פינף גצװארצן שאפצז
).זאבעס « גען

 אפטײלינג צצנטייאל־אנוצריקאנישצ די
 קא־ צקװאדאר, :לצנדצר ײ ארום נצדט

 בריטיש און ריקא קאסטא פאנאמא• י־אכיביא•
י אט אין האנד־ראס.  זײנען לצנדצר אלצ י

גרופירונגען. אנדערע אױך כאראן
 די חוץ א פאראן זײנען צקװאדאר אין
 קאטוילישע אליך גציוצרקשאפטצן פרײע

 דאס הגם ייניאנס. טרייד קאמוניסטישע אץ
אנד  געזע־ סאציאלע פארגצשריטצנע האט י
 פא־ אויפן רײסטענם אבער די בלײבען צצז׳
 באפעלקערונג דער פון מצרהײט די פיר.

 רא־ געמישםצ און אינדיאנער פין באשטײט
 קען םייל קליינער א נאר װעלכצר פרן דען׳

 די פון אייגענםיםער לייענצן. א־ז שרײבצן
אװאנ־ פראפעסיאנעלע און געדבלינג־הײזער
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«ra n * • r מן n• י־י r *  « w  ? n־ 
iranr» fm * >  y i y p c דגןגיז*־® 

w i מ ■יז ל ע ז ײ מ י iru■ י rc n i
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9 j r f i p  ] ) v v i מ ױ ע זדנדי ױי  םד׳י׳יזד ו
מז ימישנם m ד*ר י׳י  iro m i y u i i 

«ר דןד Tw «דסי yJTH יי׳י־ י־י באח׳ןגונס 
ו  *רן .ןזײכד ד*ד גױס ®ןרבזצדזז מ

w a p- יזעלםל ל**גמד ד׳ןד ביד ייך 
jjV שס*רק jpnop 

o p ־ *יז לאנד **דמשיײםעגםסע מנ
■)o « p  to y n ja r ^ r« «עם־ מים ריקא 

מ » o *זךיק י*ד ל p ץ רעגירמג ד׳י* 
feo ip ר׳יקא osppppt ״ין ̂דםיי׳י די w p 

w ם*לד*סען. די !ןהײםמשיקס p װ  TQ לז
 שילעז םער ושזבןין גו דעדיבעד זיך ריםם

tv ודי  sjd k m p ר םער ן  מילדזי־ װי לןו
to w םען. p ײ נים לחלדםיז ר ם מ ר מ  *י
 דעם זזם איץ םאראן יײבען עם ודייל בען.

 זז וױ ודײביגער Dip װאם לאנד. קלײגעם
 םויזענם צדז׳יי איבער זוײטזאײנעד. םיליזןז
 בא־ דער ®ץ •ראצענם 16 בלויז אמ שולעז

אנ*לפ*בעםעז. זײנען מלקעדתג
d *וריק י*ר צען זױבער מיס ip דער 

 געגרינ־ םונןמ. גײםסלעכער קזןסיילישער
 איז װאם ירניאן. רערום*ג*װזןדום א דעס
 גע־ זזײנאיגער דער סאג הײססיגען ביזן

ד ודערקשאםם אנ ב ר  (רערום־ לאנד. זױן מ
 װאם שריפם. ױי*םכילעבע א איז גאװאררם

ען איז ב מ מ ס דוי  װע־ ,1891 אין געדדארעז א
 עם חיעלכעז אױ ®ראכלעסעז על^יסא» געז

 ארבעםס־בא־ די באסאנם באזמדעדם װעדס
ג דעד פרן דיגגונגעז רינ ע ק פעל  דער — מ

ױבערזעמר).  פת גרינדער גײסכױגער דער ז
אן דער ם הײנם האס ייני  פאר־ שום ידיז ני

מ די נ ע דעד נדם בי מצי אני מ ארג  די א
 װײםער ײד האס .רערום־נאװארים״־ירניאן

 ייניאן. דעםאקראםישער א װי אגםודיהעיים
ם איז זי  זדיראפע־ דעם מים פאדברנדען ני

אז סר׳ײד הריםסלעכען אישען  איג־ "ני
 אן אסנדשיאסען איז נאר ,‘םערנאזיאסר

שע דער  ארגא* רעגיאן .איגםעראבעריהאני
ע מי  איז (.ארינױ) ארבעםער־ פי־ז גיזז

 אי;* דער מיט פארברנדען ארים אזײ איז
עיזמא^עי r האנסעדעראציע םערנז c ת י  £י

 הויפם־בײרא איר האס ױאס ימיאגס• םר״ד
ם חוץ א בעלגיע. בריםעל. אין ע  דער איז ו

-24 .ארים*. פון סעהרעםאר
אייבעיםא ריקאנער• האסםא יאריגער

 פין ארײסגע־זאקסען באקאנס. רדי באנגע.
ד ײניאן. .רערמ־נןדדאדוס* דן

לונג אסי^זנסישעד דעד או מד׳י  דער פון ן
ם״ אדי ען . ר ע ה  בראזי־*, ־ יענדזיר די מ

 בראזי- אין אדגענסיגע. אוץ אודדגדױי
מן א אדדם פאר־יןן ז׳ײנען ר  זערבהסשםענ־ ם
מ י ^ *ינדדססדיע *דן ®יד ד אנ  אבער יוני

מז איז עם י  ייניאר־פע־ אי׳־גהײסלעבע קײז נ
p c p׳®jt ז ס בי T אודיק יאר עכר*בע סי P 

ס געזעאלעך בדיאז׳יל איץ ירניאנם די בען  ני
 אינסערנא־ שדם קײן *י מימסדעד גץנגארס
^,ארבאגױא! *יאנאלע  »יצסי־ דעד אבעד '

ד בדאדיי r® *־זזידזזגס געד א ב  װאד־ מ
a גא» p  Tia^yn א־י־ דעם דחרכממאכס 

ן גלגול געבאדם׳ימז  סא־ ד דיקסאסוד *
*o p  j t m w a p  ^ r אס נעעבדעדס 

קו דז*ס ה מן הײנם אז אזד׳י. מ ע אנם ד׳י ם  ײני
מ nt אן גשליסעזן: <יד ^ לי ײ ב הוי מ  ויי

o ח־ירגאס &אדבאנד. יזזלאן סיייזד p א»ילו 
מ ב י ^ ד ז  !חאגדעספאד אז^ײשןד דעד אן ו

ן .1952 דעא׳עמבער איץ .אד׳ים־. דעד «
ץ ®זדקוםען ז ריא *  זשעגײי״ןס ד

y ז« משד »יז  yay^ey קאמײ די האבעז 
ל אדן גיםסזרן י ן ר  ■ *דינ* געװיסען א געהאס ב

ו 1אי ®לום ן י  גע־ איז פרזססזס־ ד.5®יר י
ן מ אז ײז עע עז דן אדן לאנד איז סיגוד אנג  ז

 אויד קאפדגיזם ד׳עד האס וז־׳יגס אדיסלאסי.
 ״vs די J7SBCT! ד׳ין פאדלוידען בראױל אין

שע םסי j חןני t .י*. ם c j i. בראזיל אין האס 
אנהאלנז. שום קײז

ל א פאדאן זײנעז אדרוגודײ אין  אוס* מ
או סד׳ײד ])*העמימ!  די פעדעראאיעם, ײני

ױ אדינ  .אל־ דער מיס ®אדבעדען איז .
 פעדעראזיע׳־. יוניאן סוײיד געםײנער

 האם -קםאל־ קאםוניםסישע ד׳י אריד
םען א  מאנ־ אין לאגד. אינם אר8אנש מדוי

 אורוגוױי. פון הײ»כדשםאם די םאװידעז^
מז א אן םרײד ה  ארגענםינע פח פליםים יוני

 בראד־ זײ װעלכער דורך ראדיא־סםאגגיע א
 ראדיא־ די צו רדארם פרײע דאס קעםסען

ארגענםיגע. אין וױהעדער
 דער פון אפםיילינג פאסיפיק דער צו

באי׳י־ :לענדער די געהערען -ארים׳*
 באלױײע אין םשילי. אוץ ®!יראגוײי װיע׳
 װאם עםםענסארא. פרעזידענם. דער האם

 די םלדכה־פארױאלםוגג דער םים אן פירס
 צינק* די נאציאנאליזירם יאר. צודײ לעצםע
 בא־ דעם םארםיילעז אנגעהײבען ארן שינעז

 איז עםםענםארא פויערים. די צרדישעז דען
 אפצושאפען איז ציל די? ארן יעמאקראם א

 אינם פעדאאליזם פון רעשםלעד לעצםע די
ען באליוױע אין אויד לאנד.  עם־ םאראז דינ
אן םרײד לעבע  װעל־ םון םעדעראציעה• ױני

 זיך ריפם װאס וױכםיגסםע. סאםע די כע
 פארבדנ־ איז ״ארבעםער־צענםראלזנ״ ״די
ם דען אר. א. ייניאניהםישעי־ דער פי
םי. אי.

 אינגאנצען עקאנאבויש איז פאראגוױי
 אפ* דאזיגע די ארגענםינע. םת אםהענגיג

 י;רי־ד דער אין אויך מען פילם הענגיקיים
אן  פעראנ׳ד "אל אנד.1' פינם באױעגונג ײני

 א״נ־ אן אײפ איבעז ארגענםינע פין חסידים
 איז פאראגיױי איז ארבעדער• די אויף פלופ
 פעדעראציע. ײניאן Tםרי אית םאראז בלײז

r צײאביענפאר צים איז יאד פאריגען c אס 
 דעלע־ גרויסע א געקיםעז פעדעראציע דעי־

 איבערצו־ האפענדיג ארגענטינע, פת גאציע
 ארבעםער די אבער קאנװענסאן. די נעטעז

לען פאראגוױי אין מגע קיץ האבען נים ״י

 האם ציזאגועגפאר דער פעראנען. מים ־טשא
 אר־י:־ באשלאסען מערהייס גרױכער א טיס

 זעי־ דעם .איײםי׳. ד־ןד איץ צוםרעסזן
 איז צח״אמענפאר דעי־ ודען וז,ידש ביגעד

 פא־ אין ארבעםער די האכען פארגעקומען
 20 פרן העכערדסנ לדי׳ך א געודאדנען ראגוױי

ס, מנ א  העבעדדע פאקםיש׳ע א איז ודאס פר
 ר?גיבל3ה דעד אין װײל לײן. רעאלען אדיטן
 דזעכעדדנגען פאדבאסען רעגירדנג די האס צײט
®י׳ײזעז, לעבעגם־םיםעל אויף

 םשילי אין באװעגונג יוניאן סדײד ד׳י
 ®ילפאדבימן א צי לײבעןג!»וי מען קזגן

 אין זײנעז שאסירחנגען אלעדלײ ר׳צמבבױיגען.
 אנארמר די דעלסליש2ײא ןסראס<פאד איר

 ײניאן סדײד די צן ®יו סינד׳יקאליססען•
 דעד אן אנמשלאסען זײמן צטיעראצדפיצ

 יהניאד־ צען ^נדעדע די זײיך ״אדים־•
^ באנדען:צוןר  .אד׳ים- דצר מים אן ׳סזזה

באציארנגען. פדײגדלעכע די
 ■ארסא־ױיקז^ ודעבעזועל^ לעגדזד די

 אדן האיאיםי דאם׳יגגא םאנםא טעקסיהיג
ד צד געהעדען «ערד  איסײ־ געפױ׳טסעד דן
 ילאתזנעװצ אין .“.אדים דעד ®ץ לוסנ

 ורעל־ אמסער מיליםער־דיהסאםוד א העדשס
 דעדלױבם נים זײבען יעיאנם םדײד די כעד

̂ע ®עמי^נירען. צד שסרןנגונמן זך ד אנ  מ
 אפ־ פארבאס דאזיגען דעס דער.ארים״

 אן אסנעשםויסען זיד האבען צושאסען
 סיליםעדישער דעד פרן דםאנערשדװי דעם

 אנדערע אלע די אין לאנד. אינם דיקםאסרר
 ןאמדילינג געםישםעד דער אס rc לענדער

 פע־ ייניאן םרײד די פח םערהײם די זײנען
 -אדיכױ. דער מים פארבונדען דעראציעס

 דאםיגג^ סאגסא בלויז איז אויסנאם אן
 םרוכיל^ לאנד■ םת פרעזידענס דער װאו

 דולדעס עד אמ אויםאקראם אז װי הערשם
r עקזיםסענץ פרײע די גים c ױ־ שום ?ית 

ניאז•
 אייגאניזא־ אן אויך האם .ארים״ די

 אינ־ װעסם רױיםע די פאר ציע־בײרא
 די אין ױניאנס םרייד די אינזלען. דישע
עז אינזלען אינדישע װעםם  גרעסםען צום דינ

 וױיםער דער דעראקראסיש. איז םרײ םײל
r םהלד געאגראפישער c אינזלעץ די אם 

 פארבינדונג נאענםע א שװער אבער מאכם
ארגאניזאציע. צענםראלער דער מים

 פייסם־פארגעשריםענע דאס איז קובא
r לאגד c לענ־ לאםיין־אפעריקאנישע אלע 
 דעם אויף ־העיליםפער.rצם דעם אין דער

 בא־ וועמענס אינזעל. קאריבעאישען דאזיגען
r איז םעלקעי־וע c שפאניש־אפריקאנישער 

 קײן םאראן נים בפעם איז אפשםאפונג.
 זײנען ירניאנם םרייד די אנאלפאבעסיזם.

 םא־ די װעלכען מים כרח גרדיםער א דארם
 אין רעכענען. שםארק זיך מײעז לימישענס

 אר־ די האבעז פלוכר־פוסש ייעצםען דעם
ט געסטראשעם בעטער  ־1גענעראי א פי
 אויפן פרעםענדענם דעם װאיים יואס םםרץיק.

 אנגע־ באםיסםא. גענעראל פרעזידענם־אפם.
 זיך האם דיקםאםאר דער צו־ווז. סך א םאן

ײבער  כירפא־ די געװינען צי באמים דע
 *-פארהאנ האט ער ארבעםער. די פמ טיעפ
ט דעלט r פירער די פי c סרײד־ױניאנס די 

 רעכפעקםירען צו פארפ״ייכטעם זיך האס א*ן
םין און געזעצעז סאציא^ע די חי-  בא־ ניט י

^ די פון פונקציעפ די גרענעצען ר  יו־ ט
 פאר־ דאזיגע די דאנק א לאנד. אינם ניאנם

 אויפ־ ױניאנם טרייד די האבעץ זיכערונגען
גענעראל־םםרייק געפייאנםען דעם געגעבען

I

םK<י1954Z-T מעריז, ח די

ה ן מ ק >» נ שארוש וא  
11 , ו ,ן  t i r i j  rc

r קאטינג־רים ־ן c פער־-
קאפפאני״ דרעב פ<קם

געשרײ, א אנשסאנען איז
קאהען■ פר, באנ^ דער
רצננ^ די ג<צאי־ם האם
 צו רעכס דאס עד האט

4שרײצ
טכײל אז «פע:ט פײנפסד װאס—

חי הזד*ב א *־ז דרײ נעפט 784 א װארעד י
 ד<ר־ נאך ~אס פיר ביי או ײאד• װייהט די

ען נים דרעס קיין ײײ'* פ r פעד מני c דריי 
«פאר־ דער איז ייאו יאח־. פערמד־• א ארך

י ק<ר-
פארק<ר. אי־־ן גצפאכט בי־י׳יז האב—

אי5»* דזאב איך מן צ־ געראסעז פ א  דיפ־ פ
'4: י ד  פארזאגם. האס איר אבער פארקערט '

 ארדיפ־ נים פען דארף 4פאי ערשטע דאס אז
 ד־־פ־ אויף ארבעטעז r* צײם קײ׳ו "אייפזנז
 פאר־ קיין ניטא טאקע דערפאר איז ײקייסם.

נאכציקייצז־- קער
א ג<פאכט האטם די אז זאג. איך -»ץ —

 נעםם 784 נוםער דרעס םערו^ פארדאפםען
ײ הײז ניט ר  אז ווארע. יארד האי׳ב א r* י
 די גאר האססד קאפ, צעד״׳נהמ א האסס די

 נא־ שרייבסס אמ פעשה־ביכלזמ־ י׳ײענפפ
 נאסי־ שרײבססי טאילזיס איד אפילי טיצען.

סי זע איך אז פיינטס צען. י  האב איך נ
 דאי־ף איך אז !איך האב ר־יןען. אין ג<ן”א

r ניט ' r איך דאי־ף קאטערס. איגסעליגענםע 
איך אבער יא. אפשר פארטנער רײן נימ.

 צ"ט יאר דר" די אין האהען. רר.—
 איר טד^מעדר״׳ןי א געפאכט עפעס איד האב

 אר־ r"2 אפ ׳•טשעק״ איך אז דאך. ווײפם
 קאטערפ אגדערע די איך הײפ אויך ב<ט.
שןקען כיך .”.אפם

 דער דא איז עפעט ״טשעק־שנצק־שרעע״
 דייר בײ איז ייארע יאי־ד פערטעי* א ;פער

רײנט דרעטעס ה־נדןרט פיר אייף ? הינט א

 דער אין רישצו צ־ ניט זיך באשלאטען און
פארטײ־פאלי׳טיק.

 די איז 784 סםייל א־ן טאלער• ה־ידערט עם
 זען פ׳דארף פיזאן. הײנפיגעז דרעט ביגסטע

בין גאך. את נאך שנײדען  אין אז זיכער, כ׳
 אײנשפארען ק<נ<ן איך װאלם -‘אפיי שיאף

ודארע. יאח־ פערטעל א
 איס־ אייערצר איז פארנעניגעז ״ד<ר —

קאהעז״. פר. גאנצצז•
ר פפריפם ״דד — װא־ יארד הרנדערס פי

 א האכם פארגצניגען. פיר דאגס <ר r* •'־<■
אןז r דאס ײני y אדט דיר ײאכ”.
א  פד. ײביאן. דעד פאר גאס דאנק .

קאהען״•
r— ׳ n עט פאך איך אז דיר. זאג איך

יײינינער!״ יארד 4פערסזױ א מיט
.”זען טאטצ איך .שיל -דאס —
— 4J ו>  איך ודײזצן. ד׳־ר איך חעל י

 בו׳לקצ. א צי בײגעל א דיר מים זיד ײעס
ר גר׳ײס אגי. פאכעז. עט איכי'־ אז  די צד פי

 דער פין ציריק באלד קום איך פאפירען.
טצ ?אפעםעריע. םעײגענ  דאדף טאסזגי־ס אינ

r ל״יענער פארםנער. נדין c בי־ צעדרײםע 
ער. דארף כער,

איכ׳ל א־ד׳. וידעל .ױײזען. ארעפען אײך .
r ארײס איז זאהען פר• c קאסיגג־רום 

 פא־ צ־גרייםען .גענופען זיך האם סעם א־ן
 ארײפ־ האם ער .”-פארקער א אויף פירען

 אפ־ םיש- אויפן פאפיד קי׳אץ דעם געי־״גם
 גע־ אין לענגען יארדיגע פיר געשניםען

ג א ייגט1' ע:  לענג א rK פאפיר יױיס י
 לענגען זעקס אזוי פאפיר. ד־פליקײט יען—ב
עז‘' דרײ אין 'יס” ע " ע י r איז נ c אויבען 

 האם פינםעלעך. שיוארצע רים יױיה א נאך
ע ז־י  צעײפגעשםוקע־ אין אויפגעגליכען אי

שפילקע־כאשין. א ריט ײעט
 אנגעהויבעז פיקךעטטדעגען האט פעש
 א געפאכם םאקע ער ־אט טאפער זארגען.

אלעײאל זיך פאחיכערם ער אכת. טע־־,.
פע־ די מוסםצרען. די ײצז איבצרצ' מיטן

ט דאך א װי מצר ני ז אי ד אבצר : טערג־
ויאס פאן א לאהצן יז א צמען >ד־ :אך . רע:יט
צרט. צקטפ או דרעס• ׳ם אינ א־״״ן נדיס ר*:4הא
פע־ איז פעטצרנט• ט:־ידעז■ • איז צן ~t " j -

 באדמדט־ערס האם טזיס .די אזײ פ־נקט
 ®ינקם טאיזאבט. *יז פעאיגקײטצז קאהענ׳ט

 זי׳שע פאר געהאס פײנט אים ער ־אט אזײ
 האם ?ר בארײדיגרנגען. r* שטצג־דערטיעד

ט מ זיינע פארסראמן געקעטם ני א ר  רײד, ג
ײנן גרויט־האלטעדײ. זיין  ;.ײ*ריפצראב ז
איך. אפאד װידער זדן •T* *יד־ איד■ זײז

 ד־צוי־ צחײטער. דער אז א<־'טגצקדפען. איז ט
 א 1א גאױניפ א איז ארבעםצר, ד־ער הייפס

 דעד אין אפוט קאזזען. וױ־ אזא הבית בעל
מ ל־ירלצא ®לי־ען שטאס גרײטער א ד  ודעד־ ג

שניטלעמר דער צדד׳יק. אדן r~ ט<ר  דדדכ
ד דערצד. ®*דהארסעודעס ״־צי־ט פ<נש מ  א

 ארעפאל צט ®ירס כ<בש מנטיסײז־צד ד*ר
ל. צצרםיוזפשרדפא א רדי c פילס ןדי ^י j אןדי, 

ם כיז ראנג םי ק י ד׳ צו ען ל א דג צ אן ס ב הוי ר רן  . ן
ד ד<ד מ בי ל ע מן טטבעד- ז  פאר־ זיך האס קאי

ס האפם כ א ם ס מ מ זײבע פי א ד  ?ך.ידצרסל ג
ן שסעבלמ *ץ ע ײ ד ק מ י י אדיך ?  אנ־ די ר

ײ אדן שא® *דן קאסערס ד*רע ־ האבען ז  מ
ד זזיל -»יך׳׳ גרדיפצד דער אז ידאדענש  י

ם אדיטגליטשזן ט פי צנ o 6םע אבעד מ p 
 אנדעדע, די «ץ פעד געהאס ®יישם קאהענעז

 ד׳־נע צ׳ילען םערססעגס פלצגם טאהען ~ײל
 אפם האם עד םעם׳ען. זײן »ים• אין פײלצן
 גדסצ אים צ^לס קאהען אז גצסדאכס. ביטצד

ה רי ם שני  דזרפאר נאר אדט*ם• דײן פאר ני
 צו צײס ®ץ באלײדיגען. זיך ראזס ער רדייל
ן טעם האס צ״ט מ מ ע  װאס ענססעד. אן ג

מז אין םרעפען פי*עגס ע ב י פ ז  אכצר ױ
ס דאס פלעגם קאהען  האם עד .הערצד׳. ני

 ססדעגנ עגםנמדם םעם רדע׳ן אז געדחווטם.
־ *יז אנגעצרנדען. גום שײן ער איז ר ה  *י

 געדדאלכ^ נים קאהען האם פטרינע די ציען
ױניאן. א דא ס׳איז

r צװײקגעקופען איז קאהען c קא־ ד<ר 
ם r* פדיל אין ציגאד א פים פעטעריע  פי
 אריםמםאן האם ער הענס. די אין ענערגיע

 פעםערנס די ארונסערגעגופצן ראק דעם
 אויפן ד אויטלײגען גענופעז rא װאנם פונם

 אן עפעש געסאן האכ טעם פאפיר. ודיםען
r זײם צוױיסע דער אויף ארבעט אנדערע c 

טיש.
 רר. פארקער. באיעבאםישען א כאכט—
 בא־ א וױ רארקער r~' נים אבער קאהען.

. לעבאט״.
טד״ נדינסטו יוואם — דערפי

 דער צ־ געקיפען איז באסיסםא דרען
 די צוזאג. זײן געהאלםען ער האט מאכט
 הײנט נאד געניםצז קיבא אין י־ניאנב טרײד

 ארגאניזירט. גים ױ-נעז זײ פרייהײט. פי~< די
ט אײגענע זייערע האבען ע ^ ב ע  זי״ אין ג
 יאטי־ז־אדער״־אני-טע אײנציגע די זײנען

 רעגעי־- צא־־ט ־יאט ארגאניזאציע ארבעטער
 דער צ־ פ־־טגלידט־שטייער דעם ר<ט'ג

.אריט״.
r אנטיײהלינג די c טר״ד־ פרײער דער 
 ־־אט"ך טך א אין ויערט באײעגונג '־ניאן

די ד-רך געשטערט לענדער אפעריקאנישע
האייב־ די ד־רך אין דיקםאםורען ר״לימצר

זיא •7; וױרטשאפט־סיפטעפ; שצדאאי־יפ:טישצ
ר־עגי־ יצדאקראטישצ ־אבצז i ־ואש ו לצנדצר•

רילא לאכטא אורוגוױי. רןקסיקא• יױ ר־נגעז
היבאו אין א־ן טשײיי איז ־יר א רייז טײל' וא־ז
־ניאנט. י טרי-ד פרײצ טארלצ ש פאראן ױינען
ב^-עז טאטט־־י־צנדער ד־טי די־ א'ז
באײצ־ פצראניטטיש־ל אץ ע יסטיש קאמוגי ד״

גיגגען■

וואס גוםע. צר שאפם םטיילש יי־ו אפ טער:ש.
בא־ שצם האט דיצרהײפם זיך. =איק־יפצן
צר סטיײיט. 'יצ נ שאפצן ־א־ענים ײאינז־צי־ט
קאמבינירם אין פאשאנצן אלטצ דר" נצרם

די צר נעםט r פערטצ• c א־־נצ : א אר־יפ
א פין ב־יזקצ די צרױיטער א ־ז פ כי־ידצ־".

 קעשענע א קאלנער. א־ן ‘ארבע־ די דריטער
 לאזם ער שײפענצטער. א א־ז געזען עי־ האט

אײטשטי־ אר־־גינעיע ביםעי־ א —אי
 אדן קצשענע דער אייף וערבראידערי) י־י:ג

 טעם .78-1 נירער — ראדע נײצ א ־אט ער
 קא־ :אכנ־אכען פריבירט דא־־ עט־־עכע האט
 «פעט גענאגגען. ניט איז ט אבער עד ילענ
 װאס הלײניקײט דאט — אײדגעפעי־ט. האט

בליכען צום אפע־ירט ײ'  טא~< געשלעכט- '
טעז. ב־־יז ײ ײ ״נ אנגענײט קעשענע די הי

דצר יייר אדער מי־ט. דער א'ן r c : טז 
— אז־י ט״נקט — אנגענ^״ט ’/ i ׳ןי\r

r c פראגצ ?ײן ניט שיאיז ;ר־ט• א:ד; :־ט ן
יג<-;־לט "ינ־ג ט אבצר ־ װארצ ' rr

דד. פארכײפט צס ז א־ :רױצן

 דארקער. א פאכט באלעבאס א אז—
 אינט־ט. א םים דא פעטערן א אי־ײף ער ײגט!י

ט דא ^ צ־ם ביז איגסש. ;זאיבעז א כי ף  סי
פערטעל א פארשפארם <ר אז ער, פיינט
.”יארד

 היאה סעם־בעם. פר. ניט, זיך ״זארג —
 האסםו מיעעם פינגער נקעז>־4י אין האב איך
זעהנד. י־צבעז. rא י׳י־ב גאנצען r«״ אין ניט
 n פערטצ' א און דדיי טימן א פיר איך דאך אט

 א צי בײגעיי א אין דיר ײעס איך אין יארד•
עפעפ״• ארונםערקופעז נאך ־" איב אז ברלקע.
האפעז• י־אמיר בײנצי־. גאגצצ ״דיט —

שליטװעגס• ג־טעז א
 גזי־ ארבעםען. אנגצהײבצן האט האהצן

 אראפ. r» אר^יף פצטצרגס ג<יצ ד* ־ר־יט
r זײם׳ דצר פין c צעשדויצם. זיך זייט. יצנצר 
ם אװעקגצלײגם אנגעשטרצנגט• זיך צ  רײ־ י

ך צי גערצדט ציגאר כערדיגצן  גדטלו:־ ױ
 שװער א גצ־־יבצז ײאלט צר ײי י־פט גצן

 גצ־ גצדאנק דעם קאגצענטרירט גצ־ױנט.
ץ זאל :שדיצן אויס־ :קיױיעם בי :יטטיל ד

I*



-------------------------> ו2 זייט
 זיבען די דורך ציגאר םיםן לעכער געברעגם
עז ר איי דן •  געסא־ געזיםצם, אריין, םיש ז

. ם. ע ר .פ מ  ארױםקריגעז עס םוז איך א
 מוז• איך יארד. םערםעל א מים דריי סיז
 דערויף געארבעם עס; איך האב אם איז

עם אז טער. נים שםוגדעז. דריי בלויז ךינ  אי
" םיך . . ר. א נ

 דרײ פלנקם העלד׳ מייז םעם• גו.
בולקע״. די אדיער גיב !םערםעל א םים

גע־ מארקער, דעם באקוקם האם סעם —
 געשװיגען. און קאפ םיםן געשאלעלם קוקם.

 באװאונדערם םעם וױ באםערקם האם קאהעז
דינע. ארבעם די

 באלעבא־ דער דיר געםעלם ױי ״נו. —
רי מארקער םישער ע אי גוט, מיינ ה
 הוט מיין אראס נעם איך קאהעז, «םר. —

אײך״. פאר
אבי — . די נים . . . ען ז י  איך כאםש הו

הויזען די דיר ביי צונעמען באדארםם וואלם '
 געמאכם. מים האםס דו וואס שאדען. םאר׳ן

 שנייד און פארגעז אױף הערי׳ן אריץ רוף
דרעסעס. לאם נייעם א אױם

לאנ־ די צדגויפדרייען גענומען האט םעם
םאסירעז• גע

 ארײנ־ סעם איז דערםרי איז מארגעז אױף
 פריער מינוםעז עםלעכע שאפ איז געקומעז

שנײדען. צו לוארע ראלען די ציגעגרײט און
 הערי האם !שנים א הײםם דאם «אם —

 גוםע■ די אין װי אזוי פארדואונדערם. ױך
צייסעך׳. אלםע

 צעשאקעלט זיך האבען קאםערם בײדע
 די םיס בארג דעם אײםלייגעז גענומען אח

 גע־ זײ האבען פריםארגען גאנצען א םחורד-
מז י  גלייכע אין סלאכםע א נאד *לאכםע א צו

 זײ האבען נאכםיםאג שורות. םולקאלירםע
אױםגעשניםעץ. עם

 די אריינגעקוםעז איז םארגעז אויף
 םאנאנ־ םיילם װאס םיידעל די ,אסארםער״.

 ריכםיגע די אין שםיקער געשניםענע דל דעד
 קא־ מר. ארבעם. דער צו םארםיג •עקלעך.

 א םים גאםםאז םיז צוריקגעקומעז איז הען
 םםייל פאר דערהויפם באשםעלונגעז, םד

784.
 אזײ י אויםגעשניםעז שײן חברד״ .גז. —

 וואלם איך י נעפזוז מיםוזם עם האם לאנג
 אלײז• זזײנער םאג האלבען א איז געמאכם עם
 גאנצען א עם נעםם קאםערם׳ צװײ זוײד- בײ

אג  די פאנאנדערגעקליבען קאם נדידעל די ם
 םרף צום קאליר. *ץ סײז דעס לוים •עקלעך

ען און אפגעשםעלם זיך זי האם ט  עסעם מנו
ם זוכעץ.  םיש, הינםערז געזוכם געפונען• ני

 גע־ נאכאמאל, נעצײלם לעסטלעד. איז_אלע
 אום־ — םיסםקאםםז אינם אסילו גישםעדם

 רופם סוןי צום געװארען. בלײך זױז זי ז׳־סס.
ד זי SW זי

ם—< על דפ ".12 כײז ארבעל. אן ינ
 נים .נרקעז קאהעגען׳ םון ״. י .יראס —
זײז״.

 י ארבעל אן םעמעז־ fx ״ י ״ודאם —
״ !זײז נים ם׳הען

 אוטעםום- געזיכם שיין כ׳האב ין^—
ניסא״. ה׳איז את מיסנהאסטען. אי:ם אפילי

 אץ ריר׳ א ױך גים יזערי. טעם•—
ר ;זיכעז הע^פס י דארף מ ״ י נים אי
 איבערגעקערס האבעז בענער דרײ די
 און טיש דעם ארים סלש. א־יפן זאד יעדער

 פאר־ יעדע דירכגעגישסעי־ם םיש. אוגטערעז
 (»רשםײבםעז יעדזןן שםאםע. שטײבםע
קוקענדיג שםית געבליבען — און ^קעסםעל.

 הילפלאז. אויגעז די אין צוױיםען דעם איינער
 באגאסען װי רויט, געװען איז פגים קאהענ׳ס

בלוט. םימ
פאראיארי־ דעם װי זײ ארט עס .אז —

ן  םען םום וואס !מײנע קאםערס די שנײ. מ
 און הין לויפען אנגעהויבען ער׳ם ״ י איצם

 פריער אומגליק״• אן אומגליק׳ '״אן צוריק,
 פעלט איצט און דוארע. יארדי הונדערם די

 ס׳איז אז האף, איך !ארבעל אן גאר אים
 געבליבען׳ ווארע. ביםעל א געבליבען כאםש
? חברה
 איר מער. ניט שמאטעם. יעםלעכע —
 אײס נוצעז מיר קאהען. מר. דאך. װײסם

אינםש״. לעצםען ביזן
!אײם גיצט איר װי וױים איך יע. ״יע. —

ם: איר נוצם אוי  א קריגען דאך מ׳קען אוי
״. !אויםנוץ מיז אזא פון קעגםער

 !מארק םון אראפ און מען, קריגם ״נו, —
געהערס״. נים האט קאהען
ך— אי  םון זוכען איר׳ט זען. אליק מוז ,
 גרױסע געפונען. ניט און מארגעז ביז הײגט

מיינע״. געפינערם,
 נאך געיעג א אנגעהױבען זיך האם איצט

 סעס• קאהען׳ קאלירען. זעלבע די פון ווארע
 בוכ־ די אפילו מיידעל־אםארטער. די הערי.

 פאר־ ארומגעלאפען אלע דינען האלטערין,
*1x די איבעד פארשװיצםע. שמייעםע, r ’T- 
 אומ־ — אלץ אבער נױ־יארק. םון שםעלער

 די ארויםגעגעבען מען האם דערװייל זיסם!
 אויפצו־ קאנםראקטאר צום דרעםעם -לאם״
 סײ־ גרעםערע די גאנצע. די ס׳הייםם מאכען׳

 אנ־ זיי האבען ארום םעג עםלעכע אין זעם.
 קאהען פארםיגע. צוריק קומען צו געםאנגען

 גע־ און געשריען משוגה. געווארען װי איז
 ער געשאלםען. און זיך צו גערעדם רעוועט,

 אוועיזצו־ אוועקצושיקען׳ געסםראשעם האם
 געוואוסם. ער׳ם ױניאן. די רופען צו םוםען.

 זיך האם ער שולד, אײגעגע זיין ס׳איז אז
 מים און שרייעז םיט ,ס׳הארץ געקילם בלויז

 רויכערען מים סעמען דערהויפס שילםען.
צוױיםען. נאכ׳ז ציגאר אית

סעם. זאגם איינםאל׳, אן .כ׳האב —
צע־ אפשר י אימפאל״ דית איז װאם—
םי א שניידעז אנ ר פ
 האב איך אבער פלאן. א אײד ם׳איז—

 פאר ווארע שיפאז ׳כלעםשעז׳ צו בעםערען. א
ארבעל׳׳.

 סםאיל משונה םיתה א פאר ,װאם —
ײ איז ם א ד

 סםאיל. שלעכםער א אסשר ס׳איז —
 ס׳װעם און דרעס־ א עפעם זײן ס׳װעם אבער

ד  גיסא ם׳זײנעז אז פארקויפען. ביסלעכוױיז זי
םײדלעך. אײן־האנםיגע גענרג

 אױה־ קאהען עס האם פארצוױיפלונג אין
ם ס׳איז אבער פרובירם. אװעק. װיים ני

ם— ע . o p םפיק אפאליגע אן װי אויס 
 צע־ ט?ד זיד װעלעז מײדלעך די דרעס. איזי

גאס״. אין םשאדלסםאך די םאנצען
עען דערודײל  בא־ נאך ארײנגעקומען זי
 א ד׳זאגם אז .784 טמאייי אײף שםעלרסנען

ם דאך איז פוקםעם.  גע־ האס סעם שײך. ני
 די פץ םאקע און סארקער. אנדער אן ראכם
ײי גאנצע װארע. יארד האייב א ארן ד

 דאנגע די אויפגעלײגם האס הערי װען
 םעם האם .784 שנים נײןים אײפן פלאכםעס

 א ערגעץ םת סחורה §אק א ארויםגעגוםעז
 די. םון סחורה זעלבע די םאקע און װיגקעל

און ארבעל. די אױטגעפעלס ס׳האם װאס

געו־עכטיגלןײט <{---------------
 די דערגאנצען און אויסשניידען גענומען

.12 םאיז
״ז עם ד»אסטו .ײאו — מען ענו  ג

ש״. פרעםערם אונטערן— טי
ו_ י י

אײ־ באהאלטען דארטען עס כ׳האב—
 איך לאם. דעם געשניםען האבען מיר ד־לר
 האם איר װאו מארקער אייער געזען האב

 און ווארע יארד פערםעל א ׳פארשפארם׳
 ׳פארשםארם׳ גאר דיאט איר אז געזען. כ׳האב

 וױיזען געװאלט אייך האב איך ארבעל. אן
ט איר אז מאל, אלע פאר מאל אײן  גארנים די
װי ׳פערפעקשיאניסט/ אזא  גלױבט. איר ׳

 איר אז םעות, א מאכען אויך קענט איר אז
.איך איך, איך. אזא גארניט זײם .  אבער .
ט אײך איך װעל געלם־שאדען קײז  מאכען. :י

ױניאן־ביכעל״. מיץ אין ניטא ס׳איז
 און וױילע, א אנגעקוקם אים האט קאהען

 אװעק איז לאנגזאם. אפגעקערם זיך דערנאך
ס אין טיר. די םארהאקט און ^פי

 נײ א— אױב״ פון טעג די ״אץ
 שױן )לײוױר ה. פון װערלן

דעדשינען
 זיך געפינט און דרוק פון ארוים ס׳איז

 לײװיק, ה. פון בוך נײ א פארקויף אין שוין
אין :נאביען אונםערן  א אױב״. פון םעג די .

 דאס בילדער. זיבען אין פאעמע דראמאםישע
״ציקא״־םארלאג. אין דערשינען איז בוך

 ווערם פאעמע דראמאםישער דער אין
 מים םארגעקומען איז עס וואם געשילדערט

 װען אױב׳ן, ארום דערהױפם. און. אױב׳ן
 יסורים, זימע אין גאם צו געשריעז האט ער
 דרײ יצחק׳ן מיס פארגעקומען איז וואס און

עהידה. זיין נאך יאר
 < מחבר דער שרײבם הקדמה דער אין
ק ״גאם׳ס ב ע  אוםצױ שםן דעם רשות פול ג

 פארברענען קינדער, אלע אױב׳ם ברענגעז
 אױב׳ן, אליץ׳ אים און גיםער זיינע אלע

 צרעוז־וואונדעז םח גרויל אין ארײגווארםען
 ‘קינ זישע זינם מחבר. דעם אים. פארפאלגם
 זינם אים םארפאלגם םער נאך :דער״יארען

 דער צו גית יצחק־ם ױנגען דעם יארען יענע
עקידה״.
 גע־ שיץ זייםען. 210 האלם בוך דאם

דאלאר. 3 — פרית געבונדען. שית און דריקם
 בוכהאנדלונגען, אלע אין באקומעז צו

.ציקא״־םארלאג: איז דערהױפם
"CYCO," 25 B ast 78th S treet.

New Y ork 21, N. Y.
: םזזבו־ םון אדרעס אויםן אויך

H. LEIVICK, 165 Audubon Ave״
New Y ork 33, N. Y.

 באזדבען װעלען פינישערפ ר.לאור,
ניישאנם״ ״ױנײמעד

 פי־ קלאוק םון קרלםור־קאמיםעם דער
 באזוך א אראנזשידם .9 לאקאל נישערם■

ײםעד די פיז הןידקװאמערס די צו ײנ  נײ־ .
םען דעם שבת. אויף שאנס״.  11:30 מערץ. סי
 זיך ײילעז ידאס מיםגליךןי־ ב־־יםאג אזייגער

 װערעז אונםערנעפרנג. דער אין באםײליגעז
עז ם מ ע  מ. צו כאצײםענם װענדען צו זיך ג

 אינם לאקאל• פון סעקרעםאר אלעקסאנדער.
 םםע38 װעםם 22 יוגיאן. דער פת אסים

פערזאן. א םענם 50 איז איינםריס סםרים.

ן3 זײט <י-----------------------------------------------------------—--------------- —> 1954 םערץ,

ט ר ע ד נ ו א־ ה ח י ע ר ע ס מ ר ז * ע צ מ ע ע !1א נ ק י ר ע מ א
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 דעם אר־ם ט־מעל 1יננ
געזעץ, הארטלי טעפט

 אונזערע װעלכען מיט
 א שפילען פאליטישענם

 אויפן פאליטיק ביליגע
לעבענס־ די פון חשבון

צענד־ פון אינטערעםען
 א מאכען װאס אמעריקאנער מיליאנען יייגע

 מען פארגעסם פראצע. אײגענער *ון לעבען
 אמע־ אין געזעצגעבונג סאציאלע אז אפט,
 געװארען געשאפען מאל אלע ניט איז ריקע

 נאר ארבעםער, דעם אונטערדריקען צו כדי
 פרײער בעסער. לעבען העלפען צו אים כדי
 דאזיגע די אז זיך, פארשטײט זיכערער. און

 געװארען דורכגעפירט נים איז געזעצגעבונג
 און ארבעטער. די מצד איר פאר קאמף א אן
 בעלי די מצד װידערשםאנד שארפען א

 געקענט זיך האם טאקע אפט און בתים.
 די װאס שריט יעדען אײף אז אױםדוכסעז.

 סאציאלער בנוגע פאראויס מאכען ארבעםער
 בתים בעלי די זײ שטופען געזעצגעבונג.

 אנטי־ארבע־ דןרך צוריק שריט צוױי אויף
 בלויז זיד האט דאס אבער געזעצען. טער
 ביז־ די אויף בליק א אויםגעדוכט. אזוי

 בא־ ארבעםער־געזעצען אגגענומענע איצם
 א געגאנגען איז אמערילע אז קלאר, װייזם

הינזיכם. דער אין פאראױם װעג היפשען
 פון בילד אויספירלעד אן געבען צו כדי

 געזעצגע־ סאציאלער פון אנסװיקלונג דער
 װאלט שטאםען. פאראײניגםע די איז בינג
 איבער איבערבליק אן געבען געדארפם מען
 ארבעטער־שוץ־געזעצען פון געשיכטע דער
 דעם ביז וױיל שםאטען. באזונדערע די אין
 אזײנע אז אנגענומען, געװעז איז דיל״ ״ניי

 אויסשליסלעכער דער אונטער זײנען געזעצען
 אום־ אבער איז דאם סםײם. פון ײריסדיקציע

 .1צײטונגס־ארטיקע' א אין טאן צו מעגלעך
 די מחמת נײםיג. ניט אויך איז עס און

 ענ־ אז מער־וײיניג איז אנםװיקלינג דאזיגע
 װעם. עס שםאםען. אי׳ע כמעם אין לעכע

 נעמען װעלעז מיר אײב געױג זײן דעריבער.
 גאנצען פארן מוםסער א װי שםאט איץ

י׳אנד.
 פון אנםװיקלונג דער פון מוםםער א רױ

 באזונדעדע די אין גע^צגעבונג סאציאלעד
 וױיל יארק. נױ נעמען מיר וועלען םםייםם

 דער און עלםסםער דער ערשםענס. איז. ער
 אץ געבים. דאזיגעז אײפן פראגרע^װסםער

 זיך האם שםאם דעם אין יױיל צרױיםענם.
 פון מאסען־אימיגראציע די קאנצענםדירם

 םאג הײנםיגען ביזץ און ארבעםער■ אידישע
 דער פון מעחזיים גרעסםע די דא זיך געפינס

אמעריקע. אין ארבעםערשאםס אידישער
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 געווארען איז .1953 יילי. םעז21 דעם
 אנגענומען איז עס זינם יאר הונדערם פונקם

 ארבעםער־גןיזעץ. ערשםע דאס געודארען
מי אין איז .1853 יולי אין דא<»ם. דעם ס ל  א

 -איינצופירען געזעץ א געװארען אנגענוםען
 אלע פאר ארכעסס־םאג צעז־שםונדיגען א

 בא־ זײנעז ױעלכע ארבעםער. און כיעכאגיקער
ארבעסען עפענסלעכע אלע בײ שעפסיגם

טהאדן אהרן =-ז

ױ שםאט אינם  געזעץ מין אזא יארק״. נ
 פעדעראלע די אנגענומען געוזאט שוין האט

 : 1840 יאר אין פריער. יאר 13 מיט רעגירונג
 ערשטער דער געװען איז יאי-ק נױ אבער
 אדאפ־ האט װעלכעו־ אמעריקע, אין שםאם
 אויך געזעץ םעדעראלע דאזיגע דאס טירם
 אלע ביי אנגעשםעלםע און ארבעמער פאר

גופא. שםאט אינם ארבעטען עפעגטלעכע
שע רוב דער בעת טאג. צו הײנם  אידי

 7 בלויז ארבעם יארק נױ אין ארבעםער
 םאראן אויך ם׳זיינען און םאג. א שסוגדען

 בלויז מ׳ארבעם װעלכע אין פאכען צאל א
 באגרע־ װאם געזעץ. א קען טאג, א שעה 6

 טאג א שעזז צען צ.י ארבעטס־צײט די נעצט
ױ אױםקלקען ו ט' י . װילדע אזא נ . ה. א צי  מ

 איבער מיט אז זינען, אין מ׳האם װען אבער
 נארמאלער דער איז צוריק יאר הונדערט

 ביז זון־אויםגאנג פון געװען ארבעטם־טאג
 װינםער־חדשים די אין און זוךאונטערגאנג

 קײן געזען ניט בכלל ארבעםער דער האם
 דע־ ערשט ארבעםם־םעג, די אין טאג־ליכט

 גע־ גרויסען דעם באגרײםען ניעז קאז מאלט
 ארבעטם־םאג. צען־שםונדיגען א פון װינם

שע די באגרײםען דאס קענען ספעציעל  אידי
 געדענקען װעלכע ארבעטער. נאדעל־פאך

שװיץ־שעפער. יארקער ניו די נאך
 אנגע־ פאר געזעץ שםונדען צען דער

 נאך האם ארבעט עפעגטלעכע בײ שםעלםע
 כםדר׳דיגען פון ערא אן געעפענט ניט װײט

 ארבעטער־שוץ* פון געבים אויפן פראגרעס
 אנהויב אן געװען בלויז איז דאס געזעצען.

 בארג־ שװערען און לאנגזאמען לאנגען. א פון
 אפשטעלען. דױערענדיגע םך א מים ארײף

ט מ׳האט װען  איינציגעז ?ייז געטאכם ני
 סא־ פון ריכםונג דער אין פאראוים סראם

געזעצגעבונג. ציאלער
 דאזיגען דעם גאך מען האט למשל. אזוי.
 שום ?ימ אנגענומלז נים געהיץ ערשםען

 אין יאר 28 סון משך אין ארבעםער־געזעצען
 האס 1881 אין ערשם יארק. נױ שםאם דעם
 ארבעםער־געזעץ׳ אן אגגענומעז יײדער מען

 אר־ װאס פרויען אז — פינדערױיכםיגען א
 בענק־ באשימעז םוזעז פאבריקען אין בעטעז

אװעקזעצען■ קענעז זיך זאלען זיי וואו לעך.
 גע־ ם׳איז װי גאכדעם .1883 אין ערשם

 ביורא די אלבאני אין געוואי־עז שאפען
 צוגעגריים איז ארבעםער־םםאםיםםיק. פאר

 אר־ װײםערדיגע פאד באדעז דער געיוארען
 דא־ די האס כל קרדם געזעצען. בעםער־שוץ

 אײםפאר־ אן 1884 אין ג^פאכם ביורא זיגע
 פעל־ די אײף קינדער־ארבעם ױעגעז שלנג
 װערקשםא־ און פאבריקען די אויף און דער
 רעקאמענדא־ די םםײס. יארק ניו אין םעז

 יאר יענעם זײנעז בױרא דער םרן ציעס
 װעל־ געזעץ. א אין געדוארעז פארקערפערם

מז צו פארבאםעז האם כער שעפםי  אין בא
 אלם י*ד דדײצען אונםער קינדער םאבריקעז

 ױ־ פאר ארבעםם־צײם די באגרענעצם איז
 אדן יאר 18 אונםער בחורים גענםלעכע■

 א שעה 60 צי יאר■ 21 פװ ױנגער פרײען
באזדנ־ געװעז איז געזעץ דאזיגע דאס וואך.

 גע־ האט »עס וואם דערמיט׳ װיכםיג דערס
.באק־ציינער״ האט .  נעמלעך איז דאס .

 ארבעטע־־־שוץ־געזעץ ערשםער דער געיךען
 שטראפען באשםימםע ענםהאלםעז האם װאם
 זײן עובר װעלען וועלכע בתים. בעלי פאר
געזעץ. נײעם דעם אױף

 געזעץ דעם אין ״באק־צײנער״ די אמת,
 קיץ האבען די ש־ואכע. זייער געװען זײנען

 געזעץ־ברעכע* די בײםען געקאגם ניט סך
 אנ־ מען האט הכל בםך בתים. בעלי רישע

 צו אינספעקטארס צוױי גאנצע געשטעלט
 און פאברילען אלע אויף אויג אן האלםען
 מ׳זאל אז יארק, ניו שםאם אינם שעפער

 און יגגענםלעכע בנוגע געזעץ דאס אפהיטען
 דאם האט אבער דעם טראץ קינדער־ארבעם.

 װי־ שארפען א אדױםגערופען געזעץ דאזיגע
 בתים. בעלי יארקער נױ די מצד דערשםאנד

 אינדו־ ״די אז גע׳םענה׳עם, האבען װעלכע
 בשום קענען םםיים יארק נױ אין םםריעם

 קינדער־ארבעט׳ אן עקזיסםירעז נים אופן
 נעמען ארבעטער דערוואקםענע די מחמת

 קיץ זײ פון מ׳קען אז לוינען, הליכע אזעלכע
ארײסציעז.״ ניט פראפיטען שום

 ארליסצל־ געשעמם נים זיך מ׳האם אז
עע אזעלכע אס טים עפענטלעך קומען  שי

 ^לבםםפאר־ ממילא שליז דאך איז דבודים,
 בתים בעלי דאזיגע די אזוי װי שםענדלעך

 געגען געזעץ דאס ״אפגעהיםען״ האבען
 הא־ אינספעקםארס צוױי די קינדער־ארבעם.

 מים םפראווען געקענם נים זיך ך5זיכ בעז
 האבען װעלכע בתים, בעלי םויזענםער די

 דאזיגען דעם פון אױסגעלאכט זיך פשלט
מז ערשםען זײער אין געעזץ. ע ל ר ע  באריכם י
 אלע די װעגדז דערציילם םאקע זײ האבען
 כדי אן װענדזת בתים בעלי די לואם קונצען

 געזעץ דאס אפהיםען פון ארױםצודרייען זיך
 האבען אײז־װעגם אין קינדער־ארבעם. געגען

 װע־ באריכםעם אויך שוין אינספעקםארס די
 אין לױערעז ודאם געפאי־עז גרויסע די גען

 לעבלן אמ געזונם דעם אויף פאבריקען סך א
 דעם פון ספד אײפן אמ ארבעםער. אלע פון

 אלבאני אי־ן םען האם באריכם דאזיגען
 אז אזדי, אקם״ .פעקםארי דעם אגלענדירם

 מאסרעג־ עםלעכע אײנשליםען אויך זאל ער
 לע־ אוץ געזונם פאיץ זיכערקײם בנוגע לען
 צדוײ אין פאבריק. אין ארבעםער פונם בעז
 פאד־ אויך מןגן האס ,1887 איז ארום׳ יאר

 צען• אינם^עקםארם־אויף צאל די גי־עסערם
 סונם םיף בײם שפעםער- יאד. 13 פים »רן

 געדדעז שויז זיינען יארהונדערם. לעצםען
 האבזיז עדעלכו פעקםאדי־אינספעקסארס. 50

 פון אפהיםדנג דער אויף געגעבעז אכםונג
 בעלי די םצד ארבעסער־געזעצען אלעהלײ די

בתינ^

 אין ירנישמם די פדן ראלע :דיבפױגין די
ר דורכסירזןן םן כן ר גזךעשזןן שד*ן א

 אין ארבעםעד אדגאנתירםע די כאסש
עי פמ געפאדערם האכעז אפעריקע  רעגי* ד

שי פת דורכפירוגג די רונג  ־7ארמםעד*
 אזײ געודען נים אבןיר זיי זײנען געזעצען.

 אי*ײן געזעץ דיה־ אז גלײבעז• צל גאאיװ
 בעסערע דערשלאגען זיך קענען זײ װעלען

ען T העכערען א און ארמםס־באדינגונג
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ם י »H 3 ד
ם  *yo* *יז זזדמםער דער ־.n*ii*oo מג
מ  היגער דער פון *גהױב *יז ב*לד ה*ס רי

 אז דערזען׳ ' אנםוזיקלעג איגדוססריעלער
i גחרל דער y r i אײגעגע זײנע אין ליגם 

oiy.i. נים זיך קײגםאי האם עו־ x״ 
 mxyixyTyi 9סאציאל *ז פאוידאזם. פיל
 עקםפלדאסאציע• געגעז באשיצעז *ים ז*ל
 1אי ארבעםער םיליאנען מגדליגער די

 ביםערער זיײגעגער דורד iyx*n *םןדיקע.
u n ra iy i די דערפילם yxi*i סאכםלא־ 

 געזעסמגבונג 15ל*ציס* דער «ץ זיגקײם
 *91 ה*בעז זײ שסאסעז• סןזונדערע די אין
 םאר־ ארמםעד־געזעמװ 9*ל די *ז זק■

 עס װאר כןגמםזםען געבוירענע נױ םדי בלײבזמ
 .rro־iyoyx»־ ארמניזירםער קײז נים* איז

 שםײן יעיאגס םרײד זי׳יגע דזרך ז*ל. מ*ם
ף  בתים בעלי די היםען ארן װאך דעד »י
 גיט iyx*n װעלמ ־ס.19ל*י יײעדע םים

 זיך מסרראװם lyxrip *לערלײ דודך בלדיז
 נ*ר .17X9191 9ד*זיג די ®ץ 19יםצודד"1*ר
.19x**a9i ד9פו־ איו 19D* «שוס זײ

 19x*n iyx* ײם1 ר91לבי9ז י9ד *ו
r* ר9ד *־ן ז9ק*כ» זײ i* n׳־iy o i ־9ארב 
 סאציאלע די אויף געודען 9םשפי רש*סס9ס

lxuT isfoi 1909* די לםדבתx1 די און 
*1909x1, 0 ר.9ודידX11910'•« iyx*.i די

 ן9פ*רשם*ר? צו כדי 111091x9191 9ס*צי*ל
 9ר90וױי ז9מם9*ױםק *ון oxprt' 9ד9זײ

19u h 909XT*b. א־1*ו־ ר9י םון ה9הש« די 
ף *רפעםעדשאםם גיזירםמר itw »י k םא־ 

 שם*רק ם*ל9*ל *יז 111x91x9191 ר9צי*ל
 װ*ס ז.9װיגם91 די כ*סש דדיהרהאפס. *ץ
ran* די  1909x1 אויסגעקעםםם ז9ה*ב 

ײמו קם.9דיר  ם*ר* סר א lywfryi תםיד ז
 91נדי901גאכק 1909שי די ®ז *ױם

.T9X9T91 9*צי*ל0
ל. גוםמר * פי ס  אילוססרירם װ*ס ^
 ר909ארב די מין סײזקיים9•ר*גר די גסלם

19ם*צי*ל אײף ד.9הש« ר9זײ *ון !עװינסען
011x91x9191 תמיד בלײבם 9לכ9ײ i \ i*
 ר*9סריער־ד אס1 םאקע איז םשרשנהליס

 םרײען פארבאםזױ האם or״ T9i9« 9ם*נ©
 נ>0 װי ר9ם 1909x1* ix י*ר 21 ר9ני11א

 םון ר90ל9 פרײעז itx* װ*ך. * ן9שסמד
i װען .1907 '*ר ביזן iyx*.i י*ד 21 9i 

ii9 ה*ם םיס־ביל19«ר ר919זסוימרו» i* 
1 ox'x2* ר9ײ ix lra*oo9xx) 91 ד-9ש* 

0190 *«909X] װיפיל ן9ד1שםו סיל זןווי
o הסית ?^x ר9י ra עז דאס רם.9ם«ד9ג עז ! 
o״ r מען בלײז ם*לם9י מ ר  o9x*»־oxiiu ®ז
sז 19סרוי »־« T 9X "r9 iira, ז9פרוי אז 

19190 T9C9X*«t ן9שםונד די איז ט>ר iix־ ' 
 19ײ נם.9אײ איז 9 און רםרי9ד1אי 6 19ש
 1900 י־אר אין האסען ר9אר*סאכ1י9 די

 דורך זיך פאר קעםםם9אויםג הןזם91 שײז
 ארבעםם־ ן9אכם*שסונדיג אן ױגיןזז ר9די

 אין נער9מ די אז ן.9קומ9אויםג איז מא^
 ־1צ1באשי אן דיאכען 'גאר*סאבריקען9 די

 זיך פאר 111x91x9191 ר9יאל1םא דיגער
ב91  זייער ק1דא א שםעדען ער1י1.ױײ ם9»י

 םא־ 91זעלבי די אין פרײצן די װי ױגיאז.
i9? 'ix. א1ײ די צו האבצז װאט ט1 ס1'  בא־ י
באשי־ געהאם יא האבען די כאםש לאנגס.

•19X9191 91'119X

w 'Cff טרין־ מ א ב א ר ב ע ג
געױיצען שיץ רײײ א

 *91 אייד האט ארבצםערשאפט 91דיי די
דדאסאםישע די א־יםצ״־צעז אזײ ױי ױאוםם

ע די און מאסמםצן  יםגע-1א !אכעאלמנדיג
 באאײנ־ פאר םײס-מ 9ל9םל19עס 901ברױ

 קצרפערשאסםען רישע9ב91צ9ז91 די םליסצן
מז  איד דאס ארבצםצר־געזעשעז• ייע1 לםו
 שוידער־ דעם םים פאל דער גצווען למשל׳

 םען25 פון םרייעטנצל־םייער םראגישען לעד
 פאר־ דער דורך יארק. יו1 אין .1911 מערץ.

ם בצלי די פיץ יריגקייס1 ברצכצרישער  בתי
צן ־פאבריק9בלחק א םיץ  אי־בעםער. 145 דינ
 לע־ סיידלעך. אח 19םרױ זײ פח סייסםע די־
 ױ־ די װארען.91 םארברצנם עחזיים1די9ב
א1  פירער־ דער 1901» דעםאלם, האבעז 01י

r שאםם o ידיס9ל ל9שאנ9םערנ1אי ר9י 
 *91אויפ אזוי מניאן. װאײרקצרס ם19גארמ

 אל־ אין 1א .11כדיס־ עםצנסלצפצ די רודערם
ד [90 האס באני ל  .םעק־ א ירם1י1א1אר מ
ע םארי סי עי םיג ם צ טז  װאם קאםישאז״ אי
 אײסגע־ צײם יאד דרײ סון םשד אין האם

i9־oo9x*H> די פארשס im i'*op שע־ די אין 
ח פער ױ שםאם אינם פאבריקצז א יארק. נ

ן אױםפארשוע ר91דאזי דער ארום « 
 ד־עען 111x91x9191 ר91די191אכ*!יל1 דער

 כ*9גל91־9פ 9באריםס לכע9אז אקםיװ 191191
 אעער.1־ ם. ם19ראב םעגאםאר װי ז90קיי

 דער און םםיםה אי. אלםרעד גאײצרגאד
 פ. א. דצר םון פרזהידצנס ער1םאלסדי9ד

 דע־ ען1יי1 עס !אמסע^־ם. ל91י090 ל״ אװ
 עפצנםלע־ 50 !צװארעז 19האלם910א מאלם

9X ן919םארה .)p ^ x*b •(יש׳האם הירינגם״ 
 191א1דות־9 זײער צח־וזי 500 רם9ה910אײ
 דיקע לף9 אין !צװארזװ דדוקם91א* 1אי

iit x 7.000 םיס T90" i• ולםאם191 1דע אח 
19x9191*190 9X.»* נייע 36 191191 1אי

ת א י ח  לע־ דעם באשיצעז ix 19x9191 י
 *9ל דאס און מױונם דאס םםאגדארד, נס9ב

19X 01פי <i909X*H. צײט 191 םים 19זײג 
 העל־ ix 19X9191 19i*ii9i ם1י091זדינ אויד

ס ז9ם ^1םסרייק*סיכם 19לײכ1»י  יאר 1אי כי
עי 1אי את 1887 מ ל  געווןײיען לירם1ס*9 א

ײ א א א ב  ארביםריײ און 1ישא9י1םע אײ .
o 91ביי װדדכען ix שאד• 'l i x סםרײק א אין 

ד W9P91 האבען  אויפ־ הילף נאך 1911911 זי
 אז יך.1 שםײם1סא םיכסח*. עם1 190לײ119

 *1909X1* סע1י1י1ארגא י1 האם א1 אײד
 ערישען1פיא עם1 191עװי1 צוןףישם שאסם

 סא־ יT901P91 1 איז רנאד91 און ביישםיל•
אל  זי איז •1הדי װי 011x91x9191 «1 9צ'

i9oi?9i 1שפעםע סר א.
 לײענער סך א פאר אז יכער.1 עז1די םיר

 01אשי119איב אן ױץ צם ײצם אוניצרצ
 אזוי אז וױםען, לאזען זײ װעלען םיר יב1א

ם װי שפעט  פו־א־ י91 האט 1909 יאר אע
 א איינגעפירט יארק גױ שםאט גרעסיװער

f9i9i• ־9ל אפ1 האם ארבעטצר 1919' אז 
 װאד• 19י 1א' 1רו־טא אײן אײף רצכם 9אל1
 װי עם1אכ1 יארען לאגגע געשצז 1אי אס1
ײקצ אין ס1יא1ױ 1ײ1ט םך א  האבען אמצ

 מיםגלי־ זײערע 1פא אויסגעקעמפט געהאם
ו־טאג.1 א אויף כט91 91אזי1 אט1 <ר1

 אכט־ עם1 מיט צשען1איז. 91לבי91 אם1
ױגצן  *5 ר9י מים און ארבעטס־טאג שטונ

 גע־ עלכע1א מיט ארבעטס־װאד• טאגיגער
 ־שטונדען.1איבע ריױםום־לײן• װי זעצען

 אנ־1ק ארבעטסלאזע־פארזיכערעג• שכירית.
 אנטשעדי־ ־ אומגליקםפאלען קעךבצנצפיטס.

צלטערפענטיעס. איז ג־נג

בערעכםיגקײם <(----------------
ײע די שם װאם רעאקציע נ  איצכז כאהעד

לאגד דאס
 גע־ סאציאלע י1 האם פארשרים ײס1ג

 י1 א*ן !צמאכם אםצריקע אין 11בו91עצ1
 אץ יל״1 »נױ צם1 19ם1או יאר צוואנציג

פ 1י9.  9ם19כ91אויבעז־אויםגע 9אל י1 יל״.1
 אם פון פראז־וקםען זיינען ן91וג19פאר־בעס

 שת־געזעצצן זײ אם אבער פעריאז־ע. 191
 ר91א פארקריפעלם עפאר1 אין איצם 19שםיי

 עו־ע111א ורך1 םאקע ױערען. צו אפגצשאפם
79191*19x91. םארט־מען זיך האבען װאם 

i 01ריכםו 19x991911919101* I* אין y i 
i געויען 1אי עזעץ1 .םעפם־הארםלי׳ 9 i םיג־ 

 ר9ריש9עאקציאנ1 191עמײ1אל אן פאר אל1
 י1 סען.1עװי1־1ארבעםע זײ אויף אםאקצ
 רעטיעסי־ 1אי !צפונען האם אסאקע דאזיגע

תק ררען סד  צ*91גע ר9יאל1סא 191 אין אוי
111x91 9 י1 פת i9 im *x ־9םפ ן.9שםאם 

 זיך קיעמאל i9X*n 9לכ9וי יענע■ פמ ל9צי
 ר90וי1ג 1צ קיין םים נם9ײכ9אויסגע ים1
i9* 191 לגבי כקײם9םל1יי1פ 0 i 'i 'i * i i 
םערשאפם.9ב1א

מז׳ ע 1947 זי i99 1 א אין ז9זי i* i9יי 
 *נםי־ צאל א געװאו־עז ש*םעז91 190שם*

 היפאקו־יסי־ ם9י i9onx ז99געזע לייבאר
 *x'1911 זײ ז9ב*שיצ פון םעל1ק־מ*91 שעז

 *9X1* ן9ל9יװידו11אי ם9י םון כם9ר 9כ9ל
 תירוץ itouk 19« האם לםשל, *װי. .190

 991*1 * ש*םען91 ס״9*ו*ב אױף כם91» פיז
 י1 און •1999191 9יש1כע91סםוײיק־ב וײי

 ים1 אויך שםייע! זיך. פארשםײם געריכםזת,
*9 : i y i פין 19וו*פ ר9ב*םיש9ב*ל *לםער 

 װ*־91 01על*1 ער1װי איז ס1קשא1דש*11אי
o 1םרלע אין 191 i* i

שיגען אין ־91אוים ר9יכם1 א ה*ט מי
1 o p 'i iי i* o iii"o *אויף שירען1מ i 9i 

 א װי I9i9ii באםראכם *רף1 ם*ל*ין9פיק
 םי-1* י1 ז9כ9י1ב1פ* צו 9ספיר*צי1ק*

ה*ם שםאם ן9ייט1צו * אין .1919191 םראסם
 1קש*1שא11איג i* 19ב919ויטג1* ר9יכם1 *

191S1 * וױיל דערפאר• 'בלויז 1ם־ל*י9פיק 
 D9i יױסעז ט1ל*91 האבעז 19סםרײק י1

 ־11*1פ פירמע פארטםדײקםע יi 1* לם.19
j צירם im n c  i* 'i"*i*i 1ריםע1 * 1זײי 

 יוױ־11אי 19ב*פײל דיכטעיי * ה*ם שםאם
 ט־9פיק * *ײרכצוגית 1099x1* 9דועל
 םטרײק * 19X91X 19פ“־9י1 רמיט91 אח 1ל*י
 19H91 ן9ײנ9X 1״׳9ii ־־ס•9ר*יװ1םר*ק־ פת

i9 פ 191ײ1כים i ,x''9i 191 r יאז.1ײ 
 19« כים9נ שטאםע! 91911* סך־ א אמ
אנטי־ 9נײ 19מ*כ 1צ מי י1 ים1*ר1 זיך

*ז1ײ ' 19x9191. 9*לט אײס ם1פש םעראבם 
 1עשאפע1 ייכתחילה זײנען 9לכ9װ געזעצען•

 טראסטם *פאליםםישע1סא 19191 191*1191
ט אץ קארמעלען. אץ i סי y i פי־ פח הילף 

 19« פרואװם ס1ל*יע *םישעX9*לx 91יפ
י*נס.11י 19191 אײסצעוצצ! זײ

 באזונ־ י1 1ווא ,1פאלע סך א אױך פארא!
 טעפט־ עם1 ים1א טייטשע! 1שםאטע 9י9ד

 אי־ מיט פול איז װעלכער געזעץ• םלי1הא
iy װי 1™טרענגע סך א ת•1פתיר נערלעכצ i 

 1אי ד"1ב*א רירעישאנס 1יב*9ל ״נעשאנעל
 זעלביגען 1יט1ל את װעלכער װאשינגטאן.

 נם1פ אויסטייטשצר א־עציגער 1דע 79191
iy האם .1למש* אזױ• אקט. טעפם־הארטלי i

 ארגאניזא־ אז געיפסק׳עעט• ב.״ ר. ל.
 װעלכע ױניאן, א כצד פיקעטינג ציאנעלע

 דערלאזפאר איז שאפ, א 1גאגיזירע1* ױיל
)31 דיט אױף (שלום

r.r.1954מעדיז׳

 דזשיימנ פײערס באװענוננ אדכעפער אױישע
געכורםפסאנ m פעהינ׳ס

 1פי פארשםייער Di9iii.i ף\1פי איבער
iy i רפעםעי* ישער1אי* in i9ii*x האפען 
 איז פעברואר• 1םע14 עם1 פארזאםעלם זיך

 190075 091 1919פיי ix ל•9ה*ם *ר1לאמא
i*ooonx»i שפרו־ ײגענם מים עם1 פת 

 19־בוי1י*11י אח י*ליסם1סא 191י1ל9ד
שעיקאב  באמת את 09Pi*x 191 •1קי1פע ח

 וועל־ בײ משפחה־צחאמענקונםם. * 191191
 די I9i*ii9i עפרישם1אױם זישצן עס כען

n n -o t קאספעז■ 19*רבעם אמאליגע י1 פח 
o' ישע1אי פון בראשית עם1 פת i* 'ii. 1פי 

191 l i n i ' i i סא םץxאינסםי* י*ליםםישע 
 װאל־קאםפאניעס׳ «ישע11שם יi 1» םוציעס

o*n ישע1אי זײ *ini9Ti*x 1909X1 האמ

■ענקץ דזשײקאב ר־כדןיי

בראזײוײ איםם 191אס*לי 191 אױף געפירם
090X װאם 191191 9*יי x 19X*i^

 ־91 אים מים ױינען ל.1ײ ל99 ם91 ריסם1
1911 1*019 19ih x i*d מ 1ק*םםע *לע י1 א
 ־9.ײ גע׳חלומ׳ם אים מים 19צוז*מ 19האב את
191 19'ix * יף1א װעלם כערע9גליקל i 9 i 

.119 19ק*נ'190* :ייער
מ  םים־ װעמענס ל•9ש*נ9אינטערנ 19או

09 191זיי 09 191גלי i i*xpi* i סאציאלים־ 
 191 1אי טייל1א זימ פאר 1*190911 19םיש

ix* ־ '09x i 19געװ איז ױניאנס. איגזערע פת 
 זי־9ױים־פר1 ױי1צ 9איר דירד 19*ם1פ*ו־ם

שי1ל : 190191 ח לי אװ י1*גםאני אי שו  ס1ח
 191ױע רציילם9ד האם יני1אנטא האכםא!.

 91י1וו*ל91 1אי *ליזם91אי 19רױם1 דעם
 9זשעיקא1 וועלכע מים *פט.1נעד־ק1רע
 1אי 1919119 9זײנ 19ריס9םיטג האט 1קי1פע
 19ערצויג1 ליסע 1ױי םיט האט עז־ אזױ װי

 צי געמוטיגט זיי אמ יר1 19אימיגר*נט דעם
in םװעם־שאפ י1 פון זיך פאפרײע! i 'i* x* 

 פענקינ׳ס פון םך ״א ײניאנס. בױען און גען
 געװארען. פארװירקלעכט שײן ז-ינען חאנײת

 נאך איז עס אפער געזאגמ׳ אנטאניני האט
 וױיס־ דערגרײכע!״. אין בײען 1צ סך א דא

 באגרי־ האמ 1הא:מ* דדט־לײם פרעזידענט
 י־91״ I9i9ii ט1גערע יופל בעל עם1 סענדיג

o* 1סע9*ל אונז סט9נ װאס פענקשאפט. n 
x,' יענע נאך סענקשאפט א םייעתנס אזא 

״.1י*רע אץ טעג גלארײכע

 .11'19פײ ער1 פת ר9פ*רזיצ 191
0פארםר*ס האם ר9לכ9וו •1העל *לף1א 9 119 

i909x* ישען1אי i*?פאר־ האם ,090'0־ 
 ר9כ*י*אקם דעם ריקם19אױםג ך9פל9טר

ip ציזאמענקשפט פ.יגם i 01*191 האם ער: 
-i* זאם־ 91י1909ל * זיך פינם91 זאל אין 

 װעלכע .1נשע9מ 19זיצ *i ; זכרינות פון לוסנ
,i9X*r עםרױםם, 19קינ׳19פ םיט ן9צח*מ! 

 ז11א האם קין.19פ איר, «ײם.91 אח יםירם1*
 אייך מיר 19צאל היעם און 19x5191 םך א

*גקפ*רקײם״.1 און ליפע םים *פ
in o 'ii* x־o9i 9i עען  געהאלםען אױך זי

 םאציאלים־ *טראמאוױםש. ר. פון 19װאי־9ג
 מארקם םעארעםיקער: *מ ערxשרײ םישער

 מי־ 191 פמ 1911ש191ם ם*ר5קר9ם אים-1ל
 .lר5xשל*ס ײסף :ל9ש*נ9רנ9אינם ליגערי

 :1י*1ײ 19ײם09*םאלג 191 פח 190*1 1אי
 .פאר־ פרן *מען1 אין קאהן, ער1קסאנ5*ל
i פיז םקי.1ו*לי1 אסיף :רטם״9װ 9 i ט*9פאק 

pix ל5ש*נ9רנ5אינט: i9i'X5i .x, נא־ 1אי

19פ סעקרע־ םיװ1עקזעק *סהעי, פ. ריק1
 י1 זיים ל,51ש*9119ם1אי 191 פזץ םאר

 151 *ם 119לכ איז יאר, צװאנציג צטע9ל
1*90 01991 1191*191 X,, * 1אי 19םש1לא 

י5פ 19017 051 האםעל■ אסםאר  "X *ר.1ב
iiy* יוען9ג זײנען 11רו9פיי 15י n n 'i מים־ 

 •9מיװ1ק9קז9 *ל1915ג דער פת ר9גלח־
 !יו־ 1אי 15ל*ק*ל י1 פח זשערם19נ90 י1

o די איז יאו־ק p 9 i 'i־«i9 ם־1פ*91 י1 םון 
ן ל9ש*נ7רנ9ט1אי ר9ד 1אי נםם9ס  יך1א »

שמחה. ל9X D9i פון םשפחה אין פרײנם
 *1* האם 1לכע9ײ דובינםקי. נם9זיד51פ

 *־X האם פייעילעכקיים. ר9ד םים פירם91
 091 01*0191 ײפל ל9ב עם1 1י115רים1

 די געויזמ איז ל91עשא1ר901אי י1 אז פאקם.
 1709X1* ישער1אי 191 1אי 1ײניא 9רשם5

in i 5i'*x. םם 091 ױם1פ*רם1* האם װ*ם* 
ii'o פת ip 9Tp9־i90'm  * ix i* 09ip 9c־ 
 עקם1י1 נים מען1געק איז װאם גש.9ם ז91די
 מימ ציים. 1919' 1אי רייעז• ייניאז די 1פי

i'x i* iix א 191191 אם1 איז צוריק, יאר 
 אם11 ױניאױלעסען. 091 1אי רען־שריס91פי*
 מזל׳־ 19זיי זית צו ן9עװיז1ים1אר זיר האט

יג.1
 שא-5119ט1אי דער פץ ענט1פרעזי דער

 אין האט. ער י1אז װי ערצײלט1 האם נעל
 1901191 האט 1ױניא י1 װען ,1934 יאר

 פארנו־ געױען איז פא11 19 אץ ז.9X9אויפל
 פץ פראפלעם אײן אין טױזענט מיט מען
 זיך ארגאניזאציע, ר51־ױאקסענ1שנעי דעז־

 מענ־ ען1פ*סענ א װעױלן ארימקוקען !ענ־סען
 א־ן פינאנץ די מיט אנפיי־ע! זאל ױאס שען׳

 טער־1אי דער פון ענינים אדמיניסטראטיװע
 גע־ !עסאכט איז צײט ־ענער אין נעשאנעל.

 *«־ |1א יםװ*ל1א 19190*191 ער1 19װ*ר
i 1 געװעו איז 1װעלכע העי׳ y i1טםטע1אע 

הילק־ סאריס עם1901פארשטא פון געהילף

ו5 דייז <י----------------------------
i* פץ 1מע i 'T iy o y x i סםדיח, יײליאם אה 
i פה נאסען 1אי y i פוץ ג1ם־אפסייל'1גע1י
*1909X111'1־.

i 1פא y i 15טאצי*ליםסיש n n y r* x 
i5X*n פון ט■19ס7קל אױגיסם :דם5גער i y i 

 י. אמ .5ראצי915פ ר9מ*קראםיש91ס*ציאל־
ת ס5ין־שאצק115ל א  טאציאריס־ 15יש1אי פ

i •11פ*רפ* 19םיש y i *פאר־ אמ ר9*זיצ1פ 
ly לם9שם51 w iy i ם,1װאלפע !ױליאם פוץ 

 גע־ אידישע 9אײניגמ1פא י1 פמ קרעםאר5ט
.15ערקש*פם11

 ער*1א ר9ריקס191אײס ד<ר פץ ם1גערי
111157 ix ב־רײ• זיין את אים n i> האם 

 *91 091511* 15צװיש 1קי15פ זשעיקאפ1
 איך x*.i םאן׳x*n 51 איך *ס11 *ם1. .•ם1ז*
*x *911 איך װײל 1ם*9ג i019791 ים1 רש. 

 בא־ האם *ל91אי 15סאצי*ליסםיש 191
 x*n איך אח ג9ם־ײ1909ל מײז שםראלם

ם91 מ׳ חל'  ױת1םייל 1אי 19לפ9װ ׳01חל * '
״.191*1191 לעכם7ױר1פ*ר

iy i *גזװוא־ פאגריסמ יך1א איז 1ײביל
 י-1סיװ־1?5ז75 ריםשסאן׳ איס1ל פץ 19י

 *51 יש*ן9*רפימר אח־ישען פרן םאר7רע
ן71פע lyxiyii ריכמ,  ־1גר־י געהןױ׳פ^ האמ י

191•

 ם91 *ם 1פא 1געװ*רע פאשםימם 1אי װים.
*סם.

 מוזט91 *לם091 האם י9*םה 7ז*רי9פר
*19'ix lyx'ini זײ װי ם71פו *פיס- זית 
1*9x1 91 צײם 1915' 1אי זיד האס 1*י1יו* 

o'ix9 זײ פון ׳i9x*ixyx זיי־ װ*ם ד9ל79פר 
 יע.9יז*1*רג* דער 1אי 190פלי9רג9איפ 191

o i 'x n  o iy in y is'? י׳ס9*םה !עלױפם האם 
 סע־197רם*9קספ9 זימ אח םםז*ם?ײט5ארפ

i ים1ני9*71*1פי י1 1אי יש1 y i  r s איצט 
 ־7רג9איב את 9יז*צי1*רג* 19צװייגם1פ*

1'iiyx ה1מת * אים x*x i y i  ix״im yx 
o 1יא 20 פת o i 'i פאר i y i על,1ש*91ר9ם1אי

 יא• 911ל* אך1 זאל iy אז ,19ש11װא91 אים
ץ11* 19ײײם 19י ^ זיץ םים י י .09X1* 91װ

iy i 91 פאגריסט אײך איז שםחה ל9פ* 
i9i*n ־אנ־ שי11לואי ם191זי91װייס־פ פת 

i 191191 איז 19לכ91י י■1י1םא y i צװײםער 
a 191 ביי 191191 in y " o בא־ י1 צװישען 

 * 191191 אײד איז ס90גר*9ל9ג*ם11יס1ג
i .1א1א7א׳ פאםיל פח זש״15ס9-ם y i הײפם 

ךו ק*םפײד=״0ייס1 *וו *סאדםש פשם  ל*91אי
i איז אמהעי 1כע y i ער1 פץ םער9פארםר 

לײפאר. אװ 1יישא1519פ 157רי90א

 דעם דודך ביבער אײע־ע קױפמ
דעפ. בילדוננם אינטערנעעואנעל

 א האט דעפארממענט פילדעגס דער
 פאר דינסט ביבער־איעקייף בפעציעלען
 ױעלכער ייניאן, דער פין מיטגלדער

 ביכער פאבײנדע די אליפזל־יבען העלפם
 אײף :ייטגלידער די פאר זײ ?ריגט 1אי
, פרײזען. יצירטע1רע

o פיכער פאר y n y r מ. יא1פא :צ־ זיך 
 אינםער־ עפאדטמענט•1 ל91עדױ?ײשא <1קאה

17in .y על1נעשא i''xyi .-ק.1יא 1ני פראזײױ

אמהעי פ. פדעדריק עי־פ אינטעינעי&אנעל

1



V
:ערעכמיגקײט <[-M 16 דימ

. .—a בערלין אין קאנפערענץ 
 םלוכות 4 גרויםע די םון

האלם (די י
װע־ עס בשעת אן. נאך
 די אם געשריבען רען

 פיר די װען שורות.
 םיניסםארען * אויםלאנד

 װעם בערלין- פון פאנאנדערפארען זיך װעלעז
 וו׳על* הכל• סך דעס אוגםערציען דארםען םען
 האס עס וועלם דער איבער אפקלאגג כען

 םאוועםײ דעם םון פראפאגאנדע די געהאם
 םאלאםאוו װיאםשעםלאװ םארשםײער שען
 פאר־ די איינגעג^בעז זיך ד״אם װײם װי און

 םעדב־ דעםאקראםישער דער פיז שםײעדם
 םאנעוײ כיםרע די צוריקצושלאגען װעלם

 די&לאםאםיע• םאװעםישער דער םוץ חנם
 זיים איק אויף פראפאגאנדע וױ םער װארום

 זײט צוױיםער דער אויף געגען־אםאקע איז
דערװארםען• געקןינם נים םען האם

עז קאנםערעגץ חנר אויף  באהאנדעלם דינ
 פראבלעמען אנגעװײםאגםע אלע געװארעז

 םען װזילם־פאליםיק. הײגםיגער דער םון
 קית םאכען געקעגם נים לכתחילה זיך האם

 מען רצזולםאםען. י פאזיםיװע אויף אילרזיעם
 די אז האפען. געםארם נים אויך אבער האם

 רעפרעזענ* פרנם שלום־רײד צבועות׳דיגע
ם םאקע װעלעז םארדעם־ריםלאנד פח םאנם ני

 דעםא־ די אין וױרקוגג םינדסםע די האבען
לעגדער• קראסישע

 אויף פארהאנדלונגען די פון צענםער אין
 געשםאגעז אי־ז קאנפערענץ בערליגער דער

 דײםשלאנד. פאראייניגען װעגעז םחאגע די
 ענין דעם וועגען רעדעם פאלאסאודס האבען

 אום־ גרויסען דעם אדיפסגײ אויסגעודעקם
 גע־ לעגדער דעפאקראסישע די *יז צוסרױ

 םאװעם־ דײםשלאנד. גאװאפענסער א גען
 זינען אין זיך. פארשםײם ריאם. רוםלאגד

 זי .ײעלם־הערשאםס. אויף פלזינעד אירע
 װאס אלץ אינעװײגיג פת אױפרי׳יפען װיל

 אלץ פאר פריער װזיג• אין איר זיך סםעלם
 *זדי־ אן פון פלענעד די םארגיכםעז זי ודיל

ם ®זרםײדיגונגס־ארפיי. »יש?דע«אר  דער פי
 םאק־ איר איז דײםשלאנד. פח באםײליגזנג

 גים׳ סאװעם־רדסלאנד אז ;אזא געװעז םיק
פאראײניגדנג דער צו ״םכפה איר לפנים.

 דאס אז ועאי. םיסן אבער דײסשלאנד. פון
אלע א זיין זאל םו זאל זי אז דײסשלאנד. די
 הזוי־ען ניט זיך. באוואפעען םארען נים

מז  אנ־ כיט אפםאמן םיריטערישע קײן שלי
לעגדער. דערע

 װי־ א געהאם האס פארשיאג דער אס
ם אין סײ אץ עמייישען אין פײ דער־קול  דז

 פאר־ בײדע איין ^רלאכועגס. פראנ*ומישעז
אדײהמקײ סאציזר־יטשעז זײגען יאם^םעז

ן מ ־  בא־ דער געגעז רעדעס שארפע םים ק
ג ' נ ו מנ  איז עגגי׳אנד אין דײששייאגד: פין *

ד>פ יייגהעז פון פירער דער ז ג  דער פין '
 ר«י־ — פראנקר״יך זדו בעײאן — פארנז״

זשול פירער. ממיאליהםישער בזזאוטסער

קיסמאן ױסן£ דר. םין

 װערט װאס ארמײ, אײראפעאישע די מאק.
 דער פאר נויםװענדיגקײט א װי באםראכט

 םאװעטי־ מעגלעכער א געגען יגונגTפארםי
 אומפאפו־ דער היינט איז אגרעםיע, שער

 דעמאקראטישער דער אין ענין לערםםער
 בערלין אין קאנפערענץ די האט דאם וועלט.

 מאלאסאװ האט דא געװיזען. דאםנײ אויף
צוגעטראפען.

 גראד זײנען זײט אגדערער דער אויף
 ארוים־' קאנפערענץ דער פון צײם דער אין

ת געקוםעז  איחערגעם הינםערען םון ידיעו
עד פארהאע.  אויפמונטערענדיגע קײן נים די

 םא־ פון דיפלאמאםיע אםענםיװער אן פאר
װעם־רוםלאנד.

 דא מעלדונגען דאזיגע די װילען םיר
 אומצו־ די װאקסם עס :אנדײטען קורץ גאר

 אין םאסעליטעךלעגדער׳ די איז פרידענהײם
 פון מזרח־זאנע סאוועם־אקופירםער דער

 אפע־ צו געקומען װידער עם איז דייםשלאנד
 םיף־רום־ אין װידערשםאד. פון אקםעז נע

 םאלדא־ דער אין און קאזאקםםאן אין לאנד.
 אנ־ זיך האט סאװעם־רעפובליק. וואנישער
רישיגונגען. פח םדרה נייע א געהויבען

 רוס־ אין םיכױאציע אינערלעכע די אם
 סאווע־ די וואס גופא׳ פאקם דער און לאנד
 געצוואונגען געװען איז דיפלאניאםיע כישע
 קאנפע־ ביים אױפצודעקען אביםעל באסש

 העלפען געיױפ .ױעס קארםען. די רענץ־םיש
ע די פארלייכסערען  אינ־ דער אין שפאנו

פאליםיק• םערנאציאנאלער

ײס פאר ײד באײ*;־ ידגיאן םרײד פץ פר .r; ס די ץא רי״ א ט ט״־י

 פון קאנפעדעראציע אינםערנאציאנאלע די
 ארײםגעקימעז איז יוניאנס םרייד פרייע די

 דער צו פאדערינג קאטעגארישער א םים
 רעפ־ זאל .זי אז רעגירונס פראנצײזישער

 ױ־ טרייד דער פון פרייהײם די פעקםירעז
 כאראקצ• אין איז םוניז אין באװעגונג ניאן
 קאלאניעס פראנצויזישע ביידע די אס אין
 היפשע א שוין אן גײם צפון־אפריקע- פמ

 אוי־ פולער פאר בארועגוגג שםארקע א צײס
 כאל עטי־עכע שוין זיינעז םיניז אין טאנאמיע.

ט צוזאבלענשטױפען בלוםיגע פארגעקוםעז  פי
 פראנ־ ד<ר פוץ פאכם בארואסענםער דער

 כאראקע אין אדםיניסםראציע. צרחישער
 נאר פרידען איגערלצכער דער זיך האי׳ם
ד.אר. א אײף

 פארשארפען צפוךאפריקע אין צרות די
 פראנהרי־ך .־זאס קריזיה. שודערזין דעם

 בים יאר<ן. פון צײם א שרין איבער ־־עבט
ט אינדא־כינע. אין מלחנזה ד*ר  דער די

 מיט 'אכד. אין לאגע עקאנאבדשער. ש־דערער
 אירע פון צעשפײיס־ערעג פאליםישעד דער

 שיוע־ אי־ע די אייף נןיפוקט נים סארטישנז•
' די פ.ץ אײגע קײז נאך ה*ה ריגקײפען, ר׳

 אזוי לעצטעגס זיך האבען װאס גירונגען,
 און ערלעכען אן געזוכט ניט געביטען׳ אפט

 צפון־ אין פרידען צו װעג אויפריכטיגען
 אדמיניםטראציע די פארקערט׳ אפריקע.
 שטאנדפעקט אויפן אלץ גאך שטײט דארטען

 דער צו האגט״ שטארקע .א באױײזען פ.ן
װם׳/ די פון באפעלקערוגג טי ״נעי

 װערם ברוםאליםעם באוגדערער א מים
װעגוע ױגיאן טרײד דיי פארפאלגט  אין בא

 אויף איז צוריק חדשים עטלצכע מים טוניז.
 גע־ דערמארדעם אופן געהײמניםפולען א

ױ טרײד דער םון סעקרעםאר דער װארען  י
 הזןסשעס. פארהאם םוניז אין באוועגונג ניאן
 פאליצײ די ר.אם םאג הײגטיגען צום ביז און
 םאר־ בלוםיגען דעם אם אויפגעקלערם ניט

 װיל זי מערדער. די געכאפם נים ברעכעז׳
 אז קעגםיג׳ נים, גאר זאך דער אין טאן ניט

 םארםישט זיינען פערזענלעכקײםען הײכע
ענין. דצם אין

טינג לעצםען אויפן  עקזעקוטיװ פון מי
 קאגםעדערא־ אינסערנאציאנאלער דער פון

 בריסעל׳ אין יוגיאנם םרייד פרײע די פון ציע
 דיםקו־ ברייםע א געווארען דורכגעפירט איז

 צסדן־אםריקע. אין לאגע דער װעגען סיע
 קאגםע־ דער פון סעקרעםאר גענעראל דער

 איבערגע־ ד.אם אלדעגגרוק׳ ה. י. דעראציע.
 איגםערגאציאנאל פון פאדערונגען די שיקם

 םע־ א אין רעגירונג, פראנצױזישער דער צ־
 אונטער־ .ױערט עם װעלכען אין דאראנדים.

 איז פרידען צו וועג דער אז געשטראכען,
 נאר אונטערחריקונג. פאליצייאישע קיץ ניט

 באםעלקערונג דער מיט פארשםענדיגוגג
 ארעם־ זאלען עס פאדערט. דעמזןראנדום דער

 מערדער די ווערען באשםראפם אמ טירט
 רעםפעקסירט זאל עס דיאסשעם- פארהאם פץ

 ױ־ םרײד דער פון פרײהײט פוי־ע די װ־לרען
 מאראקע אין םיי טיניז אין סײ באװעגוגג נ-אן
 געהע־ די װערען אנגענומען זארען עס און

 אדםיגיס־ די איבערצובויען מיםלען. ריגע
 אויף טעריםאריעס ביידע די פץ סטראציע

זעלבםם־םארוואלםונג. פולער פץ יס־דדת די

דרום*אפריר,ע ראסיכםרצער דער אין
 םון רעגירונג ראטיסםיש־פאשיםםישע די

 פרעסיער־םיניס־ םיטן בראש דרים־אפריקע.
 נײעם א פים ארײסגעקומען איז כא^אן. םער

 פון סייל דאס פארפאכען צי געזעץ־פארשייאג
 װעם געזעץ נייעם דעם לײט אפאזיציע. דער

 דעפארטי־ צו פאכם די האבען רעגירונג די
 וואם בירגער. נאסוראליזידטען יעדען רען

איר. געגען ארײפציםרעמען װאגט
]ןרײנגעטרזו־ איז געזעץ־פראיעקס דער

 ענדע־ אן ווי פארלאפענם איז געױארעז גען
 אנםי־קזןפוניםםען צים דאפענדכענם) ר־גג

 פון זזגגעװענדעס בכלל ווערט רואט געזעץ.
 גע־ קאפף אין אײפש^יפלעך רעגיר־נג דער
 גע־ ראסיטטישער דער פון געגנער די גען

 זזזיט געזעץ דאזיגען דעם לײטי זעצגעבוגג.
סא־ די הײסם (ד?ס ײפסיץ״פיניסםער דער

I

------------------> 1954 מערץ,
 א באשטראפען צו מאכט פילע די ליצײ)

 ״דערקלערט״ פאליצײ די װעלכען מעגשען,
 זײנען באוױיזען .שום קיץ קאמוניסט. א פאר
ס ױטיג׳ ;י  פונם פארטײדיגונג שום קײן נ

ס קען ער סעגלעך, גיט איז באשולדיגטען  ני
 הילפלאז איז ער געריכם, צום אפעלירען

 זי װיבאלד פאליצייי, דער פון הענט די אין
 איז מײנונג איר לױט אז נאר, דערקלערט

״קאמוניםט׳׳. א עד
 צװישען פארגעזען. איז געזעץ דעם אין

 װעל־ מענש׳ א אויב אז שטראפען, אנדערע
 אין גאשולדיגט יוסטיץ־מיגיסטער דער גען

 דרום־ פון בירגער קײן ניט איז קאמוביזם,
 אים רעכט דאס רעגירונג די האם אפריהע׳

 די שראגט איצט לאנד. פון דעפארטירען צו
 געזעץ- צים אמענדמענט אן פאר רעגירונג

 דעפאר־ צו רעכם דאם האט רעגירונג די אז
 אויב קאמוניזם. אין באשולדיגםען א טירעז

 לאנד, פון בירגער געבוירענעו א נים איז ער
 נא־ א איז ער אויב װערטצר: אנדערע מיט

דרום־אפריקע. פון בירגער םוראליזירםער
 אן איצט פון קענען ױעט רעגירוגג די

 ביר־ נאטוראליזירםען יעדען דעפארםירען
 צו אונטערטעניג גענוג גיט איז װאם גער,
 געזעץ דאס פארםיי. הערשעגדיגער דער

 ליבערא־ דער פון באקעמפט שםארק ,ױערם
אפאזיציע• לער

 װאם ראסעךפראגע׳ דער םון זייס איץ
 לעצםע די ביי געװארען אויפגעדעקט איז

 האם פארלאםענט, אין דעבאםעס הײסע
 אין קאנםםערנאציע םיפע א ארױסגעדופען

חברותא• מאלאנס פון רײען די
 אפאזיציאנעלער דער פון פירער דער

 אםיציע־ געבראכט דיאם פארטײ״ ״ױנײםעד
 אז זען. צו סיאיז וועלכע פון ציפערעז■ לע

 װערם געזעצגעבוגג האסיסםישער דער מים
 רע־ די װאס דערפח• היפוך דער דערגרייכם

ל: א פאר געשםעלם זיך האס גירונג  דער צי
 סעק* .װײסען דעם אפגרעגעצען װיל רעזשים

 געםישם־בלוטיגע. און נעגערס פון טאר״
 נעגער־ארבע־ צאל די האלט אבער פאקםיש

 דער אין זיך פארגרעסערען איץ אין טער
 ווײ־ צאל די בשעת איגדוסםריע. .וױיםער״

 אזוי — זיך פארקלענערט ארבעםןר סע
 איז םאלאן זינט פון צײם גאנצער דער פאר

 סעגרעגאציע אין מאכם דער צו געקימען
א :(אדער  גערו־ װערט עס .יױ ארסײו״,9.

 העכסטער דער געװארען איז אפיציעל) פעז
 דער פון פירער דער רעגירוגגם־פרינציפ.

ױנײםעד  בלויז אז געו^יזען. האט פארםיײ י
 ביז 1948 פעברואר פון — ציים יאר פיר אין

 אר־ וױיסע צאל די איז — 1952 פענרואר
 5 מיט געפאלען פאבריקען די אין בעםער

 נעגער־ארבעטער צאל די בשעת פראצענם■
פראצענט• 15 מים פארגרעםערם זיך האם

 דער־ זיך דערקלערט סתירה דאזיגע די
 די היט־אפ מאייאן־רעגירונג די וואס מים•

 ראסען־ די װי שםרענגער נאך פארסײ־ליניע
אני אין ארייז ניט לאזט זי :ליניע  קיץ ל

 עס װעלכע פון איפיגראנטען. אײראפעאישע
 געג־ זײן װעלען זײ אז דערװארםען, צו איז
 װע־ ױי װיבאלד םאלאן־רעזשיפ׳ פונם נער
 אינ־ די זיך םדז שמיפרעכם. באקופעז לעז

 נצגער־ארבעטער. םיט העלפען דוסםריע
 — נעגער־ארבעםער צאל די װאקסם בפילא

 (מגפרס. געגען ססגועגאצ־מ דיור דאנק א
 גע־ דער פין איראניצ ביםערע די איז דאס

ש״כםע.
דרים־אפריקע פרן פארםיי לײבאר די

 שארפער א מים ארויפגזנקוםען איצט איז
ע צו סוף א מאכט .־ועלכע דערקלערונג,  אי

 ראסען־ דער אין שטעי,ונג איר װעגען ספקות
 ארױם זיך זאגט דערקלערונג דער אין פראגע.

 שטים־רעכט גלײכע פאר פארטײ ל־יבאר די
 בירגער, אלע פון גלייכהײם פאר בכלל אץ
 די הױט־קאליר. אין ראסע פון חילוק א אן

 אין פאראײגיגט זײנען װאס ױניאגם טרײד
 שױן זיך האבען קאונסיל״ ױנ־אן ״טרײד
 ראםען־גלײכהײם. פאר ארױסגעזאגט פריער

 אייניגע און ױניאך׳ װארקערס ״מאין די נאר
 אונטער זיך געפינען װאם ײניאגס׳ קלײגע

 :אציאנאליסטישער דער פון אנפירונג דער
 פון פרינציפ בײם נאך זיך האיםען פארטײ,

״הארעךראסע״. װײםער ד־לר

אן טרײד פרײער דער פרן ױעגוננ ױני  כא
יאפאן אץ

 פון קאנסאלידאציע די האט יאפאן אין
 גע־ באװעגונג ױגיאן טרײד פרײער דער

 לעצטער דער אין פארשדיט גרויםע פאכט
 אנםי־ די צוגעטראטען איז ענדלעך אין צײט

 צו פעדעראציע ױניאן טרײד קאמוניסםישע
 שטעלען װאם ױניאנם׳ די זיך ארום זאמלען

 איג־ די פאר קאםף דעם צװעק א פאר זיך
 ארבעםערשאפם. אײגענער דער פון טערעסען

 קאמאינ־ פון אנװײזונגען די פון אומאפהענגיג
 די פון אײנםדוס דעם פון פרײ און ־ם4פ?

קאמוניםטען. הײמישע
ארגאגיזאציצ, ײניאן Tםרי גרעסםע די

 באהערשט איז קאונסיל״, ױגיאן .טרײד דע.ײ
 געװא־ געשאפען איז זי קאמוניסטען. די פ־ן
 אקופא־ מיליטערישער דער בשעו/ נאך רען
לאנד. פון ציע

 די פארכאפם באלד האבען קאמוניסטען
 און ױגיאן גרויסער דער אם פיז אנפירונג

 ווע־ א־ואנםוריםםישע אײף אװעקגעפירט זי
 די מאסקווןי. פון אנרױיזיגגען די לויט גען׳

 פאנאנ־ אנגעהױבען זיך האט ארגאניזאציע
 א אלץ גאך איצם פארמאגם זי דערפאלען.

 די אבער פיליאן׳ 3 פון סיטגדידערשאפט
 אייגענע די קאמפראמיטירמ. איז בארועגיגג

 ציםרוי ד<ם פארלײרען ד,אבען מיםגלידער
איר. צו

 וואס ארגאניזאציעס. ערשטע די פון אײנצ
ש־ דעם פון אפגעריסען זיך האט  קאמעיסטי

 די איז קאינםיל, ױניאן טרײד דאמינירטען
 די איצם זײנעז זײ מאטראזען. פין ײניאז

 אײפבײען גענופען זיך ־אבען װאם ערשטע.
 ביז פעדעראציע. ױניאן טרײד פרײע די

 ױניאן ,םרייד פרײע די פאראייניגט איצט
 800 פת צאל א רייען אירע אין פעדעראציע

 בא־ די אבער ארבעטעד. טויזענט H(9( ביז
 טרייד פון ארבעםער די װאקסט- ־ועג־נג
 דער פון מיד שוין זײנען קאינפיל ײניאן

 ױ־ די איבער דיקטאםור קאמוניסטישער
 אנטי־ די אז האפען. צו :יא־ז און ניאנס

 װעט פעדעראציע ױניאן טרײד קאםוניסטישע
 דעם אין כוח יױרקזאמער א װערען באא־

 טרייד פרײע די יאפאן. אין ארבעטער־לעבעז
 אז אנשליפען זיך ײעם פעדעראציע י־ניאן

עי  קאנפעדעראציע גאלער1א'נטערנאצי> ד
יוניאנם. םרייד פרײע די פון

 .ליבעראלע״ אזייגערופענע איצטיגע. די
^ בראש יאפאן• אין רעגיר־נג י  פרעםיער־ מ

ט אן דערווייל• גײם 'אשידא. סיניסטער  כי
 אויף פאי־יםיק ארבעטער־פישטלעכער איר
ע א ליניע- גאנצער ד־לר ײטענ  ױ־ םרייד צע
®זגיא־ געשפאלםעגע s און באװעגינג ניאן

17 זײט <-------------------------
 בעסםע די איז דאס — באװעגוגג ליםטישע

 זיך קאנען קאפיטאליםטען וואם םיטואציע,
 םיםואציע די אם טאקע װערט װיגשען. נאר

 צד רעגירונג איצםיגער דער פון אייסגענוצט
 קאפיטאליס־ פון פאזיציע די פארפעסטיגען

טען־קלאס.:
 צוױי באהאנדעלם װערען פארלאמענט אין
 פארשטאר־ צו צװעק דעם האבןין װאם בילס,

 פא־ איבערן רעגירונגס־קאגםראל דעם קען
 פון לעבעז געזעלשאפטלעכען און ליטישען

 שםרענגע א אײנפירען װיל געזעץ איץ לאנד.
 זאל .יואס פאליצײ. דער פון צענטראליזאציע

 פון קאמאגדא דער אונםער דירעקט שםײן
 געװיילטןי די רעגירוגג. צענטראלער דער

 און שםעם גרויסע די פון אדמיניסםראציעס
ט זאלען דיסטריקטען  דעה שום קיץ האבעז ני

 געזעץ צוױיםען א מים פאליצײ. דער איבער
 געזעלשאפטלעכע די ווערען פארבאטען זאל
 שול־ די פון אקםױױםעם פאליטישע אץ

 גע־ זאל דערציאוגגס־װעזען דאם לערערס,
 ד־לר פון השגחה דער אונםער װערען שטעלט

רעגירונג•
 אין פארםייען םאציאליםטישע בײד־ל

 פירען לינקע. די און רעכטע די פארלאמענט,
 בילם• דאזיגע די געגען קאמף שארפען א

 בריי־ אין^דער און פרעםע דער אין אויך ארן
 צןיפלאקערם זיך האם עפענםלעכקײם טער

 דיקםא־ דאזיגע די געגען קאמף הײסער א
געזעצען. טארישע

שע ײ םרײד אכדיגאםארי אנ רג א אד עי  י
 םאוםה־זדעילפ, נײ אץ זאציע,

אױספראליע
 אנגענומען איז סאוםה־ודעילס ניו אין*

 ארבעסער אלע אז געזעץ. א געווארען
 םרײד־ פון םיםגלידער ווערען מחען

ױ ױניאנס.  גרעס־ דער איז םאיםזז־װעילס נ
 בא־ א מים אױםםראליע• פון שםאם םער

 פיליאן וזאלב א און 3 ארום פון פעלקערונג
 אינדוססריאליזיר־ שםארק א ס׳איז נפשוו^

 ■דאר־ איז לעיבאר־פארםײ די געגצנם. טער
סםײס־רעגירוסט דער פוץ רו־ער ביים ם«ן

 8 אין איינגעםיילם איז אױססראליע
 דער שוין איז םאוםה־װעילם גיו שםאסען.
 i צװאנגס־ױניאניזאציע. מים שםאם צוױיםער

 אנגעניפען ד.אט וואס שסאם- ערשםער דער
 יאר אין קווינפלאנד. געווען איז געזעץ. אזא

 אין לאנד. אגדער אן אין אױך .1917
 אײגגעפירם 1אי זייאנד• נױ שכנות׳דיגען

 צוואנגס־יוניאני־ געזעצלעכע די געווארען
.1917 יאר אין זאציע.
 סאיםה־ נױ פץ י־עיבאר־רעגיר־נג די
 םרייד גייעם דעם אײנפירענדיג האט■ דועילס
 דער־ גוטע די אײף אנגעװיזען געזעץ■ ױניאן

 קוױגה־ אין געהאם מ׳האט וואס כארונגען
 אבליגא־ דער פיט זילאגד ניר אין ארן לאנד

 דאס ארגאניזאציע. ײניאן טרייד טארישער
 פון באגרענעצונג שים שימ גישם באדײם

 ווערט ארבעסער. די פון פרייהײט ד<ר
 דארפען ארבעםער די אונםע^געשטראכען.

 םרײד- זייערע פון סיטגלידער װערען נאר
 לא־ ״גושל װי אזיי אקוראם ארגאניזאציעט■

 באר דעױ פיז פיםגדידער זית םיזען יערפ
 4t דענטיםטען דאקטײרים• אטאסיאיישאן.

 דײערע פון — ארבעםער אינםעלעקםיעלע א-
 יײיטער אי־גאנידאציצפ. פיאפעכיאנעיע

 רזשגדה שרם קײן רעגירינג די האט אבער
 פי• ידעלכע ארגאניזאציע:^ די א־־בער נישם

אהער. ביז ,ױי אזײ טעטיגקײם זײער רעז

\



ם כ חי מ װײס ש. r® אי מ עק*נאמישע י א  אין ל
צי* די לױם איז לאנד

 צאל דער װעגען םערען
זיי־ וואם ארבעםסלאזע.

קווע־ אסיציעלע פח געז
גע־ םארעםעגםלעכם לען

חודש, פאריגען ורזחנן,
 דע־ םעז15 דעם צװישען ערגער. געװארעז

ען מז צ ם דן ץ רי מ ס  צאל די האס יאגואר, מ
 םיליאן. צוויי איבערגעשםיגען ארבעםסלאוע

 עפ האם חודש פאריגעז פון םיםען אין *דן
מיליאן. דרײ איבער בײ געהאלםעז שױן

 ארבעםסלא־ װאקסענדע די אז זארג די
 אנזעעװדיג דערודײל איז װעלכע זיגקײם,

 םאבריקעז איז און שםעם זייז םייםםעז צום
 דעפעגס־בא־ אויף געארבעם האס מעז װאו

ז שםעלוגגעז•  אײ אױםשירייםעז אויך זיד מ
ר  בים־ און אינדוםםדיע־געביםעז אנדערע מ

 עקאנאםישעז ערנסםעז אז צו םירעז לעבוזײז
 ל.* אוו x א. די באהערשט האם קריזים.
 צוזאםענגעקומען זיך זײנען זײ ייעז םירער

 ײיער םױ זיצינגעז פערםעל־יערלעכע די צו
חודש. סאריגעז קאונםיל. עקזעקוםיװ

 אפגע* זיך האבעז זארגען דאזיגע די
 א. די װאם באשלוסען. רײ א איז שפיגעלם

 זיי אנגענומען. האם לדםירערשאסם אװ ם.
 קאםעגאר־ צוױי איז איינגעםיילם דא װערען

 די וואם מיטלען בנוגע באשלוסעז )1 ־ יעם
 פארמיי־ צו אויף אעעמען דארף רעגירוגג

 אינם קריזים עקאגאמישען ערנםםעז אז דעז
 ל. אװ פ. א. די װאם פלענער )2 »ון לאגד
 באשי־ צו אויף דורכםירען זיך נעמם גופא
 מיט־ אירע פון מצב עקאנאמישען דעם צען

גלידער.

ס. א. סון פראגראם ןןרןאנאםישעד דןןר
קאדנסיל עקןןזקומיוו ל. אוד

 סדר־הױם אויפן פונקט ערשםער דער
 פארגעקומען זײנען װאם זיצונגען, די םון

 םעברואר נײנםען און ערשטען דעם צװישען
 געװען נאטירלעך. איז, םלארידע. מיאמי׳ איז
 איבער לאנד אין לאגע עקאנאמישע די

 וױצע־פרעזי־ ל. אװ פ. א. 15 די װעלכער
 גרינטלעכען א אױסגעהערט האבעז דענטען
 באריס עקאנאמיסט, הויפם םונם אנאליז

שישקין.
 אז געװען, איז אנאליז פונם תיד דער

 די זיך האבען חדשים זיבען לעצםע די אין
 מיל־ דרײ אויף פארקלענערט דזשאבס צאל
ם יאז  5.3 איז דאם װאס םויזענט, 349 םי

 ארבעםער.. באשעםםיגםע די פון פראצענט
 פון ארבעטער אײן װערטער: אנדערע אין

 מלאכות בעל באשעפטיגטע ציואנציג יעדע
 זײן פאי־לוירען ײני עצטעז!י זײם האט

 ערנסטע קיין ניט דערײ״־ל איז דאס דזשאב.
 אײנצי־ יעדען פאר הגם ארבצםטלאזיגלײט.

 זײן פארליירען האט װאם ארבעטער. געז
 פראבלעם. ערנםםער גאנץ א עס איז דזשאב

 די אויב ערגער סך א ײעי־צז אבער קעז עם
די באצײםענס אננעמעז ניט װעם רעגירונג

 מאסעז־ א פארםיידען צו מיםלען געהעריגע
 פארלוםם א און לאנד אין ארבעםסלאזיגקײם

 לױן־ מיליאנען םון קויף־קראסם דער פץ
ארביםער.

 דעריבער האם קאוגסיל עקזעקוםיװ דער
 ®־נקםען. זיבעז פון פראגראם א אנגענוםעז

ע די װאם רו  גע־ ײד געדארםם װאלם רעגי
ען מעז ר מי ר תגג די )i איצם שױן דו  רזנגי
 םינימום־ געזעצלעכע די העכערעז זזמי

 םים דאלאר א אױף םעגם 75 םון שכירות
 דעם אויםשפרײםעז את שעה א מענם 25

 וואס ארבעםער. סיליאנען נאד אויף געזעץ
ם לחלוםין איצם ביז זײגען  פונם באשיצם ני
 ארבעםםלאזען־בע־ דעם העכעדען )2 :געזעץ
 ארבעטםלאזע די באשיצעז אייך ײי נעםים

 לענגערער א םון םארלויף אין םלאכות בעל
 םארגרעםערען )3 יאו־; דורכן פעריאדע

 די אנםװיקלעז און םלוכה־סובםידיעם די
 דעס לטובת לאנד םונם נאםור־רעםורםען

 םעדעראלע די )4 ;םאלק םונם וואױלזייז
 מער אסיגנירען איצם שויז זאל רעגירונג

 אונ־ געזעלשאפםלעכע נוצלעכע םאר געלם
 ברײ־ א אױף םובםידירען )5 םערנעםונגען;

 פאר פראיעקםען היחער־בוי פארנעם םען
 נידעריגע און םיםעלע מים משפחות
 שטייער־ ױשר׳דיגעז א אעעמעז )6 : דיכנםות

 זאלען שטייערעז װעלכען לויט פראגראם
 עקא־ ארעמערע די פאר װערען געשניםען

 רײכע די פאר אנשטאט גרופעם נאמישע
 פאר־ די דורכפירען )7 ;קארפאראציעס

 געזעץ׳ ..פול־עמפלאימענט״ פון שריפטען
 אלץ םאן צו רעגירונג די פארפליכטען װאם
 די שאפען צו כוחות אירע אין איז װאם

 די העכערען און דזשאבס צאל מאקסיקום
באפעלקערונג. דער פון קויף־קראפט

 פון קויף־קראפם די אויפצוהאלטען כדי
 עק־ דער האם באפעלקערונג ארבעםעד דער

 ױניאנם אז באשלאסען, קאונםיל זיקוםיװ
 די העכיערונגען. לוין נײע פאדערען זאלען

 פ. א• דער םון קערפערשאפט צענםראלע
 די אויפגעפאדערט גלײכצײטיג האט ל. אװ

 אירע פון שכירות די העכערען צו רעגירונג
 און אפיס־דעפארטמענט אינם אנגעשטעלטע

מלוכה־בױראס. אנדערע אין
ל. אװ פ. א. דעד פון ױענדונגען די אבער

 אוי־ ״טויבע אריף פאלען רעגירונג דער צו
 מיליאיערעךאד־ די האט פאקטיש ערעז״.

 צי זיך באמיט װאשינגטאן אין מיניסםראציע
 כדי ארמײ ארבעטסלאזע ״קלײנע״ א שאפעז

 טעפט־הארטלי פין היייף דער מים צ^קענען.
 דער פון פאזיציעס די אפצושװאכען געזעץ.

 דער אין באװעגונג. ארבעטעי־ ארגאניזירטער
 קאונסיל עקזעקוטיױ דער װען צײט זעלביגער

 עקא־ אויבענדערמאנטען דין נימען5אנגז האט
 בא־ געװען שוין איז ׳פראגראם נאמישעז

 אין האם אײזענהאוער פרעזידענט אז קאנם.
קאנגרעס צים באריכט עקאנאכיישען זיץ

 די םון םונקם ערשםען דעם געמאכם פבםל
 װעגען נעמלעך פאדערונגען. ל. אוו פ. א.

 מינימום־שכירוױ.. געזעצלעכע די העכערען
 גע־ םריער איז פאדערונג די אם גראד דיגם

 לײבאר־םעקרעםאר. פונם געווארען שםיצם
 צוזא־ םי־אי־א א בײ רעדע א אין םיםשעל,
 קאנפערענצען שפעםערע בײ און מעגםאר

ארבעםער־םירער. םים
 דעריבער האם קאוגסיל עקזעקוםיװ דער

 צו סעםיעם אירע םמ צײם םך א אפגעגעבען
עגןן פלענער באהאנדלען  די םארשםארקען וו
 צו אויף ױניאנס פון םעםיגקײם פאליםישע

 קאנ־ ליגעראלען מער א דערוױילען קעגען
 פארשטאר־ :גאוועמבער קוםענדיגען גרעם

 אר־ דער םון פאזיציעם איגערלעכע די קען
 בא־ דורך באוועגונג ארבעםער גאניזירםער

 די צװישען רײבונגעז אינערלעכע ױיםיגעז
 דעם דורכםײ־ען און ל.־ױניאנס אוו ם. א.

 סי־אי־א; דער מים אפםאך ״גא־רעידינג״
 פאר־ דעד אויף אויג וואכזאם א האלםען

 ױ־ די פון װעלםעיר־םאנדעז םון וואלםוגג
 באמיאונגען די אנםקעגענוױרקען און ניאנם

 אינ־ פאנדען די שםעלען צו מלוכה דער םון
אױםזיכם. איר טער

 אויס־ כדאי איז םונקםען צוױי לעצםע די
באזונדער. באהאנדלען זײ און צוטײלען

ען פ א ש קנזען אפ ץ ױריסדיקציע־־קאנםלי  א
״ דעם דדרכסירען נג די עי ר א־ ך ״נ א מ פ א

אײנשםי־ האט קאונםיל עקזעקוטיװ דער
 עם װעלכען לוים פלאן א אנגענומען מיג

 ױריסדיקציע די װערען געשליכםעט זאלען
 ױניאנס. ל. אװ פ. א. די צװישען םכסוכים

 א האבען ױניאנס צװײ װען :איז פלאן דער
 ערשט צום זײ זאלען קאנפליקט ױריםדיקציע

 דורך אויסגלײך אן צו קומען צו באמיען זיך
 איז דאם אויב • פארהאנדלונגען. דירעקטע

 באשטי־ ל. אװ פ. א. די װעט מעגלעך ניט
 פארמיטלער א רײען אײגענע אידע פון מען

 פאר־ דער אױב סכסוך. דעם אויסצוגלײכען
 דערלײדיגען צו באװײזען ניט װעט מיטלער

 איבערגעגעבען ענין דער װעט םכסוך דעם
 דרײ פון ארביטרײשאן־באארד אן צו װערען

 מאכט די האבען װעט װאם מיטגלידער,
 װעל־ ונגTאנטשי בינדענדע א ארויםצוגעבען

 אינם גערעכט איז עס ױניאנס די פון כע
ײריסדיקציע־קאנםליקט.

 נאך װעט װעלכעד פייאן׳ דאזיגער דער
 דעטאלען מער מיט װערען אויסגעארבעט

 א. דער םון טרעזשורער םעקרעטאר דורכן
 געבראבט ױעט שגיצלער, װיליאם ל״ אװ פ.

 1קאונסיי עקזעק-טיװ קומענדען צים װערען
 א־יף שיקאגא׳ אין מאי. טען 13 דעם נ־יטינג

 קאנפערענץ א צ■־ דאן א־ן באשטעטיגען צו
 קאג־ דאזיגע ■די פרעזידענטען. ײניאן די פ־ן

 אן“פי דעם אנבעםען קענען דאן װעט פעי־ענץ
 דעם אדער דורכפירען אנהייבען אים און

 צי ברענגען אים און אפלײגען ענין גאנצען
װעט װאס קאנװענשאן, ל. אװ פ. א. דער

------------------>־ ו954 מעריז,
 אנ־ לאם אין סעפםעמבער איז פארקומעו
דזשעלעס.

 אויף פראצעדורע. די איז זען קען רען װי
 פלאז דעם אם דררכפירען און אגצינעמען

 באקאגם איז עס װער פארזיכםיגע. א זײער
 ױריסדיקציע־קאג־ פרן געשיכטע דער מיט

 װי ױניאנס■ ל. אװ פ. א. די אין פליקםען
 געבוי אינם אײנגעיוארצעלט זײנען זײ טיף
 וױפיל און פעדעראציע מעכםיגער דער פון

 גע־ אויסגעגעבען איז עס ענערגיע אין געלם
םיגען אינם װארען  ױריסדיקציע־ געגענדי
 דער ױניאנס, ל. אװ פ. א. די צװישען קאםף

 זײגען װאס 'שװעריגקײםען די פארשםיים
 עם אבער דורכצופירען. &לאן אזא פאראן

 פירערשאפם ל. אװ פ. א. די אז אוים, זעם
 א שאפען צי געםאן נעם א ערנםט זיך האם

 קענען זאל וואס אפאראט׳ פערמאנענםען
 קאנםליק־ ױדיםדיקציע די אם אויםגלייכען

 ױניאן־ארגאניזאציע דער אינערהאלב םען
 אײף שםרײםען אירע ארויםםראגען ניט און

 פיקעם־לאין. דער אויף און גאס אפענער דער
 שםרױ־ סך א גאך פאראן זיינען עס אבער

װעג. אין כעל־שטיינער
 ױרים־ אפענע ליקװידירען צו פלאז דער

 איז ל. אוו פ. א. דער אין דיקציע־מלחםית
 אפמאך נא־רעידינג מיםן פארבונדען ענג

 ל. אװ פ. א. די פעז־עראציעם, ביידע װאם
 װעל־ און אגגענומען האבען סי־אי־א אוןידער

 מיםן קראםם אין ארײן ארפם4גע האם כער
 אפמאך דאזיגער דער .1954 יאר פון אנהױב

 די דורך געװארען באשםעםיגט איצם ביז איז
 און פעדעראציעס ביידע פון קאנװענשאנם

 ר-ויפם זײערע פון געװארען אינטערגעשריבען
באאמםע.

 אינטערנעשאנעלס ל. אװ פ• א. צאל א
 דעם אונטערצושרײבען אפגעזאגט זיד האגען

 גיט וועט עס ביז אפמאך ״נא־רעידינג״
 פלאן עפעקםיװער אן װערען אנטוױקעלט

 אין ױריסדיקציע־םכסוכים אויםצרגלייכען
 סי־אי-א מײסםע די גופא. ל. אװ פ. א• דער

 אפגע־ זיך האב^ן װידער אינטערנעשאןעלס
 ביז אפמאך דעם אעםערצושרײבעז זאגם

 (טראנספאר־ טימסטערם װי, ױניאנס אזעלכע
 װעט אינטערנעשאנעל, טאציע־ארבעטער)

 אונסער־ אן דורך פארפליכטען. אויך זיך
 שטי־ רײסען צו ניט אפמאך. אונטערן ^ריפט

 פאק־ ארגאניזאציעס. טי־אי־א די פ,־ן קער
 די אז ארויםגעשטעלט. זיך עס האט טיש

 עס פרעזידענטען װעמענס יוניאנס. זעלביגע
 פארגרעםערען צו אמביציעס גרריםע האבען
 אײסשפרייטען דירך ױריסדיקציעס זײערע

 אין מיטגלידער א'בער יוריסדיקציע זײער
 א. דעם געגען אױך זײנען ױגיאגם. אנדערע

 ױריםדיקציע־ יטליכטען צו פלאן ל. אװ פ.
 ״נא־רעידינג״ דעם געגען און קאנפליקטען

 טימסטערס דער פון פרעזידענם דער אפמאך.
 ניט עס האי״ט למשל. בעק. דײוױד ױניאן.

 אריםצו־ בדעה האט ער אז םוד. קײן פא<~
 מיט־ איבער סײ ױריסדיקצ־ע זיץ ש־פרײטען

 ױניאנס. ל. אװ פ. א. אנדערע פ־ן גל־דער
טי־אי־א. דעם פון מ־טגלידער איבער סײ א־ן

 רער אדײנצוברענגען פראצעס דער יא.
 א איז רײען ארבעטער די אין הארמאניע

 זײנען עס אבער שװערער. א און אנגזאמער1'
 אויפצו־ באמיאעגען ערנטטע פאראן סארט

 פאראײ־ און מ־יחרית קלײנלעכע די הערען
 מער דעם געגען ארבעטער־כוחות די ניגעז

ש־נא• דרױפענדיגען געפעדלעכען

ר ע רענג ם אד ש ר מ אנ ר ק ע כ ר אי  ױעלסעי
ען ’ \ ד אג פ

 אויפגע־ ד.אט קא־נסיל עקזעקוםיװ דער
 עטאב־ צו איגטערנעשאגעלס אידע פאדערט

 דער אין מעטאדען אײנהײטלעכע לירצן
 װעלפעיר־פאנ־ ייגיאן די פון פארװאלםונג

 גאר נים בדעד. האט ל. אװ פ. א. די דען.
 אין אײנהײטלעכקײט מ<ר א־ײגציברעגגען

 װעלפעיר־פןמדען די פון פארװאלםונג דער
 א האלםען צו אויך גאר יוניאנס. אירע אין

 די אץ ערלעכקיים דער אויף אויג װאכזאם
ײא וועלכע לויט כללים. עטישע  פאנדען, ד

 דא־ מיליאנען ה־גדערטער באטרעפען װאס
 אםא־ די מחמת פינקציאנירען. זאלען לאר,
 רעאקציאנערע מצד זיך גרײטען װאס קעס

 די שםעלען צו שםימיגגען די און קרײזען
 פון השגחה דער אינםער װעלםעיר־םאגדען

 ױניאן עםישער דער איז מלוכה־אגעגטורען,
 א גערוארען פאנדעז די איבער קאבטראל

צייט־פראבלעם. װיכטיגער זײער
גאווער־ דער דיאם םטײם נױ־יארק אין

 אונ־ צו מענש םפעציעלען א באשטימם נאר
 װערם עס װעלפעיר־פאנדען. די טערזוכען

 דער אם פון באריבט דער אז דצי־װארם,
 מצד װערען אױסגענוצט װעם .אוגמערזובונג

 אין אדםיניסםראציע רעפובליקאנישער דער
 שםע־ צו געזעץ א דורכצופירען סטײט דעם
 א פון קאגםראל אונטערן פאנדען די לען

 םפע־ א פרן אדער אינשורענם־קאמישאנער
 אונםער־ ענלעכע מלוכה־אגענטור. ציעלער
ײנןן זוכוגגען  געװארען דורכגעקירם שױן ז

 און מיםעל־װעםם אין םטײטס צאל א אין
 פארגע־ שוין לאט אײזענהאוער פרעזידענט

 אי־ פאנדען די אין אונטערזוכונג אן שלאגען
 זעלבי־ דעם מיט משמעות לאנד, גאנצען בערן

 פארטײ־קאלעגע• זײן האט עם װי צייל גען
נױ־יארק. פון גאװערנאר דער

 אין אויפדעקונגען סענסאציאנעלע רײ א
 פאנדען ױניאן פון מיס־פארױאלטונג דער

 הענט די אין ארײנגעשפילט לײדער האבען
 איז ניו־יארק אין ױניאן־שונאים. די פון

 געװארען דערמארדעט אויגזםט פאי־יגען
 םױרװים ״בילדינג דעך פון פרעזידענט דער

 אװ פ. (א. ־אי3י 1לאקאי יוניאן״ עמפלאים
 שוידער־ זייער אונטער לואיפ. ם. טאמאס ל.>

 איים־ די אומשטענדען. געהײמע אין יעכע
 דער־ דער אז אויפגעדעקט, ד,«ט פארשינג

 צװישען האט ײניאךבאאמטער כארדעטער
 געלט סך א פארשװענדעט רעקעטס אנדערע

 האט מען װעלפעיר־פאנד. ייגיאנס דעם פון
 יאד פינף פין פאר^ויף אין אז אייסגעפעען.

 ױניאן־פרעזי־ צאצקעדיגער דער האט צײט
 געגומען קאלעגען זי־נע מיט צוזאמען דענט
דאלאר. מיליאן האלבען קנאפען א פאנד פ״גם

 א האם שיקאגא אין און דעטראיט אין
 נאך קאגגרעם פון סוב־קאמיטע םפעציעלע

 אונסערזו־ אנגעהויבען גאװעמבער■ פאריגען
 טימסטערס דער פון עניגים די אין כיגגען
 נײט גאר אויפגעדעקם האט ו־עיכע י־ניאן.

 האלט קאמיסע די ײעשים. אנשטענדיקע לײן
 די פון ב־כעד די ד־רבלוקען ביים איצט

אן עי װעיפעיר־פאנדען. י
אונטער־ דאזיגע די האבען ארים אין ארים

דצ־ כב־ד טך קיץ שאפט פארי יט נ ז־כינגצן
לצרי־ א: צר ד אין בכי־יי נג ״צגי בא ארבצטצל
כדי בפרט. '־יבאר אװ שאן פעדערײ קען
פאר־ דצר אין סברויכצן נ־י ז ידצ פארמיי צו
עיר־פאנדצן װצלפי ױגיאן די פח װאלטינג
׳א־ן ביצה־ קא־גטיל ־טירו ערזעלי ל האט צ י

19 דים <------------------------
 דער פ.ץ איינשםעלונג נײער דער מים הסכם

ע אז ל״ אװ פ. א. מא^םי  ױניאנס פון אוי
 פארברעכע־ פאר מיםעל קיין זײן ניט טאר

 ארגאניזא־ ארבעטער די אין מעשים רישע
 זאלען פאנדען די אז טאן, צר אכםונג ציעס.

 צײםלע־ דער ױערען. פארוואלםעט געהעריג
 װעם קאוגסיל עקזעקוםיװ פונם באשלזס כער

 פלוכה־אגענ־ אז .פארם־ידען, העלפען אפשר
 איבער שליםה קײז קריגען נים זאלען טורען

יוניאן־אינסםיםוציעם. װיכםיגע די אם

שאפ״ אײפן אםאקײ אן ״ײכיאך
םעק־ אין געריכם א ר,אם חודש פאריגען

 גע־ איגדזשאנקשאן אן ארייסגעגעבען כעם
 אײזענבאךארבצםער, די פון ױניאנם lb גען

 די באדינען ביים באשעפםיגם זיעען וואס
 פאר־ וועלכער אפערײםינג). אײזענבאנען(נאן

אפ״ באם ש אך ױני  דער םיס אגריםענםס .
ץ אין איױעגבאן. .םאנםא־פע״  ענםשיי־ ד

 דער אז דערקלערם, ריגסער דער האם דונג
 עקם״, לײבאר ,דעילוועי צום אמענדםענם

 אין אנגענופען האם קאנגרעס דער װאם
 זיי־ אימענבאן־ארבעםער װעלכען לוים ,1951

 דער אין מיםגלידער ווערען צו םחויב נען
 בא־ זייער פון םעג 60 אינערהאלב ײניאן

 װייל אוםקאנסםיםוציאנעל, איז שעפםיגונג,
 פריי־ געװיםע פון בירגער ידי בארויבם ער

 אמעריקאנער די וואס רעכם׳ און הײםען
געגעבען. זײ האם קאנסםיסוציע

 חל דירעקם איז ענםשיידונג די הגם
 די װאס ארבעםער׳ םײזענם 51 אויף בלויז

 באשעפ־ געזעלשאפם איחעגבאן דערמאנםע
 אבער עס קעז שםאםען. 12 ארים אין םיגם

 א אויף װירקונג אומדירעקטע אן האבען
 ארבעםער־בעלי־ פון געביט ברײםען גאנץ
 פסק דערמאנםער דער באציאינגען. בתים

 יא־ סיף האם ענטשיידוגג ענלעכע (אן דין
 נע־ אין געריכט א ארויםגעגעבען אויך נואר

 ער־ :אימ&ליקאציעס צװײ האם בראסקא).
 װעלכע לױט סטייט־געזעצען. די אז שטענם,

 דער־ ניט זײנען אגרימענטם ױניאן־שאפ
 פעדעראלען איבערן פארצוג האבען לויבט.

 ״יוניאן דער אז צוױיטענם, ;אײזענבאן־געזעץ
אומקאנםטיטוציאנעל. איז שאפ״
 גאר כיז איז אימפליקאציע ערשטע די

 זאלצן םםייט־געזעצען די אײב געפערלעך.
 געזעץ, פעדעראלען א איבער פארצוג קריגצן

 אנגעװענדעט אויך פריניציפ דאזיגער דער לצן
צם לגבי װצלצז  טעפט־הארםלי פעדציאלצן י
 גצ־ די אין פאראן זיינצן עם װי אזי גצזעץ.
 פארשייז־צנצ שטאטצן 17 ארום פון זעצצן

 פארשריפטען. שאפ אנםי־ױגיאן פון פארמצן
 אן םטײטס די אט אין ױניאנס די קצנצן

 אינדיםטריע אדצר פאך פון אונטערשײד
אויםטייטשונגצן. אזצלכצ פון לײדען שטארק
צם איז  איז צקט״ לײבאר ״רעילװעי י
 ארי־ "אס פארשריפט םפצציצלצר א פאראן

 די און אייזצנבאן־מאגנאטען די טאריזירט
 אגרי־ יוגיאךשאפ אינםצרצושרײבצן יוניאנס
 םטײטס באזינדצלצ די אין װען אפילו רצנטס
 ױניאז־שאפ. גצגצן גצזצצצז פ»־אן זײגצן

 איז װאם פאדהצר, גצריכט לאנגצו דצם פון
 װצגצן טצקסצס׳ אמצריייא. זיא פארגצקומצן

 מאנגצל מחמת ליידצר קצנען מיר ײצלכצו
 װצרט אויספירלצכצר- שרײבזמ ניט פלאץ אין

 קאנ־ א ױעגען זיך האנדצלם דא אז קייאר,
 פאר־ דצם אט א־יף אטאקצ צצגטרירטצר

־ײד א'ז װאס אײזנבאךגעזצץ אינם שריפט : 
בכ־יל. י־־גיאךשאפ א־יפן אטאקצ אן צייטיג



געךעבטינרןײמ> 20 דים

 היײ מערץ עדזזםען עם
ך בען ז «ן ד רוא־ י

 זיצונגען די שינגםאן
ל דעם ®ח א ד ע עקזע־ מנ

m קיסיוד a p■ אמ־ םרן
אינגמדנצשאנעל. זער

ץ אתסעדץ רזי  ®ז מי
 װעלזןן י^צעםאל. חיי דוביצסקי. •רע^ידעגם

מז ד*ױגע די בײ ג צו  ײמרען א»געמיבעז זי
 זזי־ וזײס־ירעזירעגםען די ®ץ באר׳יכסען

ם בעד  ®אד־ ד׳י זזין 3X& עקאנאפ׳ישען דן
 װעלבע םים םדעיידם• און נבארקעטס שי׳ידעגצ

מ די סצן.אלװארפ זײ י אז ען ד ם כ רי  ודע־ מ
p ודערען דעדגאנצם אדן אסאליזירם לען i n 

ל דעד ®ץ ■רעזידעגם מ א ש ע רנ מ מ  *רן *י
 רעקא־ געהעריגע די םים ודזנרעז באגלײ׳ם

*לעגער. און פעגדאציזיס
ל די א ד צ  אויך ודעם עקזעקוםיװע * מג

עז אויםהערעז ם כ רי  פארשײדענע די פרן מ
ס ס ענ ס ס ר ס ע ע אץ ד ל ע צי מ  קאםיםיעס. ם

 װאם באריכםען׳ װיכםיגםםע די ®״ן זיײגעד
ם צזנגסראלע די ס א ש ר מ ר  איג־ דער פרן מ

 ״x1* זײ בײ אױםהעדען ודעם םערנןןשאנעל
מז זײן ודעם זיצונגען, נזיגע ע  קליײ דעם װ

ע־ א ריקא. ■ארםא יייז דער־פארקעם עגי  נזי
 Dtp זזיגםערמש*נעל דער ®ץ שליח לער
ם צחײק חדשים עסלעכע םים ב א ם  אדג־ אן מ

ען געזאםעלם און םערזז־כתג ד מ  ודעגען צי
ן  פארקעם. ארםיגעז דעם *ץ צושםז»ד aד

ל ע צי מ נ דעם װצגען ס ז  ארםי־ דער אין ס
בראז׳־ר־זוינדיסםריע. איז קארםעם גער

 אז סארנעמעז ידעם *לאץ באזונדעדען א
 די װעגען םך־הכל־באריכם אףיםפירלעבעד
 ױ־ אינםעדנעשאנעל די םרן דערגרײכונגעז

 ־35 א עםאבלירעז םרן געבים אויטן ניאנס
סן הםכם אין ארבעם־װאו שעזדזױגע  פי

 *ינםערנעשאנעל־ לעצםעױ דער פרן םאנדאם
 אסגע־ אויך ררעיען באריכםעז קאנװזגשאן.

ז מ ע  דער פרן םארשדים דעם ודעגעז יוערען ג
 פון און סאדם דער זױן ארגאניזיר־ארבעם

 א«־ אינםערנעשאנעל װעלכע סםרײקם דיי
 מאנדפעקםשורערם. געגעז פירען םײלונגעז

 ױגיאן־קאנסראל פוץ אנםלאסען זיינעז װאס
מארקעםס. ארגאניזירםע די אין

t---------------------------------------------ץ
 איגאני־ האם דרעס־װניאז

 פירמעס 724 די־ם
1949 דנט

^ _____________________________ j
ם, אריסםירלעבען אן אין  ה$ט װןזם מריכ

 דער פון פאזען םארשײ^נע ארדמגעגוםעז
 אפגע־ איז יועלכער ייניאן־םעםיגקײם.

 דרעם* פיז מיםינג בײם גע־־ארעז געבען
 האם חודש. םאריגען .22 לאקאל באכער

מעגע־ זימערמאז, םשארלם וױיס־פרעזידענם

ד שן  װע־ גיפערעז געבראכס לאקאל. פון ח
 אד־ כםדר׳דיגער דער ®ץ פארגעם דזים גען

 דרעם־אינדזםםריע דער זױן גאניזיר־ארבעס
*r ר ®ץ ודאוקס דעם *עי־ אלגעמײגער דן . 

םארן- אוד אום זױן *ץ נױ־יארק זזין ראל״
 די אין אז אגגעװיזען. האם זיםערםאן

 דרעסמאכער די האם .1949 זינם יאר. נזינף
אן מי ^ 724 ארנאניזירם י םן ר  זײ r« פי
מז ײ ם געװעז »66 ז ר מ א ש ז דו  קאנםראק־ *
ת סארס שעמר. 58 י ײד־ אן די *ינס  יוני

 אנגע־ ייאדע סעו דעד םון פארלויף אין הא□
 םענע־ דזיר ארםמיד־ר־ססדײקס. 338 פירם

«ד ש ם האם 22 לאקאל ®ז ח  די מבראכ
מרעז דאזיגע  םחםת אז וזײזען, «ו כדי *׳י

 װאו זױנדוםםריע. דער זוין אוםבײס דעם
ען ד אד יז  םון ארױס םירמעם גאל א גײען י

מעס םיג איז ארײץ, קומען נײע און בי  נוי
 ארגאניזיר*קאם*ייז שםעבדיגען א פירעז זװ

 אד־ אן אין אינדוםסריע די זשןלםען n כדי
 אזיס־ דאזיגע די זעם ונושמןנד. טןניזיר׳םעז

n גאסע t אום־ דעם מים שװערעד רעןאעח־ג 
 װאשינג־ •אין אדם׳יגיםםראאיע דער ®ץ בײם
אז זיירע *ץ סאן ײני פאליםיס. אמזי־

 אויך זיםערמאן האם באריכם זײן אין
 סמ װאוקס דעם מעגען !יפערען געבראכם

 אינ־ דער אין .*עי־י־אל״ אלגעםײגער דער
 די בעת אז אנגעװיזען, האם ער דוםםדיע.
 אויס־ געקראגעז 1952 זייז האבעז ארבעסער

 איז דאלאר םיליאז 186 איבער געצאלם
 געװאק־ .1953 אין ו״־סער. דער זדז שכי־רווד

דז װאוקם דער מיליאן. 199 איבער *ז םען ז
 גרעסער געװען מארקעםס סאון אװ אום

 פארגרעסערונג דער םחמת נױ־יארק. *יז װי
ל די פון  אום אין שעפער ארגאניןירםע מ
 דער פיז גיפערעז די פארקעם• םארן אוז

ען .#עי־ראל״  בא־ אויסן אױםגערעכענם דינ
 מא־ בתים בעלי װאם גאלוגגעז די פון זים
ז װעלפעיר־פאנדען. די או מ

 בא־ זימערנואן האם םרײד דעם װעגען
 איז לאין ביליגער דער איז אז ריכםעם.

 אפילו און באשםעלונגעז מער פאראן איצם
 לאיז בעםערער דעד אין מאנופעקםשורעים

 פראדוגירעז *ו םענדענץ א ארויס יוײזזוז
 י1 בדי דרעסעם. לאין ביליגערע א אייך

 פון מענעדזשער דער ביזנעם. סםיסולירען
 געײארענט אלגעריימ אין ־אם 22 לאקאל

 שםי־ געדריקםער א אין אריעאופאלען נים
 צישםאגד אומגינםםיגען דעם בנוגע מונג
 ארבעטס־ אז דערלאזען. נים און םרייד אינם

ווערען. ארונםערגעדריקם זאלעז פרייזעז

 אנ־ימענט ר,לױרר,ס שיפינג דרעס
 אױה אפנעלײנמ פאדהאנדלונגען

חודש הײנםעען
 די צװישען אגרימענם־פארהאנדלונגען די

 די און ־עי60 לאקאל קלײרלם. דרעס־שיפינג
 אין אסאםיאיישאנס בתים בעלי דרעס פינף

אויף געװארען אפגעלײגם זיינעז ניױיארק.

 האבעז האנדלונגעזרפא די חודש. הײנםיגען
 אן נאד יאבואר• מיםען אין אסנעהויבען זיך

 ש׳־פינג־קלוירקס. די פון סםדײק איינסאגיגעז
 דרעס־ גאנצע די פאראליזירם האם ודאס

 ־IX דעםאלס איז םםדײק דער אינדוםםריע.
 אסאסיאײ־ די װעז געודארען. ריקגערוסען

 דלעןתאגרפא צו גגוזען םםכים האכעז שאגם
^  םאר אגרימענם 7א װעמז לאקאל נײעם םי

 דרעם־אינדו* דער אין שיפינג־קלוירקם די
 װערען שי«ינג־קלוירקס דדעס די סםריע.

.60 לאקאל פרעםעדם דרעם p־m ארגאניזירם
 שסיצער. דזשעק פרן דערקלעררנג א ייז

 :געזאגם ודערם .60 לאקאל םון ערשחענעמ

לי די װאם באדויערען .פיר  האבען בתים מ
 פאר* די זאמולײגעז נויםיג פאר געהאלםען

 די געענדיגם r’ האבעז װאס האנדלונג^.
 ערש־ דער אױף םעברואר אין וואך ער־שםע

.םעיץ״ אין װאך םער .  בתים בעלי די .
 שום קיץ ארױםגעװיזעז נים לחלוםין האבען

 םון יושר׳דיגקײם דער פאר םארשםענדעניש
מר םאדערועעז״. שיפינג־קלױרקם די  ססי

 נויםיג װעם עם אויב אז געודארענס. האם
 דעם ארייםרוסעז װידער ױגיאן די װעם זיק

 אפ־ האם װאס יאנואר, לעצםעז םח םםרײק
ח־עם־אינדוסםריע. גאנצע די געשנועי׳ם

r--------------------- \
 אױסגעצאלם האם 23 לאר^

 װעלי־ איז $5סס^סס איבער
בענעפיםס פעײ

v ____________________________ /
 .23 לאקאל פלז מענעדזשער ריעס• לראיס

 בײ האם ארבעםער. םפארםװער און םקוירם
 פא־ מעםבערשיפ־פיםינג. גום־באזוכםען א

 באריכםעם. אנדערעס אוױ־שען חודש• ריגעז
 אויסגע־ יאר פאריגעז האם לאקאל דער אז

 אין דאלאר מיליאן האלבען א איבער צאלם
 די צו ידעלםעיר־בעגעםיםס פארשיידענע
 אז באריכםעם. אײד האם ריעס םיםגלידער.

 ענגעל. הערי אנגעשםעלם האם לאקאל דער
 אייס פראםאקאל־םע?רעםאר■ געװען איז וואס

ײניאן. דער אין ביזנעס־אגענם
 װאס באריכם■ אויםפירלעכען זיץ אין

 די אין םעסיגקײם די או־ומגענומען האם
 ,1953 יאר אין לאקאל פיז דערגרײכונגעז

 פונם באנייאדנג די דערמאנמ ריעס האם
 די יאר. םאריגען אגריגלזינם קאלעקםיװען

 פארבעסע־ אנדערע את העכערונגעז לוין
 געיואונען. האם ױניאן די וועלכע רונגען.

 קול־ און בילדונג פארשיידענע די אויך װי
 דורכ־ האמ לאקאל דער וואס טור־ארבעם.

 נײ־ארײנ־ די אינטעגרירען צו כדי געפירם
 שפאניש מייסטענס מיםגלידער. געקומענע
 אין ריקא. פארטא פיז ארבעםער רעדענדע

 ארגאניזא־ דער פון ארבעם און לעבען דעם
יע1

פארהעל־ געװען איז טרײד אין לאגע די

I

-----------------------1954 טערץ,
 דער האמ יאר. פאריגען גוט. םניםמעםיג

 הײצטיגען אויך באריכםעם. קאל־פענעדזשער
 בלױז שעפער. מײסםע אין מען ארכעם סעזאן

 פארן ארבעםען װעלכע סקוירט־שעפער. אין
 ארבעס. יזייניגער פאראז איז קלאוק־טרײד.

 מים־ די אויפגעפאדערם אגב. האס• ריעס
 פאר פריתען קיין -סעםלען צו נים גלידער

 ביז־ פונם באפייליגינג דער אן שסיק־ארבעס
 פדן אויםהיםען זיך בכלל און נעס־אגעגפ

מז א ! איז עם דדזלכע ר שאפ. איגם ם*1”.
 דאי׳אר. פיליאן האלבען א איבער די פת

ענוי: אויסגעצאלם האם לאקאל דער װאס  (ג
 סױזענם 309 איבער זיינען דאלאר) 594.444
 װאקאציע־ אין געװארען גצגעבען דאלאר

 זײנען דאלאד םויזענם 136 איבעי־ בענעפיםס^
 קראנקען־בענע־ זױן געװארעו אריסגעמלם

 םויזעגם 21 איבער ;םיםגלידער 994 צו פים
ען דאלאד נ י  פאר ^אר־געח אױמנעצאלם ו

 און םיםגליד׳ער 395 צו האםפיםאל־בעגעפיםם
 כירדדגישע פאד דאלאר םו׳יזעגם 9 איבער

םיםגלידער. 233 צו אפעראציצם
םינג בײם  באשםע־ אײנשםיפיג את מי

 קאלעק־ פונם באנייאונג די געיזארען םיגם
 קלאיה־איגדו־ דער אין אגריפעגם םיװעז

* םםריע.

r ------------------------- \
 עיי־ אױס טײלמ 40 אל)לאר

 צו ס)םשער פענסיע שםע
מיםנלדער 9

v_________________J
 די פון אישער בעלםפאכער. 40 לאקאל

ױ אין לאקאלעז ױנגםםע  דעם האם יארק, נ
 םוב׳דיגען ױם א בײ חודש. פאריגען םען16

סמםיילם םיםינג  עלםעד־ ערשםע די אוי
 פרעזי־ מיסגלידער. ניץ צו םשעקם פעגםיע

ד דענם  זעל־ פארםעלם 'ועלכער דובינסקי■ די
 פיםצובאסייליגעז זיך בעלעגענהײם א םען
 ײניאן־װעםע־ רעםייערםע פון שמחות אין

 גענופען אנםייל פאל דאם אויך האם ראנען.
 אלם־געװא־ די באגריםענדיג םוב יום אינם
 אר. -ען. ױנגער דער פון מיסגלידער רענע

עי.״־ארגאניזאציע.
 לא־ פון מענעדזשער דער שיואז־ז. הענרי

 פענםיאנערען נית די באגריסט האס קאל.
 אי־ אן געגעבען געלעגענהײם דער ביי און

 לאקאיי פון געשיכםע דער איבער בערבליק
 שםורעם־יא־ די דערמאנם האם שיוארץ .40

 ורען עי.״־פעריאדע. אר. .ען. דער אין רען
 די געװארען׳ געבוירען איז לאקאל דער

 גע־ האם ארגאניזאציע די װאס קאםםען
 אין פארבעםערונגען די און אגפירען דארפם

 ארבעםם־באדינגונגען די אין און שכירות
 זײנ< פאר דערגרייכם האם לאקאל דער וואם

מיםגלידעד.
אינםערנעשא־ דער פון ורעזידענט דער

 פאר טעג עםלעכע מים איז װעלכער נעל׳
טינג דעם  אין רייזע א פץ צוריקגעלומעען מי

 גע־ און לײכםען א אין האט פארטא־ריקא.
 פארזאמעל־ דעם דערצײלט םאן מיטלעכען

 ארומ־ האט װאס שרעק די װעגען עולם טען
 פאר־ אין בתים גארמענם־בעלי די גענומען

 אנגעגאנגען דארם זײנען עס בעת טא־י־יקא
 מינימום־ די העכערען װעגען פארהערען די

 געדאנקט הםתם. מן האבען. .זיי סקעילם.
װען געווארען, פםור דינען זײ װאס גאס

 אבער אוועקגעפארען. דארט פון זײנען מיר
 זייערע געגעבעז אונז האבען ארבעטער די

 פאר־ צו באמיאונגען אינזערע פאר ברכײז
 דדן־ך לעבענס־באדינגונגען זייערע בעכערען
 מיניפום־שכירות״. העכערע זײ פאר געיײנען

 די אויםםײלענדיג באמערקם. דובינסקי האט
 ױניאן־םיםגלי־ רעםייערםע די צ־ םשעקס

 געלויבם דובינםקי• פרעזידענם האם דער
 געוזאונשעז און לאקאל פת דערנרייכונגעז די
 לאנ־ את געזונם וועםעראנען רעםייערםע די
יארעז• גע

 ודאס ישיאן־װעםעי־אנעז. רעטייערפע די
 פענסיע־ ערשםע די נעקראגען ־אבען

 דארפ־ םײער אסלאניאן. אלגא :יתנען םשעהט
 גינזבערג. הערי פרידמאן. בענדזשאמ'[ םאן■
^ אײב ענ ד א ל א  רי־ עלא םאנדשײן. דזשאז ק

צדדיק. פשה און שפילבערג םעם סשערדסאץ.

)--------------------------------------------ץ
 שעפער נײ־ארגאניזירטע

 אײן פייען 66 לאקאל פון
 איבעםם־װאך• קײיצעייע

_____________:_____________ע
 נײ־ גרופעס צוזײ אין ארבעםער די פאר

 און בראנקם די אין שעפער. ארגאניזירםע
 אונ־ איגדדםםדיע, גאלד־םריםינג דער אין

 בא־ •66 לאקאל פיז ױריםדיקציע דעד סער
מ איז ארבעםער. עמבראידערי און גאז  םי

 געדדא־ רעדוצירם יאר היעםיגעז פח אנהויב
 און 37 אריף 40 פון ארבעםסײהאן־ די רען

 פרידפאן. זכריה באריכםעם שעד.. ד.אלג א
 פון רעדוקציע די לאקאל. פת מעגעדזשער

 ■p דורכגעפירם איז ארבעםס־שעה׳ען די
 די אײנצדםירעז שרים ערשסער אלם ווארען

 קו־ יאנואר את ארבעםס־ײאך שעה׳איגע 35
יאר. רענדיגען

 אר־ זײנעז ברזעקם די אין שעפער די
 פאריגען פעברדאר־ אין געיוארעז גאניזירם

 װאס ארגאניזיר־םםרײקס, רײ א נאך יאר.
 זעקם 4בי • פיר פמ אנגעהאלםען האבען

 די פאר געװאתען האם ידניאן די חדשים.
 פון העכערונג לײן א ױניאן־רעקרוםען נײע

 ארבעםס־ קירצערע די און וואך א דאי׳אר 4
 גאלד־םריםינג די פת העלפם א אררם וואר.

 לעצםען געװארעז ארגאניזירם זײנען שעפער
זופער.
 נײ־אדגאני־ די אין װאכען־ארבעםער די
 זעלביגע די קריגען װעלען שעפער זירםע

 זײ יואם שןיה האלב א און 37 פאר שכירות
 אר־ שעה 40 פאר געקראגען םריער האבעז

 אן קריגעז ויעלעז שםיק־ארבעסער די בעם.
 געםעםעלםע די אויף פראצענם 7 פון הוספה

 נײע אויף אח פאדעלעז אלםע אייף פרײזען
 װע־ געהעכערם פריתעז די וועלען םוסםערען

 פארדי־ זאלען מלאכות בעל די אז אזוי. <־ען
 זעלביגע די שעה האלב א איז 37 אין נען

 פארדיגם פריער האבען זײ װאם שכירות
 שטיק־ ארבעםס־װאך. לענגערער דער איז

 צו• דעם חוץ א קריגען װעלען ארבעמער
 װע־ זײערע צ־ שעה א כענם io גערעכענט
 עס האבעז זײ ױי פארדינםטען. כענםלעכע

געקראגען. פריער
• • •

 גאך רעםייערם הײ־יאר האט 66 לאקאל
 פענ־ ח־דש׳לעכער דער אייף מיטגלידער 22

רעטייערםע די פץ צען דאלאר. סצ פץ סיע

2ו זייט -<י.............................-
 ײנגםטער דער פרליען. 12 אץ מענער זײנען

 דער אין אלם יאר 65 איז רעםייערםע די פון
 שו־ין האט ייאקאי״ דער יאר. 81 — ע^םסמער

כליסגלידער. רעסייערםע 69 איצם

t--------------------------------------------ץ
 דנטטיגע געװינט 91 לאקאל

 געגען געײבט־ענטשיידו^
______________vפיײםע פי־דבעי״ג J

 האס דרעספאכער. םשילדרעז .91 ^אקאי
 ניו־יאדקעד א פין ענםשײדדנג אן גזףזאונען
 קאפ־ .פרידבערג די ודעלמן לרים געריכם.

 פסק דעם אדנםערודארפעז זיך םוז פאני״
 קא־ p׳־D הםכם אין אדביםרײשאן, פון דין

 וױיס־ באריכםעס אגריפענס, לעקםױוען
בעדג העוײ פרעז׳ידענם רינ  ®ץ רשעדוענעט ג

ר ןעטשילדר די לאקאל. מ א מ ס ע  ירניאן דד
 צדם פירםע די אנגעקלאגס אריגינעל האם
 ארײסשי־ פאר םשערםאן ןעישארמייפאאומ
שיאן צי ארבעם איר קען  קאנםדאק־ נים־י

 נדצסעגעוד דאז זיך האס פירמע די םארס.
 םעשד־ ן.שאקשאגאינדז אן נאך געדיכם אין

 םשערמאן אוטפארםייאישער דער אז זײג.
a אדײנצדםישעז זיך רעכם קײן נים האם n t 
ס האס פירפצ די װײל ענין, ר עי  פין רעזי
ס *יז איז אםאסיזדישאו דעד  פאר־ פעד ני

 דעם פרן פןרשריפםען די פאר אגםדוארסלעך
 אוים־ זדז דצלבערו אגרימענם. קאלעקםידוען

.1953 דעצעפבעד, םםען31 דזים געגאנמװ
 אז גע׳פסש׳נם, אבער האם געדיכם דאס

 פאד־ די אדיף געדוען עובר האם פירפע די
 זשיר רעיידא נאך אגריפענם פרנם שריפםען

 איז זי אדן געענדיגם זיך האם אגריםענם
 אירע אלע פאר פאדאנםװאדםלעך דעדפאר
 שפעםעד איז אגריכיזינם דער ועם מעשים

 פת דערקלעדדנג דעד לרים אויסגעגאנגעז.
 באקאנםער אלם דער ליבעדםאן. ןילײעם
 געריכם דאס האם יוניאן. דער פיץ לאיער

ם געווען פםכים פולשםענז־יג  םענרת די פי
 גענעץ אנקייאגע איר אין ױניאן דער פון

פירגזע. דער
עןװאגע דערקלערם זיינעז דערװײל  י

 אר־ ײאם קאנםראקםארס די געגעז סםרײקס
 אפא־ איז פרידבערג־פירנוע דער פאר בעםעז

 דוירדזשיניע, לינםשבירג. א־ן און מאסאקס
 װאו קאייאליישע, נארד גרינםבאדא, אין און
 גארכוענםס איצנ^אירע פראדוצירם פירמע די

ױידירס האם זי וױ נאכדעם ק  אין שאפ איר יי
יארק. ניר

t--------------------------------------------ץ
 200 געוױנט 99 לאר,אל

 אץ מיםגלידעי נײע
אי־גאנידי־-ךײױו

v __________  J
 אר־ דיטםריביישאן אץ אפיפ .99 לאקאל

 אינטערגעשרי־ ה־דש פארעעז האט בעםער.
 םשעין־פירמעפ דרײ מיט אגרימענטט בען
 גע־ שעפער, פ־ם א־ן קלאו־ק עמלעכע ביימ א־ן

 מיםגלידער. נייע הונדערם צװײ װינענדיג
 פון מעגעדזשער עפעלםאן. שעלי באריכםעט

 נײ־ארגאניזירםע די פון הונדערם לאקאל.
דרײ די אין באשעפסיגט דינען מיםגלידער

I



ם י 2 ד 2 < (-------------------------------------
 מער־ •װאלום :םשעיךםירםעם פאלגעגדע

 אין »ח לי׳־םסארס 1.דזשעי םשענדײזיגג״.
 ױ־ הרנדערם אגדצרע די דזשעגי״. .רעםײ׳ל

̂ינען גיאן־רעקרוםען  8 ביי באשעפםיגם ז
קלאוק־פירםצס. צ*ז

 נייצ די פאר געוואונען האם יוניןמ וײ
 און צוױי םון דיעכערוגג מין א מיםגלידער

 די אין רעדוקציע 8 װאך, 8 לאר8ד לב8ה 8
שעה׳מ  שכירות אין םארלוסם 8 18 ארמםס־

 די צו צאלמ װעלען בתים בעלי די *ץ
 לא־ פונם םאנדען װעלםעיר עגד ומנלםה

 צו דריידו איר וױיםער פירם ױגיאז די קאל.
 צאל 8 איז שיפיגג־קלױרקם די ארגאניזירצ!

 גרעםערע צװיי אין אויך וױ קלאוק־שעפער
 װערם דרייװ ארגאניזיר דער םשעיךםידפעם.

 ם8ד* וועלכער עפצלםאן. שעלי פרן אגגצפירם
 מעגע־ דעם איבערגענומעז לאנג נים דא

לאקאל. אינם חשצר־אםם
 אױםגע־ יאר פאריגצן האם 99 לאקאל

ר צאלם מ n אי o װעל־ אין דאלאר םױזענם 
םיםגלידער. זײגע צו בענעםיםם םעיר

r---------------------ץ
 דעפ. םאון אוו אומ איםםערן

שעפער נײע 5 ארגאניזירם
v _____________________________ /

 דעפארם־ םאון אװ אום איםםערעז דער
 שעסער נייע םינף ניזירם8רג8 האם מענם

 וױים־פרע־ באריכטעם םנזיים. נױ־יאג־ק אין
 גענעראל־םענע־ האראװיץ, איזראעל זידעגם
 ניײארגאני־ די דעפארםמענס. פוגם דזשער
 150 ארום באשעםםיגצן װאם שעפער• זירםע

 םפארט־ .אורסולא די זײנען: ארבעםצר
 בלאוז עם צגד »צס ;יאנקצרם אין װעיר״.

 ״חשאו ;װערגאן מאוגם אין קאמםאני״.
 פארםשעסטער; אין קאמפאני״. בלאוז ברונא

 און װערנאן, מאונם אין דרעם״, .חשאנעם
מאמאראנצק. אין דרעם״. .םיםשעל

 די איז שעפער נײ־ארגאניזירםע די אין
 40 פון געװארעז געקירצם ארבעםם־וואד

 גע־ אײנגעפירט זײנען עס און שצה 35 אויף
 ארבעםם־באדינגונגען זעלבײצ די װארען

 דרעם־ און בלאוז םפארטײצר. די אין װי
 אר־ שעפער די װעלכצ פאר אינדוסםריעס.

 װעלען ױניאךרעקרוטען נײצ ,t בעטען.
 און mo לאקאלס די פון מיםגלידצר ײצרצן

 לואיפ פון פארװאלטעט װערעז װאם ,143
.ריעף•

* * * * *
 אגרי־ באנײט האט דעפארטמענט דער
 קאנעטיקוט אין םירםצס דרײ ריט רענטס

 טראי־ דעם אין פידמעם גרעםערע דריי און
 די אט באנײען בײם דיםטריקט. א*באני

 געװאי־ דעפארטסענט דער האט אגרימענטס
 געהעריגע אין ארבעטס־װאך קירצערע א גען

 בצל די פארגיטיגען צי העכערונגען לײן
 אדבעטש־ פארלײרענער דער פאר מ^אכ־ת

צײט.
 באנ־־ט ייניאן די האט קאנעטיקום אין

 בעטרא־ב ״פערפעקט דעד מ*ט אגרימענטט
 ״עי. דער מיט :נארװא״ק אין קאםפאני׳׳,

 נױ־ אין בראדערש״. ברענד ענד ברענד על.
 ספארט״עיר יקסאר1״' דער מיט און העייועז

 דריי א״ע אין ־.‘:ארײא־ א\ן קאמפאגי"
 ארבעטס־וואד די איצט גלײד איז שעפער

 א אץ 37 אײף 40 פרן געױארען געקירצט
יאנ־אר, ערשטען דעט פץ אץ שעה האלב

 שעד.׳־ 35 8 װערען איינגעפירט װעם ,1955
ארבעםם־וואך. איגע

 די זײגען געגענם ני8לב8י־8טר דער אין
 דער םים געווארען גײם8ב אגרימעגםם

 נױ־ י,8םר אין ני״,8םפ8ק םעיד .םראזשען
 קאםפאגי״, םאנופעקםשוריגג א׳ברייען ;יארק

 .םל^רעגם דער םים און וואטער־װליעם אין
 נױ־ פעםערםבורג, אין ?אםפאגי״, סםיװעגס

 שע־ דרעם משילדרען דרײ אלע אין יארק.
 געווא־ געקירצם ארבעםס־װאך די איז פער
 און שעה האלב א און 37 אויף 40 פון רעז
 װערען אײנגעםירס װעם ,1956 יאנואר. םון
ארבןיםס־וואך. שעה׳איגע 35 די

• • •

פארשלעפ־ נאך האם דעפארםמעגם דער
 גע־ זיך בען8ד< װאם םארהאנדלוגגען, מע

 אגרימעגם דעם באגײם חדשים, םינף צויגען
 קאמפאני״, םפארםװעיר .ענדמאר דער מים

 אין מאנופעקםשורער שװים־קאםםױם א
 פארהאנד־ די •נױ־יארק. חשארװים, פארט

 וױיל לאנג, אזוי געצויגען זיך •האבען לונגען
 געוואלם נים אנהויב אין האם םירמע די

 ארבעםם־װאך די קירצען צו זייז מסכים
שעה. 35 אויף

 געגרײם זיך האט ױניאן די װען עדשם
 נאכ־ פירמע די האם סטרײק א ארויםצורופען

 35 8 פאר פאדערונג ױניאנם די געגעבעז
 א און איץ מים ארבעםם־וואך שעה׳איגע

 אװער־ פאר באצאלם עקסםרע מאל ,אלב1
 ארבעםם־שעה׳• די אין רעדוקציע די םאים.

 אין פאזען צוױי אין ווערען געמאכם ױעם ען
 די װעם אגרימענם פון יאר ערשםען דעם

 אויף 40 פון ווערעז רעדוצירט ארבעםס־וואך
 שטיק־ארבעטער די און שעה האלב א און 37

 io פון העכערונג לוין א קריגען .ױעלען
 קרי־ װעלען װאכעךארבעטער און פראצענם

 לענ־ דער פאר וױ שכירות זעלביגע די גען
 דעצעמבער. םען15 דעם ארבעטס־וואך. גערע
 שעך.׳־ 35 די רו־ערען איעגעפירט װעט ,1954
ט ארבעטם־װאך, איגע  הע־ לוין צוגאב א מי

 פרא־ 7 פון שטיק־ארבעטער די פאר כערונג
 קריגען װעלען װאכען־הענם די און צענט
 די ארבעטס־װאך געקירצםער דןיר פאר

פריער. וױ שכירות זעלביגע
 אויך קריגען .ײאכעךארבעטער און שטיק ,

אי ןאצאלט  טובי,ם ױם האלב א און זעקם פ
 'א אין אויס פאלען זײ װען אפילו יאר. ^

 בענעפיטען די אדן זונטאג א אדער שכת
 פארהאנדלונ־ די װעלפעיר־פאנדען. די פון
 װיליאם פון געװארען געפירט דינען גען

 ניױיארקער די פון מענעדזשער אלטמאן,
לאקאלען. אפ־סטײט

פארהאנדלונ־ פ;־ט H2 לאר,אל
*M *
״-<*II |> J <|*״<ו

אגרי־מענט
 נעקװעיר אץ *שאיידער־פעד ,M3 ייאקאל
 באני־צן צו פארהאנדלונגען פירט ארבעטער.

 אסא־ דער מיט אגרימענט קאלצקטױוען דעם
 מע־ טואװים. דזשאזעף באריכטעט טיאיישאן•
 פאדערט לאקאל דער לאקאל• פון נעדזשער

 35 א פראצענט. אכט פרן העכערונג לוין א
 העכע־ לוין מיט ארבעטס־װאך שעה־איגע

 פאר־ צי פראצענט האלב א אץ 7 פוז רינגצן
 ארבצטס־ פארלײרצנצר דצר פאר ג״ט״גצן

 שטיק פאר ט־בים ױם באצאלטצ און צײם
ארבעטצר. ױאכעז א־ן

I

גערעכםיגקייט <ן---------------
 געװינם דעפ. איםם גארד

 ארכעםם־װ^ד שעה׳יגע 35
אג-יימעגםם גײע אין

V____________________________ J
 פא־ האם דעפארםםצגם גארד־איםט דער

 אר־ שציי׳איגצ 35 א געװאונצן חודש ריגצן
 אגרי־ אין ארבעסער 2סס&. פאר בצטם־וואך

 פענםילװײניצ, אין פירמעם 22 םים מענטם
 גינגאלד, דיױױד וױים־פרטידענם באריכטעם
דצפארטמצנם. פונם דירצקטאר

 אגרימצגט דצם באנײט האט ױניאן די
 קאמ־ מאנופצקטשורינג ״םאמיםהיל דצר מים

 אר־ 170 די װאו היל, םאמים אין פאני״,
ם האבען בעםער צ  אנגעהוי־ יאנואר םצן4 י

 אנשטאט שעה האלב א און 37 ארבצםען בצן
 פריער האבצז זײ .ױאס װאך׳ א שצה 40 די

 איינגצ־ וועט ,1956 יאנואר, אין גצארבצם.
 ארבצטס־װאך. שצה׳איגצ 35 8 ווערען פירם

 קרי־ ארבעםצר די וועלען פאזצן בײדע אין
 פאר פאדגיטיגצן צו הצכצרונגצן לוין גצן

 אר־ די ארבעטס־צײם. פארלױרענער דער
 מיט־ זײנצן װאס שאפ, דצם אם אין בצםצר
 צװיי אויך קריגצו ,225 לאקאל פון גרידצר
 זצקס און יאר א װאקאציע באצאלטצ װאכען

םובים. ױם באצאלםצ
 באדיגגונגצן, צנלצכצ אויף אגרימענםס

י אײנםירצנדיג  ארבעםס־װאך, קירצצו־צ י
 די פאר גצװארצן אונםערגצשריבצז זײנצן

 פיר־ נײ־ארגאניזירטצ צװײ פון ארבצםצר
 הציז־ אין קאמפאני׳׳, בלאוז ״מצרי די :מצס

לין די און צלטאן,  טוסקא־ אין קאמפאני״, .
רארא•

 צס װצלכצ לוים אגרימצנטס באנײטצ
 שעה׳איגע 35 די געװארען אײנגצפירט איז

 גצ־ אונטצרגצשריבצו זײנצז ארבצטם־װאך,
 מאנופצק־ דרצם ״נאזארעם דצר מיט װארען

 ארום באשצפטיגט ױאס קאמפאגי״, טשורינג
צרט פינף  פארם ״דצלײט די ארבצטער; הוני

 איםטאן, אין קאמפאני׳׳, מאנופצקטשוריגג
 בעל העדערט דרײ איבער ארבצטען צס װאו

 מאנופצקטשירינג ״פלצינס די אין ;מלאכות
 ״צםטרײכצר איו לײאנס" ״גלצו קאמפאני״,

 מיט פארהאנדלונגצן די אין קאמפאני״. צנד
 באטײליגט זיך האט פיררצם דרי' לצצטצ די

 פונם םיפצרװײזצר פיעלד האלפצרן, דזשעק
דצפאדטמצנט.

• • •
 אינ־ דצר פץ באשלוס מיטן הסכם אין

 אײג־ צקזצקוםיײצ גצנצראל טצרנצשאנצל
 ארבצטס־באדינגונגצן אײנהײטלצכצ ציפירען

 האבצן װאס פיררצס• בײ ארבצםצר פאר
 ױריס־ אין סטײםס פארשיידענצ אין שצפער

 נארד־איסט דצר האט דיהציצ־טצריטאריצס,
 אגרימצנט דעם פארלצנגצרט יצפארטמצנט

 מאנופצקטשירינג ״נײט־קרצפט דצר נײט
 ביויז פאנבורי• אין שאפ איר פאר קארפאני״

 אגרימצגט דצר הײ־יאר. נאײצמבצר, ב־ז
 דצפארטמצנט טאון אװ אוט איסטצרן פ־נם
 שצ־ אירצ פאר פירמע יצלביגצר דער ריט
־ נוארק. אין און ארצנדזש אין פער ױ נ  ׳

 צײט. זצלביגצר דצר א־ן ארים גײט דזשײרזי,
 אונטצר דאן■ װעלצן דצפארםמצנטס בײדע

 פארהאנד־ אפיס גענעראי פדן השגחה דצר
"Vi פא.י אגרימצנט איינהײטלצכצן אן ײצגצן 

ררצ.יפ גרױסצר דצר אט פון שצפצר אלצ
האט אגרימצנט דעם פארלצנגצרצן בײם

—> 1954 מעדץ,
 גצוואונצן דצפארםניצנט גארד־איםם דצר
 רעדוק־ א ארבצםצר פידזשאםע 700 די פאר
 אויף 40 םון. ארבעםם־שעה׳ען די אין ציע
 װעס עס רוען וואך. א שעה האלב א און 37

 אגרימצנם, נייצר דער ױערצז פארהאנדעלם
 ביידצ ירעלעז יאר׳ הײגםיגצן פון םוף ביים

 18 איינצופירצן באמיצן זיך דעפארםמןנםס
 ארבצםם־װאד שצה׳איגצ 35 אײנהײםלעכצ

פירמע. דער פון רבצמער8 לע8 פאר

 באסמאן אין ־עײקאוטמאכער
 פאר סמרײר,ען צו ;־ײפ

ארבעטפ־װאך רךרצעדע
 מיםגלי־ באםםאן. אין רצינק^וםמאכצר

 םפעציע־ א בײ האבצן ,24 לאקאל פון דצר
 םארמולירט חודש, פאריגצן מיטינג, לצן

 די אױב סםרייק א ארויםצורוםען פלצנצר
 םא־ די גאכגצבצן נים װעלצז בתים בצלי

 אר־ די 1קירצצ צו ױגיאן דצר פון דצרונג
 כדי שכירות, די העכערען און בצםס־װאו

 אר־ פארלײרענער דצר פאר פארגיסיגען צו
 וױים־פרעזי־ באריכםעם צס װי בעטס־צײס.

 נארד־ פון דירעקםאר גיגגאלד, דיױױד דצנט
 פארהאידלונ־ די זײגען דעפארטמענם, אלםט

 װע־ אםאםיאיישאן רעינװעיר דער מים גצן
 אויס־ איז װאם אגרימענט, דעם באנייצן גען

 א צו 1גצקומצ יאר, פאריגעז םוף גצגאנגצן
 דצר םון םאדעח־נג דער איבער שםילשםאנד

 אר־ שצה׳איגע 35 א אײנצופירען ױניאן
 אינדוםטריע. רציטועיר דצר אין בעטםײואד

 מים־ טויזצנט צוױי ארום האט 24 לאקאל
גלידצר.

 דעם פארמולירט האט װאם מיטינג, איגם
 אויך זיך גינגאלד חוץ א האט סטרײק־פלאן.

 םופער־ םיעלד האלפערן, דזשעק באטײליגט
 םון מענצדזשצרין לעוױן, מצרי ;װײזער

 ױיטען דיסנ^־יקט: נױ־ענגלאנד נארםצרן
 אדן .24 לאקאל פון מצנעדזשער באיקצר,

עקזצקוטיווע. לאקאל דצר פון מיטגלידצר די

r--------------------—ץ
 אי־ דעפ אהײא־רןענטאקי

 אלטע יאי 50 גאניזירט
פײ־מע נײט־ױניאן

_̂________ :_______ j
 אן אונטערגצשריכען האט ױניאן די

 דרצס ״בלומפצלד דצר מים אגרימצנט
 50 איבצר האם װאס קליװלאנד- אין קאמפ.״

 ניט־ גו־צםטצ די פון אײנעם אנגעפירם יאר
 בא־ שטאט, דצר אין דרצס־שצפצר ױניאן

 אהײא־ פון דירצקטאר קוירצמאן, נ. ריכםצט
 בא־ שאפ דצר דעפארטמצגט. קצנטאקי

ארבצטצר. הונדצרט דרײ איבצר שצפטיגט
 די װאם צײם, דצר פון פארלויף אין
 גצ־ ױניאן די האט צקזיםטירט, האט פירמצ
 די א־גאניזירצן צו פרואװען רײ א ניאכט

 צרשטצר דער דצרפאלג. אן אבער פירמצ■
 די װען גצװארצן גצמאכט איז דירכברוך

 פא־יגצץ אפריל, םיף האט איגטצרנעשאנצל
 רילײ־ לײבאר ״נצשאנצל א גצוואונצן יארי

 פץ אפטײלונג אן אין שאנם״־אפשטימונג
 אהײא. קצנטאן, אין בלומפצלד־פירמצ דצר
 מערהײם א האבצן אפשטימונג יצנצד איז

 אינםצרנעשאנצל די אז גצשםימט. ארבעטצר
פארהאנדלונגען אין פארםרעטען זײ זאל

 דצר אם רױ נאכדצם פירםצ. דצר םים
 גצװארצז• אונםצרגצשריבצן איז אגרימצנט

ר האם צ  דצפארםמצנם אהייא־קצנמאקי י
 אנ־ דצ־ אונםצר אינםצרנצשאנצל• דצר פדן

 גצםאן נצם א זיך קוירצמאן, נ. פון פירונג
 דצר פון שאפ צװײםצן א ארגאניזירצן צו

 באשצפ־ װאס אהייא, מאםילאן. איז פירמצ
ארבצםצד. נײנציג ארום טיגט

 האם קענםאן אין דצרפארונג דצר גאך
 אקםא־ פאריגען גצװען׳ מםכים פירמצ די

 מיט אגרימענם אן אונטצרצושרײבצן בצר.
 פצםטגצשטצלט, האם זי װצן ױגיאן דצר

 בצלי די פון מצרהײט איבצרײצגצנדצ די אז
 ױניאן. דצר צו גצייצרצז װילצן מלאכות

 א־גא־ קורצצן א נאך ױניאן די האט איצם
 אגרימצנם אן גציואונצן אויך ניזיר־קאמפײן

 אין פירמצ, דצר פון הויפט־שאפ אינם
קלױולאנד.

 גצ־ גצפירם איז ארגאניזיר־קאמפיץ דצר
 ד׳צנרי פון באםײליגונג דצר מים װארעז

 אינםצר־ גלצדניק. ראבצרם און גלציזצר
ארגאנײיצרם. נצשאגצל

f ץ
אין און שיקאגא איז

 װעסט מיטעל דעי־
v_________________ע

 האט דצפארטמענט מיטצל־װעםט דצר
 בײם ארבצםס־וואך • קירצצרצ א געוואונען

 אין פירמעס דרײ מיט אגרימצנטס באנײצן
 מא־ וױים־פרצזידעגם באריכטעט מישיגצן,

 דעפארםמענם. פונם דירעקטאר ביאליס, רים
 קארםצט ״גרצים :זײנען םירמעם דרײ די

 מישי־ אװ ״גלען קאלמאזי; אין קאמפאני״
 קאמ־ םואינג סי. «אר• און קאמפאני״ גצן

 אגרימצנםם אלצ צסקאנאבא. איו פאני״,
יאר. אית אײף געװארעז באנײט זײנען

 די האט קאמפאני״ ״גרציס דצר אין
 אר־ דצר אויף רצדוקציע א גצװאונען ױניאו

 האלב א און 37 אויף 40 פון בצטס־צייט
 עקםטרא פראצצנט פופציג זװאך א שצה
 אכט פון הצכצרונג לוין א ;אװערטאים פאר

 פראצצנט 6 און קאטצרם פאר שצה א סצנמ
 צוגאב א :װאכען־ארבעטצר און שטיק פאר
 פאר־ אנדצרצ און טוב ױם באצאלטצן א פון

בצםצרונגצן.
 ״גלצן״־ דצר פון שעפצר בײז־צ אין

 הצ־ לוין א ארבצםצר די קריגצן קאמפאני
 רצטראצקטיװ פראצצנם דרײ פון כצרונג

 לוין צװייטצ א און ,1954 יאנואר. טצן4 פון
 אנהויבצנדיג פראצענט, דרײ פון העכצרונג

 פארגיטי־ צו הײ־יאר. אפריל, פינפטצן םון
 פארלוירענצר דצר פאר ארבעטצר די גצן

 רצ־ איז ארבצם־וואד די װען ארבצטס־צײט,
 א און 37 אויף 40 פון גצ^או־צן דוצירט

 שאפ צםקאנאבא דצם אין אײך שצה. האלב
 האלב א און 37 א גצװארצן אײנגצפירט איז

 שטיק־ארבצ־ די ארבצטס־װאך. שצה׳איגצ
 פינף פון הצכערונג א קריגצן ײצלען טצר

 פאר־ זייערצ צי צוגערעכענט שעה א סצנט
 קריגען ײצלצז װאכען־הענט די און דינסטען

 בא־ דרײ א־יך װי מצר שצה א םצנט צצז
יאר. א מ*ב*ם ײם צאלטע

• • •
 אונטערגצשדיבען אויך האט ױניאן די

 קאר־ גאסערד װ. «ה. דצר מיט אגריטצנט אן
אין שאפ נייעם איר פאר קאמפאני״ םצם

ט <!----------------------------- 23 די
 געשא־ איז גלײכצייםיג אינדיאנא. שאלײואן.

 צו פראצעדורצ בצסצרצ א גצ־דארעז םצן
 ארבעםער די צװישצן סכםוכים שליכםע!

 שאפ. לאגאנספארם איגם פירפע דער און
 סך א אנזאםלצן זיד פלעגען איצם ביז

 אוממצגלעד גצװען איז צס און קאגפליקםעז
 איז צם מאל. אימ מים lיגעTדצרלי צו די

 דער אז גצװארצז, פארשטאנען דצריבער
 און שאפ אין ארבצםצר די פון פארשםייצר

 אימ װעלעז פירכוע דער פח פארםרצםער• א
אױם־ און צוזאמצגקומצן זיך וואך א מאל

• סכפוכים• גלייכצז
• • •

 געגעבען וועם מצרץ, םצז6 דצם שבת.
 גצ־ סטצן60 דצם לכבוד באנקצם א װצרצן

 פץ פו־צזידענם מצסצר, העדי פון בורםסטאג
 טשער־ און ,18 לאקאל ױניאן פרעםערם דצר
 שיקאגא. אין באארד דזשאינט דצם פון מאן

 אמעריקע קיץ גצקומען איז מצםצר הצרי
 אי־ אנדערע וױ איז, ער צוריק. יאר 43 מיט

עען װעלכע צייט. זיין אין מיגראגםען  זי
 אינדוםטריע, קליידער פרויען דער אין אריין
 דער אין פאראינםערעםירם גצווארצן באלד

 צום זיך האם ער ױניאן. דער פון בוי־ארבעם
 ווען און 44 לאקאל אן אנגצשלאםצן צרשט

 18 לאקאל גצװארצ! גצטשארםצרם איז צס
 דער אם אין מיםגליד א געווארען צר איז

 אץ איבצרגצגצבצנקײם זיץ ארגאניזאציצ•
 פאר־ אים האט ױניאן דצר צו .טריישאפט

 א גצוואונען און אנצרקצנונג סך א שאפם
פרײנמ. םך

 הערי פארגצמט יאר 12 לצצטצ די אין
צער פון אמם דצם מצםער  לאקאל פון פאחי

 1טצרמי פערטצן דצם שוין איז צר און 18
 חוץ א באארד. דזשאינט פונם טשערמאן

ױ דער אין ארבעט אומדערמידלצכצ זיץ  י
 1אי אקטיװ אויך מצסצר הצרי איז ניאן

 קאמפייגם און ארגאניזאציצס פארשײדצנצ
 מצבר !ייטצז אידישצ פאר הילף שאפצן צו

לים.

׳׳--------------------------------------------ץ
װעםט סאופ דעם איז

דעפאיפמענט
v_______________־ ___
לו־ סצנט אין פאנד רעטייערמענט דצר

 ארבצטצר צלף די צו צוגאב אין האט, אים
 אװצקגצשטעלט רצםייצרט, האט צר װאס
 דער אויף ײניאן־װצטצראנצן זצקם נאך

 וױיס־פרצזידענט באריכטצט פצנסיצ־ליםטצ,
 סאוט־ פון דירצקםאר פצרלשטיין, מײצר
 פצנםיצ־אפ־ 75 נאך דצפארטמצנט. ײצםט

 גלײכ־ באהאנדצלט. איצם װערען ליקאגטצן
אן די האט צײטיג  פאר־ דרײ גצמאכט יוני

 רע־ די פון װאוילדין דצם בנוגצ שלאגען
 בשותפות׳״ דצר צו מיטגלידעד טייצרטע

פאנד: פונם פארװאלטונג דיגצר
 זאלען ארבעטצר רצטײצרטצ די אז )1

 אינם באהאנדלונג מצדיצינישצ פרייצ קריגצן
;סצנטצר דיצלמה לואיס סענט
 הונדצרם 5 צאלצן זאל פאנד דצר אז )2

 פארשטארבענצ פון ױרשים די צו דאלאר
טגלידצד: רצטײצרםצ מי

בארעכ־ זײנצז וואם ארבצטצר אז )3
 גצ־ קצנעז זאלצן עלטצר־פענםיצם צו םיגט
שותפות־ דצם פץ בענצפיסם ױיצרצ ניסצן
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 פאנדען, רצםײצרמצנם די צװישען אפםאך

םרייד. אז־צר שםאם די בײםצן זײ װען
• • •

אונםערגעשרי־ האם דמארםמענם דער
ו  מאנו־ ״םאלא דער מים *גריםענם אן מ

 םעק־ לארעדא. זדן קאםפאני״, םצקסשודינג
 קריגען ארבצםצר די װןךדבען לוים םעס•
 און וזאקאציעם באצאלסע ומנמרוגגען. לוין
 צום צאלצז בתים בעלי די און םובים ײם

 ארבעםצר די יוניאן. פוז,דער םאנד העלסה
 םאר בענןיםיםם מעדיציגישע די באסראכםען
 גרויסצ גאנץ א םחםת װיכנ^יג מזונדערם

 דערלױכען נים זיך קענען ארבעםער צאל
 מעדיצי־ געהעריגער דער פאר באצאלען צו

 קריגען קצנעז• ױי װאם באהאנז־לימ׳ נישער
םענםער. העלםה ױניאן א ®ץ

r~ \
 םא־ אין ספארםװעיױ<וגיאן

 םאגיגען 3 חדך פירם ראגםא
םםאפעדזש

v________________ - J
 אין ,1« לאקאל ױגיאז■ םפארםײציר די

 אן דורכגעםירם האם קאנאדצ- םאראגסא.
 אינדום־ דער אין םםאפעדזש אלגעםייגצם

 אונ* בתים בצלי די צוױגגעז צו אויף םריע
 ױניאן.* דער סים אגריםענגזם םערצזשריימו

 םון מענעדזשער קרייזםאן. םעם באריכםעם
 שוין איז צם װי םאר־אנםא. אין ױניאגם די

 .גע־ דער אין געװארען באריכםעם פריער
 מסכים כתים בעלי די האבען רעמױגקיים״

 .פצי־ פוגם פראצענם םיר צאלען צו געװען
 ארבעםער. די צו ײאקאציצם פאר ראל״
 $םעקםיװ צאלונגעז די םאכען צו כדי אבער
 צו־ אין הביח׳ בצל איינציגער יעדער האם
 געמוזם אגרימעגם, קאלעקםיװצן צום גאג

אפמאך. דעם אונםערשרײבען
 גצנומצו האבצז בתים בצלי צאל א אבצר

 דזנ־ האט ױניאן די ענין. דעם פארשלעפען
 עקזע־ דער פרן מיםיגג א גערום$ן ריבער
 םארםרעםער מים צוזאפען באארד קוםיװ

 איינשםימיג איז עם װעלכצן בײ שעפןיר■ םון
 אל־ אן דערקלערען צו געווארעז באשלאסען

אינדוס־ דער אין .םטאפעדזש״ געםײנעם
 געווא־ אפגעשסעלס איז ארבעם די םריע. .

 פרא־ הונדערם פולע שעפער אל־ע איז רעז
 ערש־ אינם גלייך יאנואר. םעז19 דעם צענם

 בצלי אלצ םון פראצענם 75 האבען םאג םעז
 און אגרימענםס די אונםערגעשריבען בתים
 אלצ שיין האבעז םאג דריםען פון סוף ביים
אונםערגעשדיבען. געהאם בחים בעלי

 אר־גאניזיר־ךרײװ דעם פון דערפאלג דער
 ארגאניזיר־דרײװ דעם פארשטארקס אײך האם

 געלינ־ איז עס און שעפער נים־ױניאן ארום
 אין שעפער. עםלעכע ײניאניזירען צו גען

 199 לאקאל האם יאר לעצםען םון םארלײף
 מיםגלידער נײע הרנדערט דריי געװאונען

 <י־ף צו גאענט איצט ציילם לאקאל דער און
כיםגלידער. היגדערס

ױ פון באריכמ דעם אין דיי  שאפ בע־־סי־ .
 איז -גערעכםיגקײט־• נומער פאריגען אין

 נײטען פין נאניען דער געװארען אויםגעלאזען
 ביזנעט־אגענט דער איז װע־׳כער וױנדשאן.

שא^ פון

גערעכםיגקײם <!-------------------------------------------------

 מנעהױנען סאםפײן ארנאניזאציע ענערנישער
סױיד הליידער פרויען םיאםי אץ

(ק«רעס£אנדעגץ)

 א וױ באוואוסם איז יאמי
 לוקסוריןףע פון שםאם

פארשװענ־ אוז האםעלעז
 פארוױילוגגען דערישע

 װי םוריםםעז. רײכע פאר
 די האם אבער פאל אלע

 עם וואס בילד. פראכם
 א אויך קאםוירם. אװ טשעמבער די מאלם

 הא• רייכע די מים צתאמען זיים. צױײםע
 ארעמע םאראן אױך םיאםי אין זיינעז םעלעץ

 ענג־ אין זיך םאםערען עם װאו הײםען.
 ארבעםער־ םראצע שווערע און שאפם

 םוריםםען רייכע די באדיגען װאס םשפחות,
 ארםיקלען לוקםום די פים די באזארגעז את

 שפיגעלדיגע די אין םארקויפם װערען װאם
 פאר פראםיםען היבשע גאגץ םים קראםעז

 איינװאײנער די אם און אײגענםיםער. די
 לעבען. געמאםערם און ארעם גאנץ א םידעז

 קליינע פאר שםוגדען לאנגע ארבעםעז זיי
 נײ־ דאס פאר קױם קלעקעז װאס שכירוו^
 םוזען זײ וואם פרימען הײכע די בײ םיגססע

םיםעל. לעבענם פאר צאלעז
 אײנ־ קלאם צוױיםעז דעם אם צוױשען

 האםעלען רײכע פון שםאם דער אין װאוינער
 דרײ ארום פאראן אויד זײנעז פאלאצעץ. און

 קלאוק־ ארבעםער. םרויען־קליידער םויזענם
 און ארבעםער םפארםווער דרעסמאכער. און

 מלבושים אנדערע פארשיידענע פמ מאכער
 םץ מערםםע די קינדער. און סרויען פאר

 געוױינלעך- װי אה־ ארגאניזירם גים דינעז זיי
 נידעריגערען פיל א אונםער זײ ארבעםען

 די אין ארבעםער די װי ססאנדארד לעבענם
 אנגעשלאסען זײנען וואס טריידם- זעלביגע

י ױגיאז• דער אן
 דא זיד האבען שעפער פרויען־קליידער די

 עטלעכע לעצםע די אין מיאמי אין געעפענם
 בלײז געװען עס ױינען אנהויב אין יאר.

 אר־ פלעגען װאס אונםערנעמונגען. קלײנע
 ביס־ מארק. ארומיגען פארן בלױז בעעםן

 פאנאנדער־ זיך זײ האבען אבער לעכוױיז
 פאר־ אנגעהײבען האבעז און געװאקסען

 אנדערע אין אױך סחוךה זײער קײםען
 א װערעז אן הויבט מיאםי הכלל. שםעם.

 מיט צענטער פראדוקציע פרויען־קלײדער
גלייך. לײםצז
ע װי און הא־ פאייען. אזוינע אין מאל א'

 דעךפילען אנגעהויבען עם ארבעטער די בען
 פארבעסע־ װעגען םראכםען אנגעהויבעז און

 אנגעהױבען האבען זײ באדינגיגגען. די רען
אן דער צו צו״ערען זיד עי  טראכטען און י

 געקו־ זײנען אײניגע זיך• אנשליסען וועגען
 זײ זאל איגםערנעשאנעל די אז בעםען. פען

 פאר רײף געװארען איז מיאמי ארגאגיזירען.
ארגאניןאציע־קאמפיץ. אן

אײנגעזען. האט אינםערנעשאנעל די אין
 ארבעםער םיאםער ד פון פארלאיג דער אז
 אויפריכםיגער אן איז זי׳ך ארגאניזירען צי

 םעמיועל פון פאי־^אגג דעם באװיליגט אין
י איז ^ענעדזשער■ םעיסי׳  דעם פון האמיטע י

ן לאקאל א״טערנע׳םאנעל/  ־1העי צו םיארי א'
קאמפײן. ארגאניזאציע אן דורכפירען זײ פען

סײמאן ה. פין
 אײב־ באשםימט האט דובינםקי פרעזידענט

 און בעםטע די פון אײנער םלאטקין׳ רעהעם
 אינ־ אונזער פון ארגאנייזערם דערפארענסםע
 קאמ־ דעם דארם אגצופירען םערנעשאנעל.

 אין ארבעםער די ארגאניזירען און פימ
םרײד.

 ארײסטריט אפיציעלער ערשטער דער
 םפעציעלער א בײ געווארען געמאכם איז

 פעב־ םעז8 דעם פארזאםלונג מיםגלידער
 איז װעלכער דובינסקי, פרעזידענם רואר•

 עקזעקוםײו פון זיצונגען די בײ געװען דא
 פעדעריישאן אםעריקאז דער פון קאונםיל

 אדרעסירט. פארזאםלונג די האס לייבאר. אװ
 אויסערגעוױינלעך געװען איז פארזאםלוגג ■די

 די געורעז אנוועזענד זײגען עם באזוכם. גום
 װעםעראגען זײ םון פילע םיםגלידער׳ אלסע

 שי־ יארק׳ נױ אין אינםערנעשאנעל דער פון
 דינעז װעלכע צענםערנ^ אנדערע און קאגא
 םלא־ אין געװארען םגולגל עלםער דעד אויף

 װײםע רעקרוםען. נייע ױנגע. די און רידא.
 רי־ פארםא אמ אמעריקאנער שווארצע. און

 אריינ־ לאנג גים ערשם דינעז װאס קאנער.
 פארזאמעל־ די צװישען םרייד. אין געקוםעז

 א םין םםרייקערם די געװען אויך זיינען םע
 אין שױן שםייען וואס שאפ. ספארםװער

 האט עולם דער וראכען. צװײ איבער סםרייק
 אפלאדיםמענםען און ענםחיאזם גרויס פים

 פארזיכערעג. פרעזידענם׳ם דעם באגריסם
 זייער שםיצען װעט אינטערגעשאנעל די אז

 באדינגונ־ ױניאן און אנערקענגנג פאר קאםף
 פרעזידענט מיטלצן. אירע אלע מים גען

:געזאגט האט דובינסקי
מען  ארבעסט־ אײערע אז מיר, זאגם .

 אז אייך. פין אײניגע געזאגט האבען געבער
 אײך. הינםער נים שםײס אינםערנעשאנעל די

 פאקטעז• פון פעלשונג שעגדלעכע א איז דאם
 געװארען גערופען איז װאס ססרייק. יעדער

 און געווארען םאגקציאנירם איז מיאמי, אין
 אינטער־ אונזער פין געװארען געשטיצט איז

 און פינאנציעל. און םאראליש נעשאנעל
 געגען מיר װעלען שפעטער און איצם אײך

 אונזערע צי הילף פינאנציעלע געניגענדע
סטרײקערס.״

 פאר־ דער בײ האט דובינסקי פרעזידענם
 פלאט־ין אײברעהעם פארגעשטעלט זאמלונג

 אנ־ װעם װאם ארגאנײזער םפעציעלער אלס
 גע־ שטארק זײער און קאמפײן דעם פירען
 פון רעקארד דין און פעאיגקײם זיץ לויבט

 אינטערנעשאנעל דער אין דערגרײכונגען
 פארשײדענע אין געבים ארגאניזאציע אױפן

 סעמױעל לאנד. פמ געגענםען און שטעט
 פאר־ דער סון פארזיצער געװען איז םעיסי

 אדרעסירט אויד האט פלאטקין און זארלונג
פארזאמעייטע• די

טינג נאכן באלד  אײנ־ ױניאן די ־אט מי
 טאן צו ארגאניזיר־קאםיטעם אן געשםעלט

שעפער. די ארום ארבעט די
 מיטגלידער די פון ענטוזיאזם דעם לײס

 מיאמי אייר אז האפענונגען. גוטע דא זײנצן
 אר־ פון רײצ יצ~ אין ארית גיכען אין 'יצט

 פון רא?צ דצר אײף מארלצטס גאניזירטצ
אינטצרנצשאנצל. אונזער
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באריכםצן. צו מיד פרייט ,ם
אונ־ גיגאנםישצ די אז

רצדזשי־ פון טצרנצמונג
מים־ גאנצצ די סםרירצן

אינ־ פון גלידצרשאפט
דורכגצ־ איז ױניאן זצר

 דצם אין גצווארצן פירם
 אוים־ צס ד״אט אגפאנגס או־דענונג. בעםםעז

 אבער אונםערנעםונג• שווערע א וױ געזען
 די באגריםען באלד האבען םיםגלידער די

 גוםצן דעם מים און דעם. םון וױכםיגקײם
 אק־ אונזערע םון קאאםצראציצ און וױלען
 כמצם װי ארבצם די שוין איז םוערם םיװע

פארצנדיגם•
מי־ גצוואלם ניט דצבײ ױאלם איך  מיגי

 מאנכצם און אומאנגצנצמלצכקײםצן די זירצז
 װצלכצ שװצריגקײטצן׳ פשום׳צ אפילו מאל
 פרויצך אונזצרצ מים געהאם האבען מיר

 צם צלםצר. זײצר אגגעבצז בײם מיםגלידער
 װי אומפארשטצנדלעד פשום םיר פאר איז

 אויפ־ זיך זאלצן מצנשען דצרװאקםצנצ אזוי
 אז ווייסצן, די בעת קינדצריש. אזוי פירצז

 פארבונדען איז װעלכצר ענין אז איז דאם
 בםרט און רצקארדם, סאשעל־םעקױריםי מים
 יאר צטלצכצ איז אז וױיסצן, זײ װצן נאך

 בא־ װעלעז מצנשצז זצלבע די ורצז ארום,
 סך א זײן ײצלצו רצטייצרען׳ צו שליסצן

 ריכטי־ זייצר נאכצואװײזצן שווצריגקײםצן
צלטצר• געז

 װצט אינטצרנצמוגג די װען אלצנפאלס.
 צגדייעך מיר ירעלען װ^רען. פארצנדיגט

 קא־ א האפצנםלצר. און דעטאלען. א האבצז
 באזונדצ־ איטלצכצז פיז רצקארד• רצקטצן

י מיםגליד. רצן  אײנשפארען זיד װע־ין רי
 די גצפינצן ניט אפט אין זדכען צו מי די

 מיםגלי־ די פון פאדדינסטצן אינדױוידועלע
 פילײכם אדצר הונדצרטצר די אדצד יצר.

 מיט־ זײצרצ אן הארטצן װצלכצ טייזצנםער׳
 שאפ, אין ניט ארבעםצן אבצר גיייד־קארטצז

 בארצכטיגט מצר ניט זײ זײנצן פאלגלעד און
 מימ־ אזצלכצ בצנצפים. װאקיישאן קית צי

ײצרצן. אײסגצפונצו לײכט ײצלצז גלידצר
 װארצנצן אמאל נאך מיר װילצן דערכיי

 1פא־ קײן :(!עםצר שאפ־טשצרלײט. אונזצרצ
ס קיץ אננעמצז ניט  קארד. ױניאן מיטגליד׳
מיט פארבוניצן מצר נים איז װאס איינעם פון
 איצט גײט ײצלכע רעגיםםראציצ. די שאפ. זיין
 װצלכצ מיםגלידער׳ די פאר בלויז איז אן.

ר אז אויך שצפער. אין ארבצטצז צ  אפים י
 מיםגלידער. אײנצצלנצ קײנצ אן ניט נצמט
 די צוזאמצנקלייבצן מוז שאפ־םשערמאן דצר

 זײ און שאפ פוז ארבצטער אלצ פיז ביכלצד
 שפצםער ײצלצן מיר אפים. אין ברצנגצז

 ארבצםסלאזע די װען און וראר אגאנםירען
װצרצן. אויפגצגומצן װצלצז מיםגלידער

גןןהעפןןרפז ױאקײשאךכענעםיכזס
 אונזער וואם דעם אױף גצקוקם ניט

 בצנצפימעז- אנדצרצ און קראנקצז־בצנצפיט
 האבצן אוים, צאלם ארגאניזאציצ די װאס
 יארעז׳ לצצםצ די אין גצהויבצן שםארק זיך

 דצר פת באארד דזשאינם דצר דאך האם
 םצן20 דעם זיצוגג א בײ ױניאן- דרצסמאכצר

 װצלכצן לױם באשלוס, א אנגצטמצן יאנ.יאר-
אר װערם .יואקיישאן־בצנצפים די ײי  גע־ גי

 איז העכערונג די דאלאר. 5 אײןז הצכצרם
 האבצן ויצלכצ די — גלייך אלצמצז פאר

 דאם װעלען דאלאר 53 גצקראגען פריער
 הא־ װעלכע די את דאלאי־■ 58 באקומצז יאר
 יאר דאס ײצלען דאלאר 35 גצקראגצז בצן

דאלאר. 40 אויסגצצאלם באקימעז
 זיים הבתים בצל די צאלצן באקאנם װי

 צום .פצי־ראל״ דצר פין פראצצנם 4 .1951
 װעלכען פץ הצלםה־און־װצלפציר־פאנד.

 פון אױםנאם דצר מים — בצנצפיטס אלצ
 אין אױסגצצאלם. ײצי־צו — רצטייצרםצנם

 אלע פמ אויםגאבצן די האבצן 1952 יאר
 םויזצנט 99 מיליאן. 6 באםראפצז פאנז־צן

 יאר אין דאלאר. 74 און הוגדצרט צוױי מים
 זיבען דערגרײכם שוין םומצ די האט 1953

 169 מיט םײזצנם הוניצרם נײן מיליאן
 קארגען א פון העכערינג א אדצר דאלאר,
דאייאר. מיליאן

 צייט דער דורך האט ייניאן די אמת,
 דצם צוליב װאם שכירות־הוםפר״ א געוואוגען

 יפצי־ דצר הצכצרען גצדארפם זיך ײאלט
 פאנ־ די פרן הכנסה די אבער ראיי״־אפצאל.

 צו־ זןנלביגצ■ די כמצט געבליבצן איז דען
 װערט מיטגלידערשאפט די װאס דעם יייב

 װצדט אביםצל פארקלצנצרט. ביסלצכװית צ'
 יצר־ דעם דורך פארגרצסצרט הכנסה די

 מיר װצלכצן פראצצנט־אינםצרצם׳ לצכצז
 אין אינװצםטמצנטם. אונזצרצ אויף באקומצז

 248 באטראפצן אײננאמצ די האט 1952 יאר
 שײן האם 1953 יאר איז 1א' דאלאר טײזצנט

 דאלאר. טײזענם 296 דצרגרײכט םימע די
 גצ־ פירצרשאפט די זיך האט יצדצנפאלס

 צייט דער פון אומשםענדצן די מיט רצכצנם
צם צו גצקומצן איז און  אויבצנדצרמאנטצן י

 הצכצרדנג די אז רצכצנט. מצן באשלז־ם.
 יאר דצם זאל װאקאצ־צ־בצנצפיטס די אויף

דאלאר. טויזענט 300 איבצר באםרעפצז
ט קראנקען אץ דלעכעדמ; א כענעפי

 זי־ טשארלם װאם באריכטצן די צװישצן
 האם ,22 לאקאל פון מענצדזשצר מצרראן.

טינג בײם אפגצגצבען  פארי־ לאקאל, פון טי
 אז דצרמאנם, גציוצן אײד איז חודש. גצן

 געהצ־ איז פאנד קראנקען־בענעפיט דער
 די פאר דאלאר צ־ײי אייף גצ"א.י־ען כערט

 פון ארבעטצר. פלאר אין קלינערם פינקצרס.
עז די װצלעו אן איצט  18 באקומעז פאי

דאלאר. 16 אנשםאט װאך א דאלאר
 אונזצר פונקציאנירם באקאנט. שוין װי

מיט הסכם אין פאנד הצלטה־אין־װצלפציר

 גצזעץ, דיםאביליםי סםײם נױ־יארקער דעם
 װערס ארבעמער אן װצן לײםעם: װצלכער
 קרי• צו בארצכטיגם צר איז קראנק.

 ודעכצנטלצכצ זישצ פת פראצצנם 50 גצן
 זײן איידצי װאכצז 8 די פאר פארדינסםצן

 אין אבצר אנגצהויבצז׳ זיך האם קראנקהײם
 פון הצכצר זײז נים םומצ די זאל פאל קייז

 10 פון ווײניגער נים און רואך א דאלאר 26
 אונזער װאם דעם דאנק א װאך. א דאלאר

 דער אײדער קראפם אין ארײן איז פלאן
 הא־ געװארען, אגגעטפעןי את געזעץ םםײם

 אויםצד־ םעגלעכקײם די באקופען םיר בצן
 אופ־ די באזײםיגען r׳x פלאז דעם בעסערעז

 מים־ אונזערע װעלכע פון גערעכטיגקייטען
 איז ליידען. צו אויםגצקופצז װאלם גלידער
T שטצלם ’X .ודעל־ ארבעםער אן אז פאר 

 גומצן גאנץ א אין באשעפםיגם איז כצר
 פונקם װצרם נישקשהדיג. פארדינם און שאפ

 ארבעם שאפ זײן װעז םלעק־צײם אין קראנק
 אזא און נים. אינגאנצען אדער װייניג זייצר

 דאלאר 10 אױסגעצאלם באקיםם ארבצםער
 א פאר .יואם י קראנקען־בצנצפים װאך א

םז מיר װאלםען פנים הא ע  םיר זיינצז ג
 פמ אדמיניסםראציע דצר מיט איינגצגאנגצז

 איעהײם־ אן צאלעז פח פלאן א אויף פאנד
 קאםערם׳ פאר דאלאר 26 פון ־םומע לעכע

 20 םעמפצלמאכער! אפצרייםארס. פרצםצרם-
 מאשידאפערײ־ םפצשעל פאר װאד א דאלאר
 עקזאמי־ און פינישצרם דרײפצרס, טארס,
 קלינערם. צו וואך א דאלאר 18 און :נצרס

ארבעטער. פלאר און פיגקצרם
 מים אנגצפירם נים װאלםצז מיר ווען
 מיםגלי־ די גאםירלעך, וואלם, פלאן. אונזער

 קרי• צו בארעכטיגם געיוצן ניט דצרשאפט
 וועלכע האספיםאל, פאר דאלאר 375 ביז גען
שע פרייצ צו צאלצן: מיר  בא־ מצדיציני

 כי־ םצנםצר; הצלטה יוניאז פון האנדלונג
 און גלצזער אויגצז ;באהאנדלונג רורגישצ

 איז הצכצרונג דצרמאנםע די וױיםער. אזוי
צ ריג טאי ע ב אי ם'  הצכצ־ א אבצר גרוים. ני

אלענפאלס. צם איז רונג
פארװעי־טם. גייצן מיר אז װיכםיג איז צם

 פץ פארזאמלרנג אינטע־־עפאנםע
. 22 לאקאל

 פאר* מיםגלידצר גרויסצן יביים1 זיצצנדיג
 האב חודש, פאריגצז .22 לאקאל פון זאמלונג

 אונזער נישקשה. אז גצםראכם. זיד בײ איך
 װאר־ נאך װצם את לעבם ױניאז־װצלםצל

 יארצן. ביםעל היבש א לצבצן אזוי שײנלצך
 װעלכע מצנשצן אלע די באםראכם תאב איך

 מענשען זאל. גרײםצן דצם אנגעפאקם האבצן
 שװארצצ ;מצנצר את פרייצן :פארשײדענצ

 צרזא־ אלע צלםערצ. און יונגצ װײסצ; אדן
 דעם גצמאכם מיר אויף זיי האבצן מען

 ויא־ א האבצז װצלכע מצנשצז װי איינדדוק
 די אין אינםצרצס לצבצדיגצז אייז רימצן

 ױניאן דער פון פראבלעמצז םאג־םצגלצכצ
איד. ארום זיך םום צם ריאם אלץ אין און



-----------------------]> 26 זיים
 פון םענעחשער דער זיםערמאן. משזן

 אױםםירלעכעז אן **נעגעבןן הןןט לאקאל.
 דרעס דער אין לאגע דער װעגען באריכם

 בא־ דער ידניאן. דער אין און אינדוםםריע
 פנן ציםערען סך א *גםהאלטען האם ריכם

 דאלארען מיליאנען פיל אזוי ;פראדוקציע
 נױ־ אין פעי־ראל דער באםראפען האם

 פון געגענדען די אין פיל אזוי אח יארק׳
 פארגרע־ זיך האט דא ; שםאט דער אריסער

 עס איז דארם און פראצענם, אזא אויף םערם
 אין ;פראמנם אזא און אזא אויף געמלעז
 ארגאניזירם איז יאר לעצםעז םיז םארלויף
 דער דורך את שעפער׳ םיל אזוי געװארען

 און םיל אזוי ביזנעס פון ארױם זײנעז צײם
 איז באריכם םון םייל דער שעפער. םיל אעי

 ציפע־ םםאםיסטישע ריינע טרוקען. געווען
 מעגשען םארזאםעלםע די זײנעז דאך דען.

 נאך — שטולען הארטע די אויף געזעסעז
 םאר האבען און — שאפ אין ארבעם םאג א
 צו־ אויפםערקזאם זזאלב א אץ שםונדע א

 דער וואס אײגצעלהײם יעדע צו זיך געהעדם
באריכםען. צו געהאט האם מענעחשער

 22 לאקאל םון םיםינגען די בײ אםת,
 אלטע די פון ביםעל היבש א נאך מען זעם

 די ױניאן׳ דער פון בויער די װעםעראנען.
 געפי־ געסטרײקט׳ האבען װעלכע יעניגע,

 און — מיםיגגען אפםע גאזוכם און קעם
 װערט באדויערען צום מיםינגען. םך א םאקע
 אבער קלענער. און קלענער אלץ צאל זייער

 א פארבליבען דאנקען. צו גאם זײנען, עם
 זיצען זײ, מים צוזאמעז און ביםעל, היבש

 די זיי, און מיםגלידער ניײצוגעקומענע די
 מידות גוטע די אפ זיך לערנען אינגערע.

טינג׳ א צו קומען פוץ  בא־ די אײסהעדען מי
 דןיר ביז זיצען און דיסקוסיעס די ריכםען,
םינג פאדענדיגם. איז מי
צייםען׳ הײנטיגע די אין אז מיין, איך

 ױניאן די אז דענקען, םענשען םאנכע װען
 אװעקגײן דעם מים אונםער. חלילה. גײם.

 נחת. שטיקעל א דאס איז דור, עלםערען פון
םינג דערמאנםען דעם ביי  22 לאקאל פון מי

 עכם אן געגעבען זימערםאן םאשא האם
 ױניאן־ א אזוי װי לעקציע םוסםערהאםםע

ך דארף פירער  מיט־ די מים זיין נוהג ך
 געלאסעגעם און רואיגען א אויף גלידער.

 פארשיידענע די אנאליזירם ער האם אופן
 באםאנט■ האם און פראגעז קאםפליצירםע

 איםגע־ און פרײען א דערמוםיגם ער אז
 אין בלויז םײנוגגןין. פון אויםםויש צויםטען

 גייסס. דעםאקראםישען עכם פון םביבה אזא
 אויסדריקען םריי קעז םיםגליד יעדער ײאו
 בא־ נים װערם זאך קיין ײאי סײנונג. דיז

 דעם האבען מיםגלידער די און וש^לםעז
 א קען יוארס. אנםשיידענעם איז לעצםען

אן פראגרעסירען. און לעבען ױני

פ סיז פי ע ײב און ג אפטינו
ײ זאגם כען וואם דעס אנםקעגען ט יז  ני

 כיעגד טד א דא ד־יגען עס ׳.,®עסיםיסם קײז
 כאראקםער דיער אין זײנען ודעלכע שען.

ססען. םי םי  אלעמא^ אײד און אי־בעראל מ
 זייעי־ע פאר שווארץ בלײז די זעען

ם זיינעז די זױיגען•  צופרי־ נים זאך קײן פי
 פענ־ פאראן זיינעז װידער פארקערם דען.
 פינצנזערען יעדען איז קעגען וראה שזװ

ע געפיגעז װיגקעל ל מ בי  אזעלכע זון־שײן. א
 אבער צופיל. ניםא לײזרער זײנעז םענשען

ר װאס ױיגעז• דאס זײ פארפאגעז םיר פי

 נישקשד״ אפםימיםטען. געבוירענע רוםען,
 אויף נים נאך ליגם היםעל דעד זײ, זאגען

 ני־ אױםפרעסען. זיך וועט עס ערד. דער
.םשעווא . . :
 באריכט, א אנטקעגעז דאס זאגען מיר

 װע* פרעסע דער אין דערשינען איז װעלכער
טינג א געז  װעלכען פון <35 לאקאל פון מי

 מענע־ איז ברעסלאװ ױסף וױים־פרעזידענט
םינג דןנרםאגמען דעם בײ דזשער.  האט םי
 דער װעגען רעדענדיג ברעםלאװ׳ ברודער

 פרעםערס׳ די צו געזאגט <t’»־ אינם לאגע
 דער װערען. אנםםוםיגם ניט זאלען די אז

 ערד. ךער אויף נים נאך ליגם הימעל
 ירצה אים איז• עם װי װעם מען נישקשה,

 און צײטען שלעכטע די איבערקומען ר.שם<
 װײםער. אזוי און בעסער װערען נאך ױעם עם
 וױיםען ברעםלאװ, ברודער קענען וועלכע די<

 כאראקםער םאלקםםיםלעכען זיק פון געװיס
זאכען. צו• צוגאנג ױץ מים פאקאנם זײנען און

 באקלאגען פיל צו אז אויך, האלטען מיר
 צו־ גום. נים איז םאן< װאס װינציג און זיך
 דערצו. איבערטרײבען נאך און וױינען פיל
 צום שאדען. גרויס בדענגען אפם גאנץ קען

 װעלכע ארבעטער דא זײנען עם ביישפיל,
 לעבען. שײנעם א גאט< דאנק א מאכען,
 װאד א קױם זיך פארמאכען שעפער ־,ײערע
 אז פונדעםטװעגען. און יאר< א צוױי אדער

 עס ױי םרעגם און גאס אין די טרעפם איר
 אויף אלץ טויג עם אז די< זןעען זײ< גײט

 אר־ די געזונקען׳ זײנען פרײזען די כפרות.
 הנלל. ניט. םארדיגט מעז שװער. איז בעם

 קײ־ טוען מענשען אז־ללכע שלעכם. איז עם
 א אלײן זיך טוען זײ גיט. טובד. קײן נעם
 בעל זײער װי גיך אזוי מחסת שאדען׳ סך

 שטי־ געפאלענע די פון זיך דערװיסט הבית
 אן ער הויבט מלאכות בעל די בײ מונגען

 גע־ שלעכםע די אויף באקלאגען אויך זיך
 איז אפשר טראכםען אן הױבט עד שעםםען.

 די םים ארבעםער די צו ליבעראל צו ער
 פאס דער מיט און צאלט ער װעלכע פריתען
 באזארגען צו זיך באמיט ער װעלכע ארבעם

 ארבעםער צאל די איז גליק צום ױי• םאר
ם סארם דעם פון גרוים. איבעריג ני

 דאך זיינען צרות הויפם אונזערע אבער
 דער װען אויםגעםראכםע. קיץ גיט אמת׳ע.

 צײםען. הײנטיגע זיך באקלאגם ארבעםער
 איז עם װײ. אים םוט עם וױיל דאס ער םוט
 יקרדת געװאלדיגער דער שלעכם. באמת איס

 אלגעמײנע די און פיםלען לעבענס אויף
ען הוצאות  נעמט פען װאס גרוים. ריזיג דינ

ט איז האנם אין  ער אויב צוגלײך. גאלד מי
 טוט דאליע. זיץ אויף איצם זיך באקלאגם

ם עס ער רעכם• פי
 שיוער איז אוםשטענדען אזעלכע אונםער

 אלגעמייז אין איז עס אפטיפיסטיש. זײן צו
אלען די זעען צו שייער שםי  די צוליב זוך

 געשאפען ווזירען וואס רדאלקענס• פיגצםערע
מ די דורך ע ל עג  דעד װעגען באריכםעז ם

 אר־ פון ארםײ דער פון פארגרעסערינג
 צי איצם שוין דערגרייכם וואם בעסםלאזע.

 געדריקםער דער פון אה מיליאז־ 3 קארגע
 די םחםת מענשען. באהערשם וואס שםיםונג
 װאס שםייגער לעבענם ארנזער אײף אםאקעם

 רעאקציאנערעז. האפערדיגע די פון היפעז
 פערקט םעמים ענלעכע און די ציליב אם
 פעםימיזם פארשםענדייעכער א עצטענס1־ ײד
 לייד םיר םום עס און רייזװ■ אונזערע אין
בארעכטיגט. איז פעסיפיזם דער אז זאגעץ. צי

גערעכטיגקײט <(----------------
טגליד רעםײערטען א פון כרױועלע א מי

 •ארויס* אפים אונזער האם מאנאט לעצםען
 א מעמבערס רעםײערטע אלע צו געשיקם

 שײן מיטגלידס־קארםעלע, ערען העל־בלויע,
 פון אװטערשריפט דער מיט אםאגראפירט.

 רע־ דעם און דובינסקי דוד פרעזידענט
 לאקאל. באםרעפענדען דעם פון נעדזשער

^ער דער אויף  קארטעלע דער פון זײט צווי
שער נאמען. דער אײםגעשםעלט איז  לעח
 װען-דער דאםום דער און נומער לאקאל און

'צוריקגעצויגען. זיך האט םיםגליד
 איז קארטעל פװ זײט צוױיםער דער אױף

פאלגענדעם: געדרוקט
 מיטגלידערשאפט לעבענםלעגגלעכע די

 פאלגענ־ צו אײגענטימער דעם בארזנכטיגם
דעס:

 װעלכע דורך פאנדם די םון — פענסיע
געצאלט. װערט רעטייערמענםס

ױ־ דורכן — ב^ה^ןנדלונג מעדיצינישע
 אופן זעלבען דעם אויף סענםער העלםה גיאן

 מיט־ אקטיװע אלע צו געגעבעז װערט עם װי
גלידער.

 באדינ־ זעלבע די אויף — ױניטי־האוז
מיטגלידער. אקטיװע אלע װי גונגען

טינ־ באזוכען צו רעכט די — מיםינס מי
שטימרעכט. אן לאקאל׳ פױ גען

 צאד גרויסעי־ דער פון אײנער איז אם
 דערהאל־ טעג די האבען מיר װעלכע ברױו-

. ;טעז
:זימערמאן ברודערי .װערטעד

 איר װאס ־לנטשולדיגען מיר ױעם איר
 קען איך צײט. ביםעל א אײך בײ פארנעם

 מײן אויסדריקען פון אפהאלטען ניט זיך
 האבען וואם די און אײר צו געפיל הארציגען
 די פאר פאנד דעם עטאבלירען צו געהאלפען

 דערהאלט איך װען מיטגלידער. רעטייערטע
ו זאג מאנאמ. יעדעז טשעק דעם  מײנע צי אי

ױניאן״. די זאל לעבען ״לאנג קינדער:
 טשעק דעם באקומען האב איך װען הײנט.

 דעם און מיסגריד־קארםעל ערעז אן מים
 מיר אז אונז. זאגט איר װעלכעז אין בריװ
 ױניאן. דער מים פארבונדען אלץ נאך זײנען

ר םיר דאם האם ^ באפרידיגט. ד
 גאבצ־ דער פאר אלעמען אײד דאנק איך

 אלטע די פאר טום איר וואס ארבעם לער
אן: מיץ זאל לעבען לאגג מיטגלידער.  ײגי

םטראוס, קלארא
."22 לאקאל פון מיסגליד

 טיטגלידער, דעטייעדטע
אױפםערקזאם

 דער פון באשייוס םיטן ד.סכם אין
 האנװענשאן. אינטערנעשאנעל לעצםער

 קרי־ פיםגליד רעטײערםער יעדער װעם
 אויף ערען־קארד. ספעציעלע א גען

 די אויםגעשריבעז איז עס װעלכער
 מיםגלידער. רעםייערםע פון רעכםען

 קרי* קעז מיםגליד רעםייערטער יעדער
 אפיס דעם אין ערעז־הארד אזא פריי גען

 גע־ האט ער ײעלכען צי דאהאל פוגם
 צוריקגעצױגען זיך האם ער איידער הערם

ן ו ם שאפ. אין ארבעם זיק |

ױניאן קלאוקמאכער דער פון רודער בײם
 איז םעזאן הײנטיגער ער

 א אלעמעו אוגז פאר
 אין אנטוישונג. גי־ויטע

ספע־ שעפער, צאל א
בעסע־ דער אין ציעל
 פאראן איז לאין, רז*ר

 אין אבער לרוב ארבעט
 מיט־ אונזערע פילען שעפער מײסטע די

 אינדוםםריע. דער אין קריזים דעם גלידער
 װארט. הארב צו א אפשר איז ״קריזים״

 װאשינגטאן אין קורם אפיציעלער דער•
 א ווערעו אנגעריפען דארף דאס או איז,

 בעל דעם פאר אבער ״רעםעשאן״. מילדע
 א איז ארבעם, קיץ ניט האט װאס מלאכה.
 װארט א פאר װאם מים אונטערשייד קנאפער

פראבלעם. זית באצײכענט איר
אינדוסםריע־פראבלע־ באהאנדלען בײם

 זאכען זען צו כלל ביים מיך איך האלם מען
 זיינען דאס צי סענטימענטען, זיינען. זיי װי

 קענען פעסימיםטישע, אדער אפטימיסטישע
 אז װיתען, ציפערעז העלםען. גארנים דא
 אין איז< אינדוסטריע אונזער' אין לאגע די

 ניס יאר. פאריגעז פוז העלפט עדשטער דער
 פער־ זעלביגער דער אין ייי ערגער געװען

 שטאנדפינהמ פונם םײ .1952 יאר אין יאדע
 סײ גארמענטם, פראדוצירטע צאל דער פין
 פראדוקציע. דער פון דאלאר־װערם דעם אין

 װינטער־םעזאז שלעכטען דעם מחמת אבער
 אױםגעקומען 1953 יאר גאגצע דאס שוץ איז

.1952 אין װי ע.י־גער
 די אז געוױזען, זיך האט יאר לעצטען
 וואלע־ מער באנוצען אן הויבט אינדוםםריע

 קינםט־ אנדערע און רעיאן װי שטאפען נע
 אױך איז עם םחורות. פאבריצירטע לעך

 בעםערען א פראדוצירעז צו ױיגונג א געװען
 בײ אז מיטגעהאלפען. האט דאם גארמענט.

 בעל אונזערע זאלען לאין בעסערעד דער
 דאזיגע די ארבעט. מער האבען מלאכית

 מעז■ מערקם יאר פאריגען פון טענדענץ
הײ־יאר. אױך אגד.

 שװער דערוױיל זיך, פאריטםײט איז. עס
 װי פעברואר. מיםען אין היעט. ױינזען צו

 ענדיגען. זיך וועם םעזאו איצטיגער דעד אזוי
 יאיש־ אין ארײנפאייעז ניט דארף םען אבער

עי און שםימונגען  דערלאזעז• נים עיקר ד
 אייפ־ קענעז זאל לאגע אומגינםםיגע די אז

 די ארונטערצודריקען אײף ווערען גענוצט
אינדוםםריע. דער אין ארבעטס־באדינגונגען

״רעטײעדכלענכז־טאג״ קלאדקםאכער דעד
 איז יאניאר אין פרײםאג ייעצםען דעם

 נײ־ דער איז ״רעטייערמענם־םאג׳ געעװן
 ריטגלידער. קלאוק־אינדוסםרי׳ע. יארקער
 זײנען רעםייערמענם־אפליקאציעס ריעמענט

 פאג יענעם •האבען געווארען. אנגענוםען
 געזעגענט זיך נאדעל. אין שער אײנגעפאקט

 געזאגט שאפ־פרײנם. לאנג־יאריגע די מים
 אין שאפ^עבעז םומעלדיגען צים .גיד־בײ״
 ייאנגער א א־יף שבת. אויף אהײם געואנגען

אפרו־ציים. געמיםי׳עכער
 פארגע־ירדז ד-נען שעפער סך א א־־ן

 ־1בעי רעםייערםע די פאר שאפ־פארםים,
 רעםײ־ האבעז שעפער מאנכע פון מלאכוו^

 .,מיםאמאי ארבעםער אכם און זיבען ערט
 פארםראםען געיוען דינען קרעפםס אייע

פץ װעםעראנען. רעםײערםע די צװישען

נאגלער, איזידאר פץ
ב^ארד דזש^ינם קל^וק מענעדזשער גענעראל

 די אין געפראצעװעם האבעז פך א װעלכע
 פינף אפילו און פיר דרײ, שעפער זעלביגע
 שעפער אלטע די אט אין יאר. צענדליג

 אײגענע מיט װי געזעגענט זיך רען האט
 די זיך האבען שעפער מאנכע אין דשפוזית.

 דער .פון מיטגלידער ױי געפילט בתים בעלי
 אויסגעמײלט אפילו אין פאמיליע זעלביגער

ארבעטער. רעטײערםע די צי מתנית
 כאםש זיץ געקענט נים ליידעד האב ־איך

 מיט־ זיך און שמחות די אט פון טייל א בײ
 מען אבער מיטגלידער. אונזערע מיט פרייען

 האבען שעפער די אין אז מיר. דערצײלט
 הערלעכע אפגעשפילט פרײטאג יענעם זיך

 צװי־ פארברידערונג און פרײד פון סצענעס
 א בײ זיך האט מען מלאכות. בעל די שען

 צייטען. אלטע די דערמאנט משקה גלעזעל
 פול און ױנג אימיגראנטען. וױ איז מען װען
 מדי־ נייעי־ דער אין אנגעלומען לעבען. מיט

 אריינגעװאר־ זיך ברען מיט האט מען װי : נה
 אביערי־ דער אויף לעבען ױיעם שאפ£דא פען

 ייניאן, די געבויט האט מען .ױי :ערד קאנער
 האט מען ביז ;עמאטערט זיד און געקעמפט

 ױניאן־בנין, ד״ערלעכעז דעם אט אויסגעבויט
 מעז אז מעגלעך, געמאכם איצט האט װאם
 ארבעט די אויפגעבען עלטער דער אויף זאל
פענםיע. א מיט װערען באזארגט אין

ײנען.דער־ פרעסע טעגלעכער דער אין  ז
ת׳דיגע. שינען רו  דער װעגעז באריכטען סתי

 רעםײערט. האבען װאם קלאוקמאכער, צאל
 גע־ די געבען צו דא כדאי דעריבער איז עס

 מיטגלידער רעטײערטע די פון ציפערען נײע
 די לויט האבען. עם הײ־יאר. יאױאר אין

 רעםײ־ רעטייערמענט־פאנד. פין באריכטעז
צען גענײ ערט  מיט־ 82 מים הונדערט דײי

 מיטגלידער 81 געהערען זיי פון גי׳ידער.
 און ״רעסיפראסיטי״ פון קאטעגאריע דער צ'

 יאר. 65 פון ײנגער זײנעז װאם קראנקע.
 יױיל רעמײערען געמ״זט האבעד זײ אבער

 ארבעםען צו אימשטאנד מדר ניט זײנעז זײ
^ דיפעבעלד/ ’1וטאטאי
־ מיץ אין דערמאנט האב איך וױ םי  אי

 ״גערעכטיגקיים״. :ימער פאריגען איז לעל.
 פון אפליקאציעס דאשםעטיגטע געװעז זײנדז

 פון מיםגלידער. 22 און הינדערט זיבעצען
 נארכיאלער דער אײף 'יא^טען 1צאי דער אמ

 539 רעםייערען געקענם קװאטע יערלדכער
 יוניאד־ 843 אנדערע די אבער נייטגלידער.
 נאר י־עםייערען געקאנם ־אבעו ײדטעראנעז

 פרא־ אימ פיז צוגאב־אפצאל דעם דאנל א
 לײם ץעלען. בתים !יבעי ■ די יראם צענט

 דאר־ אגרימענמ. הא^עקםױועז באוײסעו דדם
 איכי־ נים איז זדנז פמ לײנלר צא^עו. פײד

 די אט יזין פרייד די רעשטען צ' שטאנד
אז די דעת דענש<ל• רי» עי ד האט י אי  רדו

 אײ־זגערדז הענעז ״[1זאי זײ אז וײױא־־ד.
עז אוז שאפ־ארבעס זיידר ריג  זזל־ זיידרד י

 הדז אינז פױ יעדדר אבער םדר־״ענסיעם.
 רואלםעז זיי ביםצר וױ זית משער ייײכט זיד

אן די ווען געפיייט  זײ אז זיי■ זאגם ױני
װייל שאפ. אין פארבלײבעז ־ײיטער ריזען

 אריף געלט גענוג פאראן גיט איז די פאד
פענםיעם.

 דוכט װאלטען. גליקלעך דױיניגער נים
 האבען װאס מיטגלידער• 444 די געװען מיר.

 בא־ און אפליקאציעם זייערע ציריקגעצויגען
 זײ רעטײערמענם. זײער אפצולײגען שלאסען
 יוניאן די אז געפילט* באשטימט וואלטען

 ױײ פארנאכלעסיגט האט איגדוסםריע די איז
 זײער אפצולײגען זײ צװינגענדיג פליכט. ער

 זײ װען איצט. שפעםער. אײף רעטייערמענט
 װילען אײגענעם זײער מיט געםאן עם האבעז

 םן־ זײ זײנען אחרױת אײגענעד אויף און
גליקלעכער. סך א הםתם

 אוגזער אלעמאל. װי איז, גליקלעך ניט
 ביי אפאזיציע. קאמוניםםישע באקאנםע אלם

 איז חודש. פאריגעז מיםינגען׳ לאקאל די
 גע־ פארטיי־נוםח איינגעשםעלטען דעם לויט

 אדמיניסםראציעם די אויף אטאקע אן גאנגען
 רע־ מים צופיל זיך פארנעמט מען אלעמאי

 ״אפאזיציא־ אלע די אט װאלטען טייערטע.
 בחורים מצווה בר יונגע געײען נערען״

 די קענען דיסתם מן אז געזאגט. איך װאלט
 מענ־ עלטערע פון גורל דעם באגרייפען ניט

 װע־ געצוואונגען חלילה. דארפעז׳ װאס שען,
 פאלען זײ ביז שאפ איז פארבלײבען צ» רען

 די אז געמעדקט, האב איך אבער אװעק.
 צוזאמען זײנען פארשטייער .פראגרעסיװע״

 געװא־ אלם היפשלעך שוין אויר אונז מים
 עלםער־ די אויף שוין לעבען סך א רען.

 אליין, זיד גרײטען אנדערע און פענםיעם
 באשעפ־ צו צוקונפט. נאענטער גאר דער אין

 װעגען רעטייערמענט־פראבלעם. מיטן טיגען
שעצונג אזא מיט רעדען זיי װעלכען גרינג
 דער אױף אטאקעס די װאם צוליב םא
ױניאן ז '

 פון :פשום׳ער גאנץ א איז ענטפער דעד
 קאמוױסטישער דער פון שםאנדפונקט דעם

 מים־ רעטייערםענם דער איז מאכם־פאליטיק
 אר־ דער אין מענש אומנוצלעכער אן גליד

 דער פאר .ײאלען בײ שטימע א גאניזאציע.
 דער־ נים יזיים פון מען קען גריפע -לינקער״
 מים רעכענען זיך דארף ווער טא ווארםען.

 קאמוניםםישע די פאר אינםערעםעז. זיינע
 אי־ אן מיםגליד עלםערער דער איז גרופעם

 מער דארפען זיי וואס עלעטענט׳ בעריגער
 אז אםאקדם. זייערע דעריבער האבען. נים
 עלםערע די מים פיל צו זיך פארנעמם מען

כייםגלידער־.
 אין אינדוסםריאליםםען פאראן זיינעז עס

הע  איז ארבעםער אן m האלםען. וואס אמעיי
 קעז ער װי י׳אנג אזײ מענש נוצלעכער א

 בײ קאכװניםםען די ארבעט. םאג א געבעז
 x איז יוניאז־מיםגליד א אז האלםעז. אונז

 אפ־ קען ער יוי לאיג אזוי מענש נוצלעכדר
 אבער אדנז פאר װאי^דז. ביי שםימע א געבעז

 אלע־ חשוב מיםגליד ױניאן דער איז
 נױםגליד םערער1עי דדר גראד אין ראל
 א װי חשיבית באזינדעדע א אונז פאר האם

אדגאניזאציע. אינזער פמ ב־יער
 םאקע איך 1רײי גדייעגענהײט דער אם בײ

 האבען װאם נייםגלידער. אװזערע באגריסדד
 סד X ארױםגלײיזעז לאקאל־מיםינגעז די בײ

 זדן את פראבלעם דעם פאר פארשםענדדניש
 דעם באשםעםיגם איינשםימיג פאלען מײםםע

אגריםענם. קאלעקםיװען באנייםען
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 זייגען לןיקאלעז װעלכע פון *ח אלם וױ
ודעםעדזןגעןי רזםײערםע די

ען םיםגלידער רעםײערםע םײסםע די ע  ד
הר זייז '  375 אבער יאר. סז ביז <ז7 פון עלנ

 ביז 70 פון עלמער אין זײנעז יעגםי*גערען
יאר. 82

ל גרעפםע די  געװען זײנעז — 495 ״ מ
 9 לאקאל פח •117 לאקאל אין מימגלידעד

מן *  לןר םון ;סיםגלידצר 173 רעםײערם ה
ן 48 קזיל מ א  םיםגלידער. 301 רעםײערם ה

 די צװישען אז באמערקען. צו כדזױ *יז עם
 פרױען 108 זיינען 9 לאקאל איז רעםײערםע

 גע־ מרױען. 178 זײנען 48 לאקאל אין איז
םען. ודערם וזײגלעך מגו  זיינען פרויען אז אנ

 םח ײניאן. דער אין םיםגלידער יונגםםע די
םגלײ 139 רעםײערם האבןיז 35 לאקאל  מי

 הא־ קלאוק־קאסערם. .io לאקאל פוץ 5־חנו
ז  הא־ םיםגלידער 39 איז ׳65 רןיםייערם מ
י םיז רעםייערם בעז  און 82 .23 לאקאלעז י
 קראנקעז דער אין 81 די חוץ א איז דאס .64
 דער אםילו .רעסיפראםינױ׳־קאםעגאריע. און

 םאר־ איז דעפארםםענם םאון אװ אום קלאוק
םיםגלידער. רעםייזירםע 89 פים םראםעז

ם א עזיג םיאנערעז אונזערע צד ז״״נ פענ
 פיל אזױ וואם פאקם. דעם באםראכם איך

 רעםיי־ תאבען ־ער7םיטגלי ױניאן עלטערע
 פרײד םון — געםיל געמישםען א םים ערם.

 םיט איבערםולם בין איך באדױערען. אח
 לאגגע די נאך אז םראכם. איך ־וען םרייד

 אוים־ אוועקגעגעבען. האבען זײ וואס יארען.
 זײ װעלעז איגדוסםריע, גרויסע אזא בײענדיג
ט צוזאםען  די האבען פשפחות, זייערע מי

 פאם געװיסע א געניםען צו פעגלעכקײם
 על־ זייערע אין זיכערקײם עקאנאפישער פרן

 אונזער וואס שםאלץ. בין איך יארען. םערע
 אויס־ ערשםןי די האם ױניאז קלאוקמאכער

 װיכםיגען דאזיגען אינם רדעג א געםראםען
 פאנדען ןילםער־פענםיע שאפען םח געבים

אינדוסםריעס. אין
גע־ א גלײכצייםיג אבער באהערשם םיך

 זיך דארף איך וואס באדױערען• פרן םיל
ען מג ע עז  אונדערע פון פיל אזײ מים ג

 רעםײ־ די פון סך א קאםסס־וועםעראנען.
 און פערזעגלעך איר ^ען מיטגלידער ערםע

ם םים  געארבעם. איך האב זײ פון וױיניג ני
 םשך אין בויענדיג געפיקעם. און געסםרײקם

 ארגאני־ גרויסע אונזער יארען לאגגע םץ
ם־ רעטײערםע די מיט ציזאםען זאציע.  פי

 גלא* שטיק א אי־עק גײט איך. פיל גלידער.
אונזער געשיכםע רײכע  װעם עס ױניאן. פון.

 פלעצער.' זײערע אויסצופילען זית לייכם נים
 םאר־ זייער בלויז נים סעלען אונז װעם עס

 און אידעאליזם זײער אויך :אר ?ענםעניש.
 בע־ א פאר קאמףי אינם קרבס־ת־גרייםקײט

װעלט. סערער
 רע־ אונזערע צ־ ױי־געױגם א זאגען בײם

 אבער זײ א־־ך װיל ײעטעראנען נדיערםע
אן די אז פארזיכערען  גײסם אינם װעם ױני

 רע־ צו שטרעבען יױיטער פיאנערען אירע פון
 און שםרעבינגען סאציאלע זייערע אליזירען

 דערגרײ־ נײע אויםצוקעמםען באכזיען זיך
 דער פאר א־ן קלאוקפאכער די פאר כונגען

באוועגונג. ארבעסער גאגצער
 ױעםע־ רעםי־יערטע אינזערע װינש איך .

עז אנ א־ גליקלעפע לאגגע נאך אין געזינט י ' 
ט רען פשפחוו^ זייערע פי

מ זיך װיל יך אייך. פי
אפערײםארס. ־ קלאוק

 צװײ װעגען דררכריידען
 וראס אגגעלעגענהײםעז.

 שייכות גרױםע א האבען
 םיםגלײ אונזערע םים
בא־ דער וועגען :דער

 אגריםענם קאלעקםיװעז אונזער פון נײאונג
רעםייערםענט־םאגד. אונזער װענען ארן

 האט פאגד רעםייערםענט אונזער איידער
 אויסגע־ זיינעז סוגקציאנירען. אנגעהויבען

 וועלכע לוים כללים. רײ א געװארעז ארבעם
 אײנער װערען. םאדװאלםעם דארף םאגד דער
 איז םאנד דער אז געװען, איז כללים די םמ

 רעםייער־ יעדען םאר אװעקצולייגעז מזזויב
 םוי־ 7 אומגעםער פון םוםע א םיםגליד םען

 אויםרעכע־ דער לױם זאל, װאס דאלער. זענם
 על־ די פארזיכערען עקםפערםען. פון נונג

 װע־ ײניאן רעםייערםע די פאר םער־פענםיעס
םעראנעז•

געווארען, פארשםאנען אױך דאן איז עס
 רעםײערעז םאנד דער װעם יאר יעדען אז

 מעגלעך איז עס װיפיל םיםגלידער םיל אזױ
 פראצענם. 3 די םון אייננאםע דער לוים
 אויב. פאנד. צום צאלען בתים בעלי די װאס

 מיליאן 5 געװען איז אייגנאפע די לפשל,
 רעטייערען געקאנם מען האם יאר. א דאלער

 ערשטע די אין יאר. א םיםגלידער ססא ארום
 אנגעהויבען האם פאנד דער װען יארען,

 קײן געהאם ניט מיר האבען םונקציאנירען.
 פונם הכנסה די איז ערשםענס■ פראבלעםען.

ע די דאנק א גרוים געווען סאנד  בעסעי
 צוױיםעגס. איינדוסםריע. דער אין צײםען
 בא־ דער און אינגער געװןין אויך מיר זײנעז

 אזוי געווען ניט איז רעםייעדען צו גער
 יאר. עםלעכע לעצםע די אבער גרױם.

 איז ערגער. געווארען זײנע צײםען די װען
 קלעגער געװארעז םאנד פונם אייגגאפע די אי

 גע־ איז רעםייעיען צו באגער .דער »י און
גרעםער. ווארען
 רע־ םיר וזאבען 1952*1951 יארען די אין

 ניץ און הונדערט אכט װי הויך אזוי םייערם
 האבען אזוי װי יאר. א מיטגלידער הונדערם

אןי געקאנם עס םיר  פריער־ די אין װייל ם
 רוי מער נים רעטײערט האבען יארען דיגע
 הא־ יאר■ א מיטגלידער הוגדערם דריי ארום

 נים־אײםגענוצטע די ארים אזױ םיר 4בע
 גײע די פאר םארװעגדעז געקענם קױאםעס
 הונ־ 2’ װען אבער אפליקאנםען. פענסיע

 אויגוטט !ביז האבען קלאוקמאכער דערם
 אפליקאציעס■ ־ פעגסיע אײפגעמאכט 1953
 װאס פראבלעם א געשאפען שוין זיך האם
 לײזען. געק־לנט נים אים האם פאנד דער
 געװען ניט 1אי עס אז זיך, פארשםײט עס

 די צו װענדען זיך װי אויםװעג אגדערער קיץ
 צאלונגען די העכערען װעגען בתים בעלי

 קענען זאל אינדוסטריע די כדי פאנד■ צ־ם
 די צו פאראנםװארטלעכקײם איר גאכקומען
ארבעםער. עלט־לרע

צאמנ־ די אויף דיעכערונג א קריגעז צ'
 ײ1א אנגעהירעו ניט א'ז פאני צים גען

קאנ־ רײ א אפגעריאלטען האבען םיר לייכט.

 אסאסיאיי־ כתים בעלי די םים פערענצען
 םארהאנדלונגען לענגערע נאך און שאנס

 םון אגהויבענדיג אז צוגעשםיפם. ױי האבען
שון ערשםען  בתים בעלי די זאלען 1954 ח

 רעםייער־ צום מער פראצענם איין גאלעז
 רע־ םון םשערמאן דער אױב פאנד. פענם

 גע־ וועם אלםמייער. םר. םאנד. םײערמענם
 אין דאז׳ םעז זאל נויםיג. איז עם אז פינען
 פרא־ האלבען א גאך צאלען אתם- יאר צװײ

 האבען אוםן אזא אױף אם פאגד. צים צענם
 רעםייער־ פח פראבלעם דעם געליתם מיר

םאנד. מענם
 אגרי־ דעם פון באנייאוגג דער װעגען

 איך האג יאר 5 קוםענדע די פאר מענם
 לא־ גום־באזוכםען א בײ גערעדם באריכות

 די און יאגואר. םען13 דעם םיםינג קאל
םגאדער  גוםגעהײסען אײנשםימיג האבען םי

באנייאונג. די
 רעםײערט האבען לאקאל אונזער םון

 זיך מיםגלידער קומעז עס מיטגלידער. 495
 פאר־ געמאכט מ׳האם אפיס. אין געזעגענען

 גע־ בין איך װעלכע צו שעפער. אין םיעס
 אימ־ מיר פאר געװעז איז עם געלאדען. װען

 גע־ נאר בין איד אלע. באזוכעז צו םעגלעד
 צע־ די בײגעוואוינט און עטלעכע אין װען

 עס געםראכט: דאן האב איך רעםאניעס.
 גע־ האט וואס שארברידערונג די געװען איז

 םאר־ בײם איצם■ און ױניאן. אינזער שאפעז
 פארברידע־ די םען פילם שעפער. די לאזען

 זיי־ װאם פארטיעס, שײנע די װידער. רונג
 פאלען פילע אין און געװארען געהאלטען נען

 הארץ די און םתנות. געגעבען אויך מען האט
 יוגיאן־ אמת׳ער אן םרייד. מיט פול איז

 געזעגע־ צו שווער איז עם וױיל און גײסס.
 זאגען איך װיל באזונדער. י־לדעז מים זיך נען
 צו איז רעםייערם איצם האבעז וואס די צו
 מיר אז רעםייערט.. פריער האבעז װאם די

 יי^יאן אונזער פארגעםען. ניט קײנעם ד-אב־לן
 רעםייער־ יעדער אז מעגלעך געפאכט האם
 קארד. ערען־מעמבערשיפ אן קריגם טער
 לעבען גאנצעז םארן אים בארעכטיגם װאס

 העלםד. ײױאן מיטן באמצילז זיך קענען צו
 פאר םיםגייידער• אייע יױ אזוי סענטער.

 אין רעיטס !צלביל די ארן אויגען־גלעזער
טי הויז. ױני

;איז זאגען קען איך וואס איינציגע דאס
 און יארען םך א נאך לעבט און גילזונט זײט
 מיט צחאמען ־ללם־לר אײ־לר פון הנאה האם

פאמיליעם. אייערע

דאנר,־רעזאלוציע א
 קלאוק־ פ־לט םין ארב־לט־לר די מיר.

 דריק־לן גײ־יארק. ־לװענױ. ט־ל7 .512 שאפ•
 אונ־ צו אג־לרקענוגג און דאנק אונדלר אײס
 םאר װינדמאן. :ײםעז ביזנ־לס־אגעגט. ז-לר
 םלאכות בעל די לטובת ארבעט טיכטיגע זײן
 אים פרעױלנטירעז מיר שאפ. אונדלר םון

 זאיי ער װינשען מיד ײעלכעם מתנה• א מיט
פארניצ־לן. ;־לזינט־לרדד-ט
: אשיןוױץ לוו א״זיק :טשערםאן

' עי לאגײט־ל: י  לוא• אין .ר’׳אלע ifi'• סי
i 1לאקאי — לעםלעו n.
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I29- ,1954 םעךץ,

ם י ק ד פ ס מ ר ע ם ע ר ץ פ פ א א ר אין אוז ש ג זניאן ח
 אין לאגע א־םגיגטטיג־ל י

 אינדוסטריע קלאוק ד־לר
גע־ מעגשען פך א דיאט

פעסימיסמען. פאר מאכט
 און זיך באקלאגען אל־ל
 דער אויף וױינען אלע

װײ־ עס צײם. בים־לרער
 די און מאגופעקטשורערס דזשאבערם. די נען

 אר־ די זיך באקלאגען עם קאנמראקטארם.
 קײן גים אינגאנצען האבען ױאם בעםער

 אר־ וואס מלאכות בעל מיט ס־גלייך דזשאבם
 װינציג. איז דאם אויב אװערטא־ם. בעטען
 װײנען. מיט ארויס אויך ױניאן די העלפט

 אונז פרילסע אידישע די העלפט דערצו און
 דער אז אזוי, שוין האלם עס וױינען. םיט

 ״װיין־ א געױאר־לן איז סענטלר גארמענם
 גרײסען דילם אינמיטען אבער ס־לנםער.

 דזשא־ ד־לר ארײן זיך רוקט גילוױין
 קאנ־ ד־לם ־לר דערצײלם װײגענדיג און בער

 וואלט ילר אויב אז ״מעשה״. א טראקטאר
 אדילר דאלאר א מיט ארבעט די געקראגען

 אר־ גענוג געהאט ער װאלם ביליגער צוױי
 ברעגגט װיד־לר קאנטראקטאר דער ב־לט.
 מאכט ארב׳לטער. די צו .פארשלאג״ ד־לם
ן אץ פארטי וױינענדיגע א מען  האלט מן

 פרו־ מען דארף אפשר י טאן צו װאם עצות
 אז ה־לרט. דזשאב־לר צױײםער א — י בירען
 אראפגעריסען װײנענדיקערהײם האט י־לנער

 זיך אויך ער נעמם — צװײ. אדעד דאלאר א
 אזא אויף אין .םעםאדע״. זעלבער דער צו

 באדינגונגען די ארונט־לר מ־לן דריקמ אופן
 ארב־למערס די צו אויס זיד לאזם אלץ און

קעש■
 די אט אז וױלר־לן. באמ־לרקט דארף ילפ
 פון צײט אין אן מען נעםט מעטאדיל ״גײע״
 װאס פאר• שוין זיך שםעלט הײנט. פ־לזאן.

 דעריבער ם־לזאן: נאכן זײן שוין װעט עם
 האלטען נייר אז בקול־רם. זאגען מיר װילען

 מעטאד־ל. פעםימיםטישעד דילר אט פון גיט
 וױי־ אדן קי*אגען םים אז ניט, גלויבען כיר
 אויפ־ אדער פראבלעםען לעזען מ*לן ק*לן נען

 פטאג־ אױפגעקעםפט־ל בלים מיט די האייםען
 דארף באדינגונגען בעםערע פאר דארדפ.

 אינט-לר און צײםען איי־ל אין ק־לרפ־לן מ־לן
 צײט־לן די וױלן אפילו אומשט־לנדען. אי׳־ל

ט זײנען  םילן אז װיל־לן, מיר גוטע. קיין ני
 די אז ניט. זאג־לן מיר :פארשטײן אונז זאל

 'ויל־לן מיר גאר גיט־ל. א דװקא איז צײם
 איב־לר פיל צ־ דא טרײבט מילן אז אנװײז־לן.

 די דארף ר־לן אז האלס־לן. מיר ענין. ד־לם
 אנ־ גאנץ א אויף באג־לג־לנ־לן אירשם־לנדילן

 קאנסםרוקטיװעז מ־לר א אויף אופן. ד־לי־
 ניט און מיטלען פראקטיש־ל מער סיט איפן.
 מוט דעם ארונםערדריקען פ*לםימיזם דירד

 זאג־לן מיר אל־למען. פון אימפ־לט ד׳לם און
 אלע מיט זאל־לן זײ אז ארבעט־לר. די צו דא

 די ױניאן. דער צו קומען טראבעלם ױיערע
 דירכגע־ צײטען אזעלכע שױן האט ײניאן
ט אז זיכער. זײנ־לן מיר אין מאכט•  ד־לם די

 אי־ אויד דאם ריר ײ־לל־לן ציגאנג ריכטיג־לן
 א'ן ־לפ ד־לרצײל־לן ד-לדגאך א־ן :בערל־לב*לן

פריידען.

ה פון , ױס, װ א ל ס ע ר וױיפ־פרעזידעגם ב

רעםײערמענם אץ עדד אדן היםעל
 איז םעזאן. א לײם אלץ איז קלאיקפ בײ

 םע־ דער איז איצט אז אײפגעפאלען, גראד
 און גײם איר װאו רעטייערמענט. םץ זאן

 :רעםײערמעגס נאר איר ־ערט — שטײט
ענער — רעטײעדט״ שרין האט ״ער  האלט .י
 רע־ מארגען װעם .ד-לר — רעםייערען״ אין

 און-מערק־ רעםייערם. מען הכלל. טײערען״.
 אן אלץ דאס נעמם קייאוקפ בײ אז רוירדיג..

 מען ווען אנדערע. בײ װי פארם אנז״לר אן
 שװארצ־ אלע די צו צוהערען חלילה. זיך. 1זאי

 װאס אלע די אז געמיינם, מען מאלם זעערם
^ םים ווארםען קלאוקס בײ ארבעםען ר  פ

 אבער ארבעםער. פאר א פון װערען צו פטיר
 איז מען :אנדערש גאר ־לם איז פאקטיש

 װעלכער ארבעםער. צום גלייכגילמיג ניט
 געװי־ א אין פילט מען ;שאפ דעם פארייאזט

 ארבעםער דעם צו ב־לנקשאפם א מאם פ־לר
שאפ. פון רעטײערט װאם

 באוױינט צײט זעלב־לר ד־לר צי אב־לר
 מען נאר פארלאזט. װאם ד־לם ניט מען

 שײגעם א צו גרײט מען צוזאמען. זיך נ־לרט
 לאדם מען הױבל. בילל ד־לם לכביד טוב ײם
 א םרינקם סען באאמםע. ױניאן די אײן

 ציט מען צובײסען. גוםע מיט לחײם גיטען
 םען ;פארםי דער אין הבית ב-לל ד־לם ארײן
 אויף װי םיקםשעם געמם מ־לן רעדילם. האלט

ט מען םום אלץ דאם און באנק־לט. א  וױיל ני
 םון פםור װערט מען װאס זיך פרייט מ*לן

 םען — םארקערם. נאר — ארב-לט*לר. אן
 א צו דעדלעבם האט מען ײאפ זיד פרײט
 די םאר געוואוגען האט ייניאן די װאס צייט.

 על־ דער אײף פארזיכערם זיץ צ־ ארב־לט־לר
 און ױגיאן־אפיס אין אונז בײ אפילי ט־לר.

 גע־ םיר האבען באארד עקדלקוטירו דער בײ
שמחה׳ל־ל. אזא האט

 דיאט פעברזאר. נט״לן דעם דיגםטאג.
 זיך באארד •לקזעקיטױו די און אונזער,אפיפ

 סעקר־ל־ רעקאדדינג אונז־לר נ־־ט ג־לז־לגענט
 םאר־ אונדלר מים און זאם^אױ. אײב טאר.

 ג־ל־ בײ מארקום. ײ־לקפ ארמפ■ ־לט זש־לנט
 און געםראנקען גוטצ םיט םיש־לן דעקסע

ט מיר האב־לז ר־לדעפ פאפיג־ל ריט מי ך׳ י  ז
 און געזונט געװאונשען זײ ג־לז־לג־לנט■ זײ

 פרעזענםען• ג־לג־לב־לן זײ איז יאר־לן לאנױל
 אונז זײ האב־לן מתנות די פאר דאנק־לנדיג

 ניט נאך זײ וױלרען מיר אז פארזיכ־לרט.
 צוריק־ װעלען זײ װי שנעל אזוי אז פט־ױ.
 אפט ײי װעלען ״אקאציע זיײלר פץ קומ-לן
ױניאן. זײ־לר אין קומען גענוג

אקטײײכזעם יאר 20 “כא אנערדץינלגג
»■! %•
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הא־ שבת־נאכט• פ־לברואר• &טען ד־לם
 ניו־ האט׳על אריםטאקראטיש־לן צום בילז

 םםריט. ט־ל34 און •לוױלניו אכטע יארק-לר■
 — מ־לנש־לן ‘צאי גרויפ־ל א ג־לשטרארט

 ם-לנ-לר; און פרײ־לן ײנג־ל■ און עלט־לר־ל
טעפטי־ צ־ם געקומען אלע זײ זײנען דאפ

 אנערקענ־נג אין גב-ד אין ראניעל־דינער
 ײניאז־אקטיװיםעם יאר צידאנציג די פאר
ר יואפ װײספאן. עדי פון ת  קלאוק. אינ

 ידניאן, פרעפערפ פפארםורעיר און פקרירם
 דער אראנזשירם. געהאם האט .35 לאקאל

 דע־ פרעכםיג געװען איז גראנד־באל־רום
 נים ד.אם עפענם גיםע און םשקה קארירם;
 לעבע־ דער צו געםאנצם האם מען געפעלם,

 ארקעס־ פעקונדע׳ם שלום פון מתיק דיגער
 אויפ־ אן ג־לװען איז שםימוגג די און — טןיר

 שמחד., בעל אונזער נאטירלעך■ געצײכענםע.
 זײן םים1 משפחה זיין םים וױיםמאן עדי

עם• און םאכםער םרוי.  א איז װעלכער איז
 — 35 לאקאל צו אויך באלאנגם און פרעסער

 אויבען־אן געזעסען אלע זיינען זון). זיץ אץ
כבוד. מיט

 קדרצע זייער געוױלן זײנען רעדעם די
 װאם אבער רעדנערם. פיל צל קיק נים און
 ארײסגע־ האט געווארען געזאגם איז עם

 אונ־ גאנצער דער פון אינהאלט דעם בראכט
 פשום׳ער א איז וױיסמאן «אז — :טערנעמ־נג

 35 לאקאל בײ אבער .“פיילער און רענק
 םעסטימאגיעל־דינערם נאר נים מען מאכמ

 פארדיגען וועלכע די׳ פאר גאר גדולים. פאר
 ביא־ שטיקעל א געעבן צו כדאי איז דא ־לם.

 וױים־ עדי :הױבל בעל אונזער פון גראםיע
 ,1900 יאר אין געװארען געגײרען איז מאן
 עלטער אין ,1912 יאר אין און לאנדאן• אין
 על־ זייגע מים געקומילן ער איז יאר, 12 פון

 דא אמעריקע. קימ אידען) (רוסישע םערען
 זיץ און ןירציאונג זיין געקראגען ער ד,אט

 אין איז, ער אײדער און — שול־בילדוגג
 ער האם פרעםער■ א געװארען .1933 יאר

 מילינערי און לאגעדזש בײ געארכעם כ<יער
 בא־ אנדיויב אין זיך האט ווײםמאן א־־בעט.
 אין ױניאן. דער צו אוםצוםרוי מים צדיגען

 דעם דערפילט ער האם ארום צײם קורצער א
 — יוניאן דער פון װיכםיגקײם די און פולס

 געםרייע די פון אײנער געװארען איז און
 אר־ דער פון מעםבערפ איבערגעגעבענע און

טאג. הײנםיגען דעס ביז גאניזאציע
עקזעקו־ אן איז װעלכער וױיפמאן. עדי

 באארד דזשאינם א מעמבער. באארד טיװ
עי פון םשערמאז דער ארן דעלעגאם  אד־ ד

 פרע־ פפארמװעיר דעם פוץ באארד ווײזארי
 רעפרעזענ־ ױניאן. איגזער אין צוױיג פערפ
 פון קופען וועלכע פרעםע־פ. דור א טירט

 די מענשען. אונזערע װי וױנקעל אנדער אן
 און אידען םפרד׳ישע זײנ־לן זײ פון נדלרםמע

 זיי זײנען ארגאניזירם. זײ האט םען װען
 דער־ א אין באצאלט־ל קלענסםע די ג־לװילן

 די ־אט ניען װען ־לייעמענם. שיאגענ-לד
טערקעך  גע• זײ ני-לן ־אט ארגאניזירט .

 דא־ 20 פאר און is פאר ארבעטעז טראפ־לן
 די האט צײט ד־לר דורך אב־לר וואך. א לאר

 צו און פאדערען צו ג־ללערענט זײ ױניאן
 לעבען א איצט דאכעז זיי און — קעמפען

 מיר האבען דעריבער צוגלײך. אלעמען םימ
 עידי צו אנערקענונג געגעבײן און געפײערט
פ דױיספאן.  ד־לר פין פארשםייער דער אי

 •35 אל,אי־1י פון םיסגלידער ײנגערע גרופע
 פאר־ דעם א־ן הלק א זינער האט ײעלכער

ארן פרעפערפ פפארטװעיר די פץ שרימ
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 דער צ־ לאיאלקײט און צדגעבוגדענקײם זײער

ױניאז•
 צו־ זייער זיינען זיים. אונזער םוץ מיר,
 װאם געװירקם האם צײם די װאם פרידעז

ױנגערע׳ אזויגערוםעגע די  ״עלםע־ די און ״
 זײנען און אױםגעמישם זיך האבען “רע

 און ארום פרעסערס. — משפחה איץ הײגם
טוב. ױם שיינער א געווען איז ארום,

םונג א  װי־ים׳פרןןזידענט צד כאגרי
גיגגאלד דוד

אונ־ מיר שיקעז פארשפעםיגם- אביסזױיע
 צו וואונשען הארציגע און באגריסונג זער

 גע־ דער צו גינגאלד, דוד װײס־פרעזידענם
 10 פון ױביליי־פייערדנג דער םון לעגענהײם

 גארד־איסם דעם פון דירעקםאר אלס יאר
 אינםערנעשאנעל, אונזער םת דעפארםניענם

 םען12 דעם געװארען גדפייערם איז װעלכע
 און כבוד דעם געהאם דיאבעז םיר װעלכעז בײ

עז דאם מיג רג א אנוועזענד. זית צו פ
 אראנ־ גום און שײז געװעז איז אלץ
 גינגאלד, דוד וױים־סרעזידענם, אװ זשירם

 םאר־דינם. ערלעד באמת פייערונג די זיך האם
 םארםראםעז געװען זײנען שמחה דער בײ

r ארבעםעד c ,פאםאםשו־ פענםילװײניע 
 נױ־ םמ םקומות װײםע די סיץ איז םעםם•
 עלעמענם דער געװען איז דאס סםײם. יארק

 אלע־ ײד האבען מיר װעםעז פאד אררעםער.
 םאר זיך, װעלען זײ אז גזױיראקען. מאל
ם פאל. קײז  א אין ארגאגיזירעז ל*זען ני

 און גערירם באםת געודען זײנען םיר ײגיאו.
 באםײליגםע פיל *זדי זען צו זױבערראשם

 געגענםען אלע ך פון סיײדעדלשא«~מש
 ארגא־ װעגען שפראך זײזיר הערזין צו און

מז ניזאציע,  װאס דעם׳ װעגעז קאנםראל. ודע
 שםדנ־ װעגען פארדינםםעז. די םים םאן צו

מז דעז.  םאנדען. װעלפעיר און װאקײשאז ודע
 אונזערע װי רײד זעלבע די כמעם דיכלל.

 — ױנגער אביסעלע זײנעז זײ גאד רעדען.
— גױ־יארקע׳ר. קײן ױם אוץ

 אינ־ די אז םיר. םארשםײעז נאםירלעד•
 גענוג ארײסנעלײגם דא האם 1םערנעשאגע׳־

 אר־ עולם דעם האם םעז ביז םי און ארבעם
 געםאן פ*־ם איז אלץ .דאס אבער גאניז׳־רם.
 אונזער פון סירונג דער ארנםער געורארעז

ז און גוםעז מ י  גינ־ דדד װיים־פרזיזידענם ל
 דער פמ נאד געדעגקען מיר װעמעו גאלד.

ױ אין רעגעגטאנםעל־ײניאז  װעלכער יארק, נ
ש האם אגי מל םי א־עז פ  אע־ געלעבם לאנג י
 באציאמג און אודשםענדעז זעלבע די םער

 אויב את םיר• וױ .אום־ארי־םאודי דעם צו
 פע־ די פארמאגט האבען סםעף זײז איז ער

 לערנען .עלעטעננױ דעם קענען צו איגקײם
 דענהען ארגאניזירען. צו זײ אוץ ױניאניזם

 קרע־ גרזיסםעו דעם םארדינם ער אז פיר.

דים.
«ין םיר  גאנצעז.דע־ זימ צו דעריבעד שי

 די פערזענלעך אים צו ארן •ארםרעגם
 ער אז האסענונג. דער םים בדכדי^ בעםסע

ם אנגייז איז געזונם זײז וועם  ארבעס זימ פי
אן שםארקערע שענערע. א םאר  א ארן ײני

אכיעיייתע. בעפערער

r באריכטעז c לכבוד שאס־פארכױט 
ל רעםײ׳עדםע ם צתאפעז פלאכוו^ מ  פי

ז די מ ע r נ c ייניאן־פענטיאנערען. די 
 קופעגדיגען אין ודערען געדריקם װעלען
רעדאקציס די ניפער.

 ארבע־ בראזיר אין קארסעט ,32 לאקאל
 זיץ געםײערט חודש פאריגען האט טער,

 איז פײערונג די געבורטסטאג. םטעז20
 קאר־ די איז פאקטיש וױיל נדחה, א משמעות

 געםשאר־ ױניאן ארבעםער בראזיר און םעמ
ם. געװארעז םערם ע  אקםאבער׳ םםען31 ד
 לאקאל קעז ױבילײ צוואנציגםםען צום .1933

 בלויז פון ארגאניזאציע אן איז וואם ,32
 שטאלץ זיץ באמת מיםגלידער, װײבלעכע

 מיםגלידערשאפט, זײן פון וואוקס דעם אויף
 האט ארגאניזאציע די װאס פרעסםיזש אויפן

 גרױסע זײנע אויף און דערווארביען זיך
 בראזיר* און קארםעם די םאר דע^גרײכונגען

ארבעםער.
 םרעפלעכער דער לוים — איז 32 לאקאל

 בײ דובינםקי פרעזידענם פון באםערקונג
 ,דעם ױם־םוב, געבורםסםאג אפיציעלעז דעם

 געווארען׳ געבוירען — פעברואר םםען20
 םון .“ריפ אדם׳ם פון זזוה םוםער די ״װי
ס־גודם׳ דער ױי  לאקאל ארבעםער־ױניאן. .ו

ת 1933 ביז .62 א  קארםעם צאל קלײנע די .
 מיםגלידער נעווען ארבעםער בראזיר את
 און -שםורעם אינם אבער .62 לאקאל פון

ױ פונם פעריאד “דראנג נ  די האם “דיל .
 אויםצו־ ױי באשלאםען אינםערנעשאנעל

 זאל װאם ױניאן, באזונדערער א אין םיילען
 ארגאניזיר־ארבעם דער םיט אפגעבעז זיך
םרײד. דעם־א אין

 עקזיס־ זיץ אנגעהויבען האם לאקאל דער
 קארםעם הונדערם זעקס ארום םים םענץ

 פרי־ אין זיינען װאם ארבעםער. בראזיר אמ
r 1934 לינג e ארום אין באשעפםיגם געװעץ 

ז א מ  באםייליגם זיך האבען זײ שעפער. םי
 דע►־־ האם 62 לאקאל װאם םםרייק. איגם

 אנדערגארפענם־אינדום־ דער אין קלערם
 דער װעז .1933 סעםםעפבער אין םיײע■

 םעז4 דעם געװארען. געשליכםעם איז סםרײק
 הונדערם זעקם די אט האבען אקםאבער,

 קאר־ אוםדערפארענע אץ אוםארגאניזירםע
 פון קערען. דעם געבילדעם סעם־ארבעםער

 צוואנציג די פון פארלויף אין איז עס װעלכען
 װאס .32 לאקאל דער אויסגעװאקםעז יאר

םיםגלידער. םויזענם 7 איבער איצט ציילם
 ארגאני־ ױנגע די האם םרים :אך םרים

 אייב־ םמ פירערשאפם דעד אונםער זאציע.
 העכערע אויטגעקעפםם םנײדער. רעהעם

 בעםערע ארבעם־װאך, קירצערע א שבירות.
 און מיסגלידער די פאר אר^עם־באדיגונען

 װאס װעלפעיר־בענעפיםעז. ריי א עםאבלירם
 אר־ אנדערע פאר פוםםער א געודען זײנען

 32 לאקאל האם 1937 אין גאניזאציעם.
 צו פאנד. קראנקעז־בעגעפים א עםאבלירם

מז ל ע  פינף געצאלם האבעז םיםגלידער די װ
 פון איינער געװעז איז דאס ודאך. א סענם

 אינםערנעשא־ דער אין לאקאלעז ערשםע די
ם נעל,  שאפען צו פרויען־םיםגלידער, בלױז פי

פאנד. קראנקען־בענעפיט א
 עסאבייירט לאקאל דער האם 1938 אין

 האם וועייכער פאנד, ױאקאציע־בענעפים א
 א אויטגעצאיים 1944 *װ 1941 צרוישעז
אן פערסעל  איז פאגד דער דאלער. פילי

םעי־ראל׳ םח פינאנסירם  דורך צאלונגעז .
 געשאםען שוין איז 1947 איז בתינ^ כעלי די

ד העלם ברײםער א געװארעז װעלםעיר ע:

 די בענעפיטען. פארגרעסערטע ריט סיסטעם
 צאלונגען די געהעכערם האבען בתים בעלי

 האלב א און צװיי פין פאנד דעם אט צו
 איז 1950 אין פראצענט. פיר צו פראצענט

 רעטײע־מענט־פאנד. א געװארעז *עםאבלירט
 עלםער־ חודש א דאלער 50 צאלט װאס

 די מיטגלידער. רעטײערטע צו פענםיע
 צו־ א צו געװען מםכים האבען בתים בעלי

 צוזאמען — פראצענט אײז פון גאב־אפצאל
 עלטער־ פינאנסיו־ען צר — פראצענט פינף

פענסיעם.
 און קארםעם פון מיױמום־שכירות די

 גע־ ביםלעכוױיז זײנען בראזיר־ארבעטער
 און 37 צו דאלער 14 פון געווארעז העכעו־ס

 פון אגהױבענדיג וואך. א דאלער האלב א
 עט־ געוואונען אויך לאקאל דער האם ,1938
 איז ארבעם־װאך די לױךהעכערונגען. לעכע

 געווארען רעדוצירט הײ־יאר, יאנואר, זײם
 דער־ װיכטיגםטע די פון אײנע שעה. 35 צו

 באמת איז וואם ,32 לאקאל םון גרײכונגעז
 אינם פארשריפם דער איז מוםםערהאפם,
 בעלי דער מים אגרימעגט קאלעקםױועז

 בעלי די װעלכען לויט אסאםיאיישאן. בתים
 אין עטאבלירען צו זיך םארפליכםען בתים

 .יואו אונםע־שייד אן שעפער׳ זייערע אלע
 ארבעט־באדינגונגען זעלביגע די זײנען, ױי
נױ־יארק. אין רױ

 אברהם ,32 לאקאל פח םענעדזשער דער
 פון םארוואלטער דער איז ער הגם םניידער.

ען. אן  װע־ א אבער איז עי.'*ױניאן, אר. .
 ױניאז־באוועגונג. היגער דער אין םעראן

 ױניאן־קאריערע זיץ אגגעהויבען האס ער
 ױניאן, קלאוקםאכער םילאדעלםיער דער אין
 געורען 1913 אין םםרײק אינם איז ער װאו
 דער אין לא־קאמיםע דער םח םשערםאן דער

 ער איז 1914 אין םםרײק. פונם אגםירוגג
 פון םשערמאן אלם געװארעז דערווײלם

 םילאדעלפיער דער פון און 2 קלאוק־לאקאל
 דער האם 1916 אין באארד. דזשאינם

 פרעזי־ אינםערנעשאנעל פארשםארבענער
 באשםימם שלעזיגגער בענדזשאמין דענם

 אין םענעדזשער גענעראל אלס סנײדער׳ן
 איז 1919 אין און מארקעם׳ באםםאנער דעם
 זײן צו נױ־יארק קיץ צוריקגעקומעז ער

 נױ־ אין ארגאניחער איגםערנעשאנעל
 מאסאםשוזעםם. איץ קאענםיקוס דזשוירזי,

 געװען םניידער איז 1933 און 1922 צװישען
 שפעםער אח 62 לאקאל פיז פענעדזשער דער
 פון פירערשאפם די איבערגעגומען ער האם
 אן — 32 לאקאל ניי־געגרינדעםען דעם
 געױא־ באשםיםם איז ער װעייכען צו אמס.
 אין און דובינסקי פרעזידענם דורך רעז

 פיל אזוי דערװארבען זיך האס ער װעלכען
אינםערנעשאנעל. דער פאר פארדינסםעז

םייערונג. יובילײ צרדאנציגסםען .דעם ביי
 פרעזי־ האם חודש, פאריגען םםען20 דעם

 מענעדזשער דעם געי׳ויבם דובינסקי דענם
 איבערגעגעבענעם. אן אלס 3י 1,לאקא פמ

 באדויזען האם ױאס םענשען, אויםריכטיגעז
 פיםגלידער די פאר דערגרייכעז צו פיל אזוי
 אינםער־ דער פאר אװ לאקאל זייז םמ

 נאך געודאונשעז אים האם און נעשאנעל,
 פונם אגפירערשאםם דער אין יארען סך א

לאקאל•

31 זײט1954 מערץ,

 אונזער געגען בתים כעלי העלפט ױניאן האםױלישע
םאנשרעאל אין אינהערנעשאנמל

שעהן בעױנאדד װײם־פרעזידענט פ,־ן
 מיר אז װאכען, פאר א ייז

 געגען קאסף א פ*רען
 ״מילער פירמע דער

קאטױ־ די און קלאוקס״
 דער העלפט ױניאן לישע

 דאזיגען דעם אין פירמע
קאמף• .

: פאלגענדע די זײנען פאלטען די
 ײ־ צו אקציע אן אנגעפירט תאבען מיר

 גע־ שוין האבען מיר שאפ• דעם ניאגיזירען
 בעל־ 35 די פון מאיאריטעט א קראגען
 םער־ א קריגען געקליבען זיך אץ מלאכות

 לײקאר־רעלײשאנס־ דער פון טיפיקאציע
באארד.
 דער־ דערפון זיך האט פירמע די װען
 ארבעטער, צװײ אפגעזאגט זי וזאט װאוםט.
 צו ערשטע די פון געװען ױינען װעלכע

 אנדערע די י־ניאן. דער אן זיך אנשליסען
 די מים םאלידאריזירם זיך האבען ארבעםער

 געװארפען אויך און אויסגעשייאסענע ציויי
ארבעם. די

 געגען — שאפ דעם מיר פיקעטען איצט
 קאםוילי־ דער פון ארבעטער געגען י װעמען

ױניאן. שער
 גערופען באלד איז ױניאן קאמוילישע די

 איבער־ זאל זי פירמע דער פון געװארען
 דער שאפ. איבערן קאנטראל דעם נעמען
 שוין זי װעם דערמים אז געווען. איז חשבון

 אינטער־ אונזער פאר טיר די פארמאכען
נעשאנעל•

 צװי־ קאמף א אגטװיקעלט זיך האט אזוי
 קאטוילישען דעם און ױניאן אונזער שען

 וױיניג דעם װעגען זײנען מיר טינדיקאם.
 גוטע קיין אז װײםען, מיר וױיל באזארגם.

 גיט יוניאן קאטוילישע די װעט מלאכות בעל
 קװאליפי- די נים. זײ האם זי צושמעלען.

 ױ־ אעזער אין זיעען קלאוקמאכער צירטע
ניאן•

 ,9 לאר,אל פון מיטגלידער
!אױפמערלזאם

 ,9 יאקאיי קלאוק־פינישערפ דער
 מי־ פײערלעכען םפעציעלען א פארריפס

 עלפטען דעם דאנערשטאג. אויף טינג
 דיפ־ אין ארבעם. דער נאך גלײך מערץ.

 גאס, טע43 װעסט סו8 האטעל. לאמאם
 בראדװײ אין עױעניו זעקסםע די צװישען

טינג בײם  אפגעכען לאקאל דער װעט מי
 ױניאךװעםע־ רעםײערטע זײנע צו כביד

 פענםיאנערען די פיאנערען. און ראגעז
 אויסגעםיילם קריגען װעייען י׳אקא- פ־נם

 װעם עם קארדס. ערען־טי־טגלידערשאפט
 מוזיקא־ פײנער א ווערען געגעבען אויך

 םוב׳דיגער ײם דער צו פראגראם. י*ישער
 געווארען אײנגע-אדען איז פארזאמלונג
דובינפקי. פרעזידענם

 אויך װי מיטגלידע.ר רעטײערםע אלע
 אויפגעפא־ ױינען גיעדבערס איזטױוע די

 דער אט את ױך כאסײ־^יגען צ־ דערט
ײערלעער פארזאםלינג. פ

ט אן ע; ד צי ט אי: ײן א די ש  נאצי
א־קױאינער

 ״דזשוניאר די קלאיק־פירמע. צװײטע א
 רעגיסטרירען געװאלט אױך האט פעשאן״,

 סינ־ קאטוילישען דעם אין מיטגלידער אירע
 אונזער פון ארױסצודרייען זיך כדי דיקאמ,

אינטערנעשאגעל.
 דער בײ ארבעטער די פון פראצענט 90
 זיינען װעלכע נײ־קאנאדער, זײנען פידמע

 האט מען אויםגעגרינט• אינגאנצען ניט נאך
 געפירט און טעקסעם אין ארײנגעזעצט זײ

ױניאן. קאטױלישער דער פון אפיס צ־ם
 כדי :געשיכםע אזא פאםירם האט דארט

 אי־ די מימ צוזאמענרעדען זיך קענען צו
 קאםוי־ די האט קלאוקמאכער מיגראנטישע

 אוקרא־- אן מיט באזארגט זיך ױניאן לישע
 קלאוקמא־ די װען דאייםעטשער. אלס ינער
ס״ געװעזענע כער. פי׳ ײ ד  קוק־, א האבען .

 דאלמעםשער דער װאס הויזען די אויף געטאן
 די אין געווארען פינצםעד זײ איז טראגם,
 אלטע פאר א דערקענם האבען זײ :אױגען
 אמאליגע די וואם סארט דעם פון הויזען

םראגען. פלעגען .עס־עס״־םח־פען :אצישע
 צעשסערט האבען הויזען גאצישע די אט

 מלאכות בעל דאזיגע די צוױשען שדוך דעם
סינדיקאט. קאםוילישען דעם ארן

 דרײ לעצטע די אז צוגעבען, דא װיל איך
 די פת געהערט גארניט מיר האבען יאר

 צוריק־ זיך האבען זיי יוניאנם. קאטוילישע
 אוג־ אין פום א ארײנשםעלען פון געהאלםען

 אוים. וױתט איצם, גארמענט־צענטער. זער
 מאגד־ גרופקע א פון געשלעפט זיי װערען

 ניט געפעלט עס װעמען פעקםשורערס
 זיכער■ זײנען מיר אינםערנעשאנעל. אונזער

 גארמענט־צענ־ דעם פון זיך װעלען זײ אז
צוריקציען. באלד װידער טער

 רעטײעו אן נעמט155 לארץאל
־אפלילאציעפ

 לאקאל פרן מעגעדזשער געייסאן. ־אים1י
 באקאנט. מאכם ארבעםער. נים־גודס ,155
 אפליקאציעס אננעמען װעם לאקאל דער אז

 ־15 דעם אנהויבעגדיג עלטער־פענ־יעס פאר
 עייםער זײנען מי״אכות־וואס בעל מארטש. טען
 דער פון מיםגלידער זײנען און יאר א5 פון

 גים־ דער אין ארבעםענדיג יאר• 15 ױניאז
 היי־ רעםײערען װילען און אינדוטטריע. גידם
אפליקאציעס• אייסמאכען מעגעז יאר

 ביזן אנגענימעז װערען אפלי^אציעט
 ױניאן. דער פון אפיס אין .1אפרייו סםען3ס

נײ־יארק. בראדיױי, 815
 רעמיי־ די װינשט ״גערעכטיגקײט״ די
יארעז• לאנגע און געזונט װעטעראנען ערמע

 װאקײשאז־בענעפיםס פאר רעגיטםראציעט
 מים־ אפריל. מען15 ביז אנגענופען ־יועי־עז

 איבערגעבען דארפען ־•אקאי״ פ־ן ג־׳ידער
 טשערטאן שאפ צים ײניאן־ביכ־^עד זײערע

 דעם אגגעכעז און רעגיסטראציע דער פאר
 באםרע־ דער װעלכע אין שעפער אדולר שאפ

פאר־ אין געארבעם האס מיטגליד פענדער

 זיין דאיף ױניאן־דױס די .1953 פון לױף
וואקאציצ־ .1954 אפריל ביז אפגעצאלט

 װע־ אויסגעטײלט שפעטער װעלען טשעקם
 מיט־ בארעכטיגטע די צו שעפער די אין רען

גלידער.
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 קיץ ניט האט זי װאו פאלען. אין אפילו

 אבער צד. איר אױף ארבעעטר מערהײט
 הא־ שטאטען באזונדערע עטלעכע אין
 טעפט־ דעם אויםגעטײנדטט ריכטער די בען

 ארגאניזאציא־ אזעלכע אז געזעץ. הארטלי
 קאנ־ אוכיגעזעצלעכע זײגען סטרײקס :עלע

ספיראציעס.
 די װאס שוץ־מיטלען די אץ געפאר די

כאזיצןןן ארכעטער
האנדלונ־ אויבען־געבראכםע אלע די אט

 ריכטער די און געזעצגעבער די פון גען
 אין כװאליע רעאקציאנערע די קלאר װײזען
 סאפער דער פאר געפאר א װערט װאס לאנד,

 ארגאניזירםער היגער דער פון עקזיםטענץ
 דא־ די אפצושםופען כדי ארבעםערשאפט.

םיג איז געפאר, זיגע  דעם לערנען צו נוי
 גע־ די אונז לערענם עם וואס השכל מוםד

שיכםע.
 אין געזעצגעבונג סאציאלע גאגצע די

 גע־ אגגענומען נים קײנמאל װאלט אמעריקע
 גים וואלטעז ױניאגם טרייד די אויב װארען■

 אויסגע־ פריער, יאי־עז סך א מיט צוערשם,
 קרבנות־ דורך איר פאר װעג דעם טראסןין
 קעמפערי־ אויך און ארגאניזאציע גרײטער

 ױניאנם t’^ זעלביגע די אויסדײער. שען
 אנם־ און פאראײניגמע דורך איצם מוזען

 דעם פארשטעלען ענערגיש כוחות שלאטענע
 פאר־ עם װעלכעז אויף צוריק. אויף װעג

 געזעצ־ רעאקציאנערישע אונזער זיך נעםט
געבינג.
 מיליאן 15 די שפעט. צו נים נאך איז עס

 סך א הײנמ דינען ארבעםער ארגאניזירטע
 פיאנע־ קלײנע יענע װי כוח גרעםערער א

 צוריק• יאר הונדערט א מים ױניאנס רישע
 דורך האבען ױניאנס שוואכע יענע אויב

 אויסדויער ארן גײסם קעמפערישען ןײער
 סאציא־ פראגרעםיװע אינספירירען געקאנט

 הײנםיגע די קאנען דאן געזעצגעבונג. לע
 אויס־ די אפשםעלען זיכער ייניאנכ מעכטיגע

 געזעצגע־ אנםי־םאציאלער פון שפרײםונג
 גרדיסע די באגוײיפען װעלען די אויב בונג.

 געהע־ די אננעמען אמ געפאר לויערענדיגע
אפווער־מיםלען. ריגע
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 גע־ גע־ױילם איז דיבינסקי פרעזיד<נט

 ארבעםער־ פיר פון איינער אייט ־־ארען
 קער־ פארװאלםענדער דער אין פארשםייער

 ארביםרעי־ ״אםעריקען דער פון פערשאפם
 אויסדער־ אנדערע די אסאסיאיישאן״. שאן

 ניארםין זישעץ: ױניאן־פארשםייער וױײ׳םע
ס דער פמ פרעזידעכם דוירקין• פ. ר מ פ א ל  פ

 לייבאר־םעקרעםאר.־ געוועזענער אמ ײניאן
 ס־רעזשי־ שעקרעטאר שניצ־יער. פ. װיליאם

 ב. דזשעיפם און ל. אוו פ. א. דער פון רער
םי־איא. פ־נם סצקרעםאר־םרעזשירער קערי.
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 םיניםום-םהעילס העכערע פאדערם אינפעונעש$נעל
פארםא־ריסא אין נארםענס־ארבעפער פאר

בא־ זייז אויף האם דובינםקי פרעזידענם
 רײע א אסגעהאלםעו פארםא־ריקא אין זוך

 ארבעםער־פאר־ ארםיגע מים קאגפערענצעז
 און גארמעגם־אינדוםםריע דער אין שסײער

 אינםענסי• אז אנצותױבען אױםגעםאדערם זיי
 און שכירות די העכערעז צו קאטפייז װעז

 אין ארבעטס־באדעגוגגען די סארבעםערעז
 פרע־ דער קליידער־מארקעם. ארםיגעז דעם

 צו־ האם אינםערנעשאנעל דער פון זידענם
 אדגאגיזא־ דער פון הילף םולע די געזאגם

 פ• א. דער דורך אדער דירעקם אדער ציע.
 דעם םארבעםערעז צו קאמף אינם ל~ אדו

 גארסעגם־ארבע־ די םון נוצג עקאנא&ישעז
פארסא־ריקא. איז םער

װעם דאזיגער דער  גע־ דארםעז קאםף׳
 געבי־ צוױי אױף גלײכצײםיג װערעז פי־רם

 העכע־ צו געבים לעגיםלאסיװעז אױסן s םעז
 גארמענט־ די םוץ םיױמום־םקעילם די רעז

 געבים דקאנאמישען אויםן איז ארבעםער
 װיכ־ א ױניאן. שםארקע א ארגאניזירען דורך
 באזוך דדריגסקי׳ם פמ דערגרייכוגג םיגע

 דער סה באשלדס דער איז פארםא־ריקא אין
 בראזיר־ארבעםער אינדעפעגדענט ארםיגער

 ל. אװ x א. דער אין ארײנצוםרעםעז ױניאז
 אינםערנעשאנעל דער םון םירערשאםם די

 גענעראל־ דער םח זיצוגגעז די ביי װעם
 קוםענ* דעם וואשינגםאן, איז עקזעקוסײוע

אױםםירלעכען אן אויסהערעז חודש. דען
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 ױנימי־הױז םאר רעזעדװאציעס
מערץ ומעז5 אן דך הױבען

םי־הויז דער ׳אגהוי־ ידעם אםים ױני
 , דעם פאר רעזערדואציעם אננעםעז בעז

 םען15 דעם וראקאציע־סזױאז הײ־יאריגעז
 רעזארם־פלאץ פ-עכםינער דער פערץ.

 פא־ די אין אינםערנעשאנעל דער פון
 זיך וועם פענםילווייניע. איז קאנא־בערג.

I םען28 דעם פרײםאג, עפענען הײ־יאר 
 זונ־ איבער ביז אפעז ײיז װעם *ץ םאי•
 דער אין סעפסעמבער. םען19 דעם םאג.

ץ םעז15 דעם פון וואך ערשםער מעי . 
 דער אין ױניםי־הויז. פיז אפיס דער װעם

 בראד־ 17io געביידע׳ אינםערנעשאנעל
 פח בלױז רעזערװאציעס אננעםעז װיי.

 'ועלכע םיסגלידער. ־ אינסערנעשאנעל
 אייס־ ערשםעז דעם קריגעז קענעז װעלען

עדע- אין ציםערען, די פיז װאל  םרייז־ י
קאםעגאריע•

 צי־ אלע פאר וזיז—c ידעכעגםלעכע די
 ױני־ פח פארלויף אין װעלען. פערעץ
 דאלער דרײ אויף ײערען רעדיצױ־ם חדדש.

 בא־ זיד ײילעז וואם די פיםגלידער. פאר
ם נואעז  קריגען זדן רעדוקציעס די פי
 מא־ דארפען אויפװאל. געהעריגען דעם
 גינדלר• וואה רעזעריראציעפ זײעדע כעז

 דעם אין אנגענופען ווערעז רעזערידאציעכ
 שסאק דריםען אויפן אפים. ײניסי־הויז

| p t 1710 געביידע. איגםערנעשאנעל דער 
 פםע55 אין סםע54 די צוױשען בראדדױי. |

פםריסס.

 פרויען־ דער פון מצב דעם װעגען באריכט
 און פארטא־ריקא אין אינדוםטריע קלײדער
 אר־ דער אין ד-עלפען צו פלענעד אננעמען

ארבעםער. קלײדער םדױעז די פרן גאניזירונג
 םפע־ א האט געבים לעגיסלאםיװעז אויפן

 לייבאר־דעפארטמענט, פוים קאפיטע ציעלע
אינ־ פון פרעזידענם דער װעלכער אין  דער,

 דרײ פון איינער געווען איז םערנעשאנעל
 רע־ צו באשלאסען פארשםײער, ארבעםער

 מיניםו?־ די אויף העכעוײנג א קאמענדירען
 ארבע• בראזיר און קארםעם םאר סקעילס

 די פאר ;שעה א םענם 55 אויף 33 פון םער
 פון אפםיילונגעז אגדערע די אין ארבעםער
 רעקאמענדירםע די זיינען םרייד גארםענם

 א סענם n־io װי םער נים העכערוגגען
ײא שעד^  אנגע־ זיינען רעקאפענדאציעס ד
 די פון שםיםען די נעגעז געווארען נומען
 זײנען װעלכע םארשםײער. ארבעטער דריי

םיגדערהײט. דער אין געװען
 באריכטעם האט דובינסקי פרעזידענם

 דער פון עקזעקוטיװ־קאונסיל צום עגין דעם
 זײנע אפגעהאלםען האט וואס ל.. אוו פ. א.

 האם ער חודש. פאריגען םיאםי. אין זיצונגען
 אזויגעױפענע די אז פאקט, אויפן אנגעוױזעז

 בא־ װערעז װאס אינדוססריע־קאמיטעס,
 אפםיילונג אוער״ ענד .וױידזש םון שםיםם

 צוזאםענ־ זײנען לייבאר־דעפארםמענם, סונם
 פארשטײער ארבעטער די אז אזױ, געשםעלם

 ניט איז עס און םינדערהיים דער אין זיינען
 קא־ אזעלכע אז מעגלעכקײם, קימ סאראז
שר׳דיגע אננעזמעז זאלען םיםעס  מיניםום־ יו

םקעילס.
 עקזעקוטיװ־קאונסיל ל. אװ פ. א. דער

 דו־ פרעזידענט פון פארשלאג אויפן האם
 פ. א. די אויפצופאדעיצן באשלאסעז בינסקי

 ווא־ אין פארםרעטער לעגיםלאטירוע ל. אװ
 צוזאםענשםעל דער אז װירקען. צו שינגםאן.

 גענוי זאל אינדרםטריע־קאפיטעם די פון
 אז און געזעץ דורכן ווערען אגגעצײכענם

םען אײד זאל עם  אםענד־ אן ורערען אמענו
 לוים געזעץ• פיניםופ־שכירות צום םענם

 אײנגע־ פארםא־ריקא אין זאלעז עם װעלכעז
 םיניםום־סקעילס. זעלביגע די ווערען פירם

 פאראײניגטע די אין פאראן זײנען זײ װי
שםאםען.
 אינדוסםריע־קא־ די װאס פארהער. בײם

 עלפ־ דעם צױישען אפגעהאי^סען. האט מיםע
 כאסע. סאן אין יאנואר, פערצענםען את טעז

 א האם פארסא־ריקא, פין הויפם־שםאס די
 אוער״־ ענד ״ווײדזש דער פון פארשםייער

 עם־ געבראכם דזשאדזש, סאמאס אפםיילונג.
 דעם װעגען איעצעלהײסען םשיקאי־ע ייעכע

 אינ־ בראזיר אוץ קארםעם דער פון ודאוהס
פארםא־דיקא. אין דוסםריע

 די איז 1953 און 1948 יארען די צײישען
 צוױי פין געוואקםען בראזיר־י־עפער צאל
 בראזיר־ די האם 1950 איז שעפער. 19 אײף

 םוי־ 120 קנאפע עקםפארםירם אינדיםםריע
 אי־ פון יוערס אינם בראזירם סוצעז זענם
 7 ערשםע די אין דאלאר. טויזענם 917 בער

 עקספאי־םירם שױן זײנען 1953 םון חדשים
אינם בראזירם טוצען טויזענט 834 געווארען

^  1 0 1954
i n

גערעבטיגלןײט <[—--------------
 מיליאן האלבען א און פיר קנאפע פון װערט

 אין ארבעטער באשעפסגטע צאל די דאלאר.
 דרײ אריבער איצט איז אינדוםםדיע דער

 איז דוו־כשניט־שכירות זייערע און טויזענט
 פרע־ דער שעה. א סענט דריטעל א און 40

 בײם האט אינםערנעשאנעל דעד פון זידענט
 לעבענס־מיםעל די אז אנגעװיזען- פארהער
 אױף כמעט זײנען פארטא־ריקא אין פרייזעז

 פאראײ־ די אין וױ שטופע זעלביגער דער
 מוזען, ארבעטער די און שטאטען ניגטע
 הרי־ די װאס שכירות מיזרעאבלע די טראץ

ט פראדוצירען גען,  א בראזידס וױיניגער ןן
 זעלביגער.פראדוקגיע*ק'וא־ דער פין אין טאג

 איז דערבײ שטאטען. די אין װי יייטעם
 פארטא־ אין בראזירס פאר ריםײל־פרײז דער

 די אין וײ הויך זעלביגער דער אויף ריקא
שםאםען. פאדאײניגםע
 םאר־ אײנציגער דער ראשקין. בערנארד

 דעם אױף האם בתים. בעלי די פון שםייער
םעי: איװ בלויז געהאט אלעפען ם  םיר ענ

 און שכירות העכערע קית גאלעז נים קענען
 געהעכערט וועלען םקעילם מינימום די אויב

 ארבע־ די װי שעה, א סענם 75 צו װערען
 ױעם געפאדערם. האבען םער־פארטי־עםער

 קיץ אריבערציען שעפער זײנע דארפען ער
יאפאן.
 55 פין רעקאמענדאציעס אנגענימענע די
 פאר פאדערונגען די אױך װי שעה א סעגם

 דארפען װעלען םקעילס מינימום העכערע
 װא־ אין פארהער א בײ װערען אײפגענוםען

 לײבאר־דעפארטמעגם דער װאו שינגםאז•
 ענםשײ־ ענםגילטיגע זיץ אי־ײסגעבעז װעם
דונג.

 װע־ לאור,טא;ער)ר דעטײעדטע
 װאקאציע־ זײערע לךיגען לען

שעלס חודש הײנטיגען ט
 רעםײערט האבען וואם קלאוקפאכער.

 יועלען הײ־יאר. יאנואר, פון פארלויף אין
 ױי־ פאר רעגיםטולירען דארפעז נים זיד

 ביז ווארטען און װאקאציע־טשעקס ערע
 אויםגעצאלט קדיגעו װעלען זײ נאר ױני.

 הימטיגען וואקצישאךבענעפיטס זייערע
 דורך געמאכם באקאנם װערט דאס חודש.

 ג גענעראל־מענעדזשער נאגלער. איזידאר
 םארעי און באארד דזשאינט קלאוק פון
 סעקרע־ אדמיניסםראמױוער קאלקער. ם.

 פאנד. וואקעישאן צנד העלםה פונם םאר
 גע־ געמאכם איז אראנזשמענט דאזיגע די

 רעםייערםע די איינצושפאי־עז װארען
 ױ־ אין מאל צוױי קומען צו מיםגלידער
 רעגיםםראציע. םאר אײנמאל ניאן־אפיס•

 אויך און סשעק. פארן מאל צוױיט א און
 אויף יוארםען דארפען נים זאלען זיי כדי

ערע  ױני. ביז ױאקאציע־בענעםיטס יי
 די װערען אויסגעצאלט װעלען עם ודען

מיםגלידער. אלע צו װאקאציעס
װע־ מיםגלידער נײ־רעםייערםע די

 ־ואקעי* זײערע אײסגעצאלם קריגעז לען
 םען15 םון אנ־ױבענדיג בעגעפיטס■ שאז

 ווא* ענד העלםה םינם אםים אין מערץ■
 םםרים, םםע38 .יועםם 22 פאנד• קעישאן

 רעטייערםער יעדער פלאר. צענטעז אױפן
 וױדראעל די מיטברענגען דארף מיםגליד

קארד.
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