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אינםעדנעשאנשל ניט הלװאה פון  isםיליאן דאלאד
פאר  p t n r a n Dהײזער
דער גענעראל עקזעקוםיװ באארד האם
ביי זייז םי םיגג איז וואשיגגםםאז באשלאסען
צי געבזין א הלוואה  pc 15מיליאן דאלאר
פאר די איגםערנעשאגעל קאאפעראםיװע היײ
זער .װאס װערעז איצם געבוים אויף דער
איםס םייד ,איז דעם געגענם פח גרענד
םםריס ,לעבען איסם רױוער .די קאאפע־
ראםיװע אונסערנעטונ, ,:יואס באשסײם פון
פיר ריזיגע געביידעס -מימ ווא יג־נגען פאר
איבער  16הונחנרם משםדױת .װערם אויס־
געפירם דורך דער .איסט ריװער האוזינג
קארפאריישאן״ .אעטער דער פארװאלםונג
פוגם באקאנשען האאפעראטיװען הײזער־בױ
עקספערס אברזזם קעיזין.
עס איז אריגינעל געפלאנם געווארעז צו
פיגאנםירען דעם בוי־פראיעקט דורך אז ער־
שםען מארםגעדזש הלוואד״ וואס פריװאםע
בענק האבעז געזאלס געבען .אונםעל א גא־
ראנםיע פח דער פעדעראל האוזינג אדםי־
ניססראציע .די מלוכה־אגעגםור ד,אם אבער
פארלאנגם םון דער אינםערנעשאנעל צו גא־
ראגםירען די פולע םומע װאס דער פראיעקט
װעם דארפען קאסםען׳ וואס איז לוים איצ־
םיגע שאצונגעז איבער  20מיליאן דאלאר.
דאס וואלם געשםעלט די ױניאן אין א לאגע
אז זי וואלם געדארפם איבערנעמען א גרויסע
פאראגםװארטלעכקיים און דערבײ נים קרי־
געז קייז שים פארזיכע תגג אין פאל עם װעט
נױםיג זיין נרעסערע אינװעםטדענטס .די
גענעראל עקזעקוטױוע האט דעריבער בא־
שלאסעז איכערצונעמען די גאנצע מארט־
געדזש הלוואה װאס דער בױ־פראיעקם דארף
דיאבעז•
\ לױם דערדױיליגע שאצונגען װעם די
אינסערנעשאגעל איינשפארעז די קאאפערא־
םארס ארום א םיליאן דאלאר אין םפעציעלע
הוצאוח ,וואס וואלםען זיך געפאדערם אויף
נאכצוקומעז די רעגולאציעם פון דער פעדע־
ראל האוזינג אדמיניסטראציע.
דער גרונםשטיין םון די קאאפעראטױוע
תײזער אין .קארליערס הוק* .וואס איז אםאל
געװען דער ערגםםער סלאם געגענט אין
שםאם ,איז געלײגט געיוארען בײ א פייער־
לעכער צערעמאניע דעם פאריגען נאורעמבער.
פרעזידענם דובינםקי האט אין זייז רעדע
בײ דער פײערלעכער געלעגענהײט אנגע־
וױזען ,אז אויםן זעלביגען פלאץ ,װאו די

אינםערנעשאנעל־הייזער װערען געבוים ,זײ־
נען געשםאנען די םװעם־שעפער און םעגע־
מענט־הײזער ,א־ן װעלכע דער פריעי־דיגער
דור פון אידי שע אימיגראגםען האם אפגע־
פינסטערט זײנע םעג און יארעז•
די אינםערנעשאנעל איז דעריבער באזונ*
דערם שםאלץ וואם אויםן פלאץ פיז אט
״די הייזער ,אין װעמענס דירות די זון האט
קײגםאל ניט ארײנגעשײנם .אין װעלכע קינ־
דער ה א בןן געשקלאפט .ארבעטענדיג איבער
פעק מים בגדים און אײנאםעמענדיג די
שטיקענדיגע לופם און װאו מענער און פרוי־
ען האבען געפראצעװעט ביז זײ זײנען איועק־
געםאלעז״׳ װעלעז איצט .מיט דער הילף
פון דער יוניאן ,וואם האט אזוי פיל דערגרײכט
אין קאמף געגען םוועם־שאפ׳ אויסגעבויט
װערעז נייע מאדערנע געבײדעם ,ארומגענו־
מען מים גערטנער׳ אח אין רחבות׳דיגע וואוי־
נונג־באדיגגונגעז.
אגב ,ױינען די אינםערנעשאנעל קאאפע־
ראםיװע הייזער א טייל פון דער  -ױנײטעד
האוזינג פאונדיישאך־ ,א פעדעראציע פון קא־
אםעראםיװע בוי־אונטערנעדונגען .אין װעל־
כע קאאפעראסארם האבען אינװעסטירט איב־
ער  20מיליאז דאלאר .די קאאפעראטיװע הײ־
זער־בוײפראיעקטען זיינען דער בעסטער
ענטפער אויף דער גרויםער װאוינונגס־נויט
אין גרויסע שםעט.

די ױניםי־הויז ,דער פרעכםיגער ווא־
קאציע־פלאץ פון דער אינטערנעשאנעל
אין די שײגע פאקאנא־בערג אין פענ־
םילװײניע .אפערט רעדוצירטע פרײזען
פאר מיםגלידער .װאס װילען נעמען זײ־
ערע וואקאציעפ אין ױני .די וועכענטלע־
כע פריתען װעלען רעדוצירט װערען אויף
דריי דאלאר .מיטגלידער וואס װילען זיך
באנוצעז מים די רעדוקציעם דארפען מא־
כען זייערע רעזערװאציעס װאס גיכער.
רעזערװאציעס קענען געכיאכט װערען
אין אפיס פון ײניטי־הויז m o ,בראדוױי,
נױ יארק ,און אין די העדקװאטערם פון
דעם דזשאינט באארד 929 ,בראאד םטריט,
אין פילאדעלסיע.
די ױניםי־ה ױז דועט זײן גרײט אויס־
צונעמען געסם .אנהויבענדיג םון דעם
 28טען מאי ,דעקאריישאן דעי װיק־ענד.
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דער גענעדאל עקזעקוטױו באארד פין
דער אינטערנעשאנעל האט אגגענומען די
רעקאמענדאציע פון דער פינאנץ־קאמיטע צו
געבען צעז טויזעגט דאלאר פאר דער הערי
ס .טרימאן ביבליאטעק אין אינדעפענדענה•
מיזורי.

צ־ט ערשטען דא*54 ,י!) 1א־יפרו־(  -־
י .ל .־ אל־ ש מע־  :אנה־יב פרילינג ס א נ ע טו
עד־םאריעל -
ש .פ א־ כ ע־  :אין לוי־ פון ה־דד --------
?לררפעלד  :ע ר ע ם ע ר ) ל י ד ( ------------------
־*כאױ  :טאכען סח*רדת בילינער אדער לאזען
^ :עלט אץ קעשענע ? ------------------------------
אוברו צױישעז ענגלײשע ארבעםער -----------
ל דײאמאכם  :דער פאר שאדטענער שניידער )דער־

נ^םגלידער םין די לאקאלם  89 .60 ,22 .10און מיטגלידער פון איםםערן אוט
אװ טאת דעפארטמענט און נארד איסט דעפארטמענם װאס זײנען באשעפטיגט אין
װאס ארבעםען פאר נ ױ יארקער ח שאבערס ,װעלכע װילען רעטײערען הײנםיגען
יאר ,דארפען זיך רעגיסטרירען אויםן פאלגענדען אוםן :
די אפליקאנטען ,מיטגלידער פון די דרעסמאכער לאללען אין נױ יארק .מוזען
הומען פערזענלעך אין אפיס פון דעם רעטייערמענם ■פאנד32 ,־ 218װעםט  40םע
םםריט ,נױ יארק .אין רום ס .4 1אויפן פערטען שםאל .צױישען נײן אזייגער אין
דער פרי ביז פינף םארנאכט.
מיטגלידער פון לאקאלס אויסער נ ױ יארק ,דואם ארבעטען פאר ניר יארקער
דזשאבערס .דארפען זיך װענדען אין ױיער לאקאל אפים.

רעגיסטראציעס װעלען אננענומען װערען אץ
פאלגעגדעד ארדעבוננ :
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לס ך׳ .ײניםטין ײ כי :קאטוניסםעז פארלירען איינפל׳ט איז
־ר־ט־אטעריקאנער י־ױאגט
— .י־טל לץסמאן  :פ־:ט א*:טערנאצ*א:איען ארבעטער
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מיטגלידער .װאס קענען ניט קומען אין דער אויבעגדערמאנטער צײט .ױעלען
זיך קענען רעגיםםרירען פונם  31םען מאי ביזן  15טען ײני.
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םאמיליע־נעמען פאנגעז זיך אן מיט די ביכשםאבען :
ביז  Bפון דעם  15ט ען ביזן  23םען אפריל
ביז  Dפון דעם  26םען ביזן  30טעז אפריל
ביז  Gפון דעם  3טען ביזן דטען מאי
ביז  Kפון דעם ש ם ען ביזן  14ט ען מאי
ביז  Rפון דעם  17םען ביזן  21טען מאי
ביז  Zפץ דעם  24םען ביזן  28םען מאי
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רעגיםטראציעס פאר רעטײערמענט װערען אנגענומען
פון  5וטען אפריל

די רועמענם
פח A
פיז C
פין E
פץ H
םיL 1
פץ S

JUSTICE

אינטערנעשאנעל גיט סו טױזענט
דאלאר פאױ טרומאן־ביבליאטער,

ד י ױעסמאכעי ,אױפמעירןזאם !

טשארלס קריינדלער דעדוױילט
צום איגטערגאציאנאלען סלײדער
ארבעםעד צוזאםענפאד
װיים־פרעזידענם טשארלס קריינדלער איז
פון דער גענעראל עקזעקוםיווע דערװיילם
געווארעז צי• פארםרעםען די אינםערנעשאנעל
ביים צוזאמעגפאר םיז אינםערנאציאנאלען
קליידער־ארבעסער פארבאנד ,וואס ורעם אפ־
געהאלםען װערען*סוף ױני ,הײ־יאר ,אין
שםאקהאלם ,שװעדען . .קרײנדלער האט גע־
נומעז אז אקםײועז אנםייל בײם װידער*
אױפבױען די אינטערנאציאנאלע שניידער־
ארגאניזאציע און איז ביי די ' 1עצםע צוױי
צוזאםענפארען אײסגעקליבען גע־רארעז אלס
םארזיצער.

ױניטי־הױז אפערט רעדוצירטע
פדײזען פאר ױני חודש

־ערי ײאױעליר
ט ש ע ר ט אן

•P r ic
•1 0 C e n t

בר*־־ : ,א טי צ ען ,רעזאל״ציעט.
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צום ערשפען מאי:1954 ,
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באגריפונג ארן  sir.פון דער אינמערנאציאנאלע־ ר,אנפעדעראציע פון פרייע  :־ ״ ־ ױניאנכ ,צד די
אדבעטער אץ דער גארע־

A LABOR JOURNAL
P ublished every m o n th by th e
In te rn a tio n a l L adies’ G a rm e n t W orkers' Union

צז די >4׳ טיריאן שון זײ דאפ זײנען ארגאניײרט אץ
פרײזן ®רײד ידניזןנס ,אנגעשל^סען $ן דער אמטערגא־
צחןמזלער ®רי׳יד יזגיןןן ^נםעדעראגיע,
*ך די *רבעםזןר אין די יעגדער שון ®*®אריטארער
דיקטאפװד ,װעלכע זי׳ינען כאדדיכם געודאמװ *ז p p n
זןלזןםעגמןרע ® ®spH gp apאון לןענען זיף נים פי® אדנז
®*רכמדען,
צו די *רכןןםער אץ  p w n p u pשץ סרײסדע לזןנ־
*
 rea p e r pyr ,n pצד דערגריייכען נאזױ^נא-ײ שרײדלײם
רדרך דקמן^קראםישזן םיטלען,
צו די האגכד און ?*•־*רבעטער ,צו םרויעדארכעפער,
צד י דג ענ ם ל ע כ ע א ר ב ע ם ע ר אז פ ע ט ד ט —

צד זײ ארע שיקם די אמפערגאציאנארע רןאנשעדזך
® px*nון פרײע םרײד ײניזןגם איר װארעםעז גרדס אינס
טאג פון אתפ^רכאציאנא^ד ארכעםערײזלאש שאר״
חןריפהן ®.

 o pהימםמען טאי באנייט די אמםעמאציאנאלײ
®רײד ירניזןן  p® *rppw $pאיר הײליגען סאר־ספדעכעז
צר די ארכעםער שץ  n pגאנצעד ודעלם װײטער צד סייעז
איר קאםןז ®יט אדטגעבדאכעניןר  pripapאדן אנטשלא־
סענקײפ

ע .א*ד״  , ,ב ר ו י ם
־״ שאר כסדר שםייייגענדיגע רעכעכש-ססאנדארדפ איכמד
®דפ ,שאר ®■עציזמי הד^ צי די עקאנאמיש ארטאנט־
דמןעלםע ל ענ ^ר; ,עגען דער ױאקסענדעד געפאי פץ
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א נײ ייארם אינם אמעריקאנער י 1עה סי־
—
קאן .א װארם ױאס איז פר שט גע בוי ר ען
די קדאגקהײמ
געװארען מים א פאר יאר צוריק .פארנעניט
און די דפדאה
א־צט דעם פר שםען פי א ץ א-ן אייע דיט־
קוסיעס איבער פאי׳יםי שע און ג עז עי 1־
שאפטלעכע עניני ם .מים דעם װארט איז פיל די י 1יפט■ עס פאר־
געמט א פר א מינ ענ ם ען פייאץ אויף די •טפיגעיי זײטען םץ די
צ ײטונגען און זשורנאייען .עט שוױמם אויף די ראדיא־כוואליעס,
קלינגם אפ םון קירכען־בימ־ת .אונירוערזיםעם־קאטעדרעס אין
לעקציע־זאלען און שפרײט שרעק א ץ האס .צארן אץ אי מגיי ק
צװישען מענשען .דאס װארט איז  .מע ק א ר טיז ם״,
מעקארםיזם איז א נאמען פון א סאציאי״ער קראנקהײט ,װאס
בושעװעם לעצםענם בײ אונז אין לאנד און האם שויז פאראורזאכם
גרײס שאדען און שװערע קרבנות .נײ איז ב אי ז דער  :א מ ען פון
דער קראנקהייס .די חלאת אליק איז אזוי אלט װי די צ ײ ױ ליזי ר ם ע
מענ שהײט .די םימפטאמען פון דער קראנקהײט זיינען  :אימ־
צוםרוי צו מזנגשען ,ח שד אײף אלץ װאס באװעגט זיך■ א ג עפיל
פון מורא פאר שאטענס ,א פארדאכם אז שונאים ל ײע ר ען איבעראי־
צי םאן שלעכספ .די קראנקהײט איז אנ ש ט עק ענד אץ פארװאנדעי־ט
זיך צייטענ װײז אין אן עפידעמיע ,װען זי נעכיט אן דעם כאראקטער
פין מ אפ ען־רי ס טע ריע׳ װאס רײצט צו גע װאלדטאםען און פאראי״י־
זירם דאם גאנצע געזעל שאפטלעכע לעבען .די קראנקהײט װערט
פאר שפרײמ דורך הע ר ש אפט־ א מ בי צי עפ םון גע ױיסענלאע פ איי-
טישענם ,װעלכע שפרײטען איר טם ד־רך דעײאגאגיע .היפא־
קריטםטװא ,י 1י ג ען און באטר־ג .די א מ בי צי עז ע פאליטי שענם בא־
ניצען זיך גע װיינלעך מים עפעם■ פ־ן װעלכעם דאט פ אי ק האט
שמארק געי 1י ט ען און פאר װעלכעס עס האט מורא .זײ ר א־ ען פאר
אים אלערלײ ש רע קענ ס־בילדער א ץ בלאזען פ אנ אנדער זיץ האט
צו גאנץ או מ שולדיגע מענשען ,אײף װעלכע זײ ,יױיזען אים אן.
דאם איז די זעלביג ע קראנקהײט ,מי ט װעלכער די באלשעװיקעס
האבען אנגע שסעק ט מילי אנ ען מענ שען א ץ האבען זײ אויפגע העצט
קעגען אלע װאס האבען באקעמפם זײער דיקםאט־ר .ר־סאיייני און
היטייער האבעז גע װאונען די מאכט אין אי ם אליע און דײם שלאנד
דורך נאכמאכען די באל שעױיקעס אדן ה ע צ ענדיג די פעלקער קעגען
דעמאקראטיע װי די אורזאך פין דעם הונגער אין חדרבן. .ױאט ד־
ר^חמה האט די געבראכט.
בײ אונז אין אכיעריקע האט רען די קראנקהײט א נאמען
געגעבען *מעקארםיזם׳* .גאך דעם םענאטאר פ־ן װיסקאגםין סםעיט,
װעלכער פרובירט מי ט די ז ע ל ביג ע מע םאדען זיך ארויפדראפען
צו א פ אזי צי ע פץ מאכם אין דער רעגירוגג פון לאנד .װי םענדיג
װי פארהאסט עס איז דיקטאםור בײם םױייהײםם־ליבצנדעז אמערי־

k.

לאנער פאי 1־ ; אײנזעענדיג די ש;אה בײ די פזײקפ־מאגעז אין
אמעריקע צי די קאכוניסםעז ,די דינער פץ דער פאדדעטישער
דיקםאסור■ װעלבע האם מים אירע אגרעסיעס אין גריכזינלאנד,
קארעא אמ זדן אנדערזי פי׳עצער פאראורזאכט די דעפאקראסישע
לענדער א>ז איבערהרישס אפעריקע גרײס שאדעז איז בל־ש אדן
אין געיים אץ װעלכע האבזךן■ .דדרך זײער שפיאנאדש דא איז ייאנד,
:עשטעי־ם אין געפאר די נאציאנאיע זיכערקייט -האם פעשארטי
דערפילם .אז דירך ידערען כליפודשט א קאמדניטטעז־יעגער לזען ער
געװינען פאפױ׳אריםעם בײ די כואהען .ער האם אײד אײנגעזעז,
אז דער האם צו קאפעיםםען קעז אים דינען וױ א געװער צו
פארױכםעז זײנע ג ע ע ע ד דדרך באשסירען זײ סים כאםרניטטישער
פארב .אם דער פארזדך האם זיד אים א ײנג עג ע מז פיל בעטער
וױ ער האס דערודאדם .דער קלײנלעכער פרינציפעני׳אזעד פז די־
מישעז ,ודאס האם גערן אנגעגימעז די שםיצע  r eדי קאכװניססען
איז זײז סםעים .ורען ער א ת געי׳אפען קעגען ראבערם לאפאי׳עט
צ־ם םעגאם .האס פלוצלדנג גענופעז באשדלדיגען יעדען פראגרע־
סיװען מענשען ,ױאס איז אי ט גצשםאנעז אין װעג פ.ץ זי עע
אמביציעם .אז ער איז א קאמוניםם אדער א קאמוניםםישער
כימפאםיקער.
מים מעקארםי׳ם דערפאלג איז כטדר געיואקהעז זיץ חיצפה
אץ זיץ פאראכםונג צום אמת .ימים דעם פרעםםיזש פ מ סעגאם
אוץ מים די געלםער פמ דער רעגירוגג האם ער זיך ארױסגעלאזם
אויף א םכשפה־גזדעג .סרעםענדיג םים די פים די אמעדיקאנער
און אלנוענשלעכע םראדיציעם פת יױטר את גערעכםינקײם .װי
א שמוציגער פלום האם זיד פאנאנדערגעגאסען זײן דעמאגאגיע
און פארםלײצם אלץ אמ אלעמעז .אײף יעדעז קאמוניטם װאס
ער האם ארויםגעבראכם אין דער עפענםלעכקײם -האם ער גע־
שעדיגט ,פארלוימדעם את רואינירם צענדליגע אמזשולדיגד ליבע־
ראייע און ראדיקאלע פרײהײטם־ליבענדע מענשעז .נים נאר ד-אם
ער צעשםערם קאריערעס פון אויפריכםיגע ליבעראי׳ע סענשען
ױאם זיעעז אכיאל אין זייער פריער ױגענם פארגארם גזײוארען
פץ די קאמוניסםישע פראפאגאנדע און זי עען שײן לאנג .צום op־1
געקומעז אין זיר פת זײ אפגעםרײטייעמ ,נאר ער ה אט אויך מ ־
שמוצט און אין פילע םאלען בארויבם פון ברניט .מענשען .װאם *ijft
בען אי 1ע זייער יארען באקעמםם קאמוניזם פונקם רוי זיי האבצז בא־
קעמפט נאציזם און פאלטתם .עם איז דערגאגגעץ אזוי װיים .אז אלע
װאס זיינען געירען סימפאטיש אדער פארבונדען מים די ליבעראלע
פאליסים פון דעם ניו דיעל און פעיר דיעל .רעגירונגם־מענשדז.
דיפלאמאםען איז געזעצגעבער .איעגעשלאםען פרעדד ענ ם רוזװעלם׳
זײנעז פץ אים געשםעמפעלם געײארען איים פאררעםער פ י ן
אמעריקע.
אין דער פאר׳סמ׳םער אטמאםפער ,װאם דער מעקארטיזם
האמ געשאפען .האבען זיך צחאמעגגענומען און געפריכפערם
אלערלײ שרצים ,װאם לעבעז :אר אין פוילעניש און שמיץ.
אלערלײ מוסרים און פאררעטער .שפיאנען װאס האבען פריער
געדינם די באלשעװיקעס װען עם האט זיך געלוינם א־ן האבען
איבערגעקערט דעם פעלץ און געװאדען בעלי־תשובה ווען עם האט
זיך בעסער געצאלם; קרבנות פון די קאםוניםטען װאם זוכען
נקמה איבער קריװדעם װאס יענע זיינען קעגעז זײ באגאנגען .און
קראנקע נפשות װאם זײנען זשעדנע אין א ביםעל אנערקענונג אץ
װילען זיך ארײסשטעלען װי העלדעז אץ פאםריאםען — אט די ׳
בר־אים װעלכע זײנען אלע מאל גרײט צו באשרלדיגעז אין אײפ־
םרעטן אלס עדות קעגען װעלכען עס איז מענשען װאם מען װיתם
זײ אן האט סענאטאר מעקארטי צינױפגענומעז און ימיט זייער
היי ף פארװאנדעלם די קאמיטע־פארהערען אין צירקען מים דער
היי ף פון ראדיא און טעלעױיזיע און געשפרײט חשד און מורא
צײישען מענשען .פרײנד און שכנים האבעז אנגעהויבעז פאר־
דעכטיגען אײנער דעם ציױיטען אין פארראט און פארברעכען.
חברימ האבען אגגעהױבען שפיאנירעז און מסיר׳ן אײנער אויפן
צװײטען .אין דער פרייער לופט פון אונזער רעפובליק האם זיך
אנגעהײבעז פילען דער שםיקענדיגער גאז פון א פאליצײ־שטאט.
אם די מגפה ,פון װעלכער מיר ליידען ,האט מעז דאס א נאמען
געעגבען ״מעקארטיזס׳־ .צו פארשםימ אבער די קראנקהײם און
די מיטלען׳ װאס דארפעז אנגעװענדעם װערען העגעז איר ,מוז
מעז באגרײפען -אז מעקארטי אליץ אדער אפילו עטלעכע מע־
קארטיס װאלמען ניט געװען בכח צו פאר׳םם׳ען די מיחות און די
עפענםלעכע מײנונג אן די גרױסע א ק ם י ^ הילף םין מעכטיגע
גריפעס און שייכטען אין דער געזעלשאפם ,װעלכע רעכענען צו
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פראםיםירען דערםון .די גרופעם זײנען  :די רעאקציאנערע באסעס
םון דער רעפובליקאגישער פארםײ־מאשין און די צקאגאםישע
ראיאליסםעז׳ װא• בענקען גאך די .גוםע אלםצ צ ײ םעך פון זייער
אוםבאגרעגעצםער הערשאפם איבער די ארבעסער און פאלקם־
םאסעז אײדער יעגע האבען זיך ארגאניזירם צו געבען א װידער־
שםאנד .פאר די ביידע גרופעם איז דער מצקארםיזם די לעצטצ
האפענונג צו קענען אנהאלםען און פארפעםםיגען זײער ממשלה
און זײ שםיצען אים דעריבער -כאטש מאנכעס מאל איז ער צו־
אוםגעזזובעלם צוםרידעז צו שםצלצן זייער ראפינירטען געשמאק.
די פירער םון דער רעפובליקאגישער פארטײ װײםען׳ אז
זײער אײגציגע האםענונג צד קענעז אנדיאלםצז וױיטער די רעגי־
רונגם־מאכט אין וואשינגטאן נאך די הײ־יאריגע װאלען אין נא־
וועמבער איז^דו־רך אפױענדעז דעם דעת הקהל פון די עקאנאמישע
אמ םאליםישע פירונגעז פון דער איצטיגער אדמיניסטראציע אין
משך פון די צוויי יאר וואם זי איז אין םאכם .זײ ווייסען ,אז
זייער פארםיי האמ פארלארען דעם צוטרוי פון די -װאם האבען
פאר זײ געשםיםס .קײנצ םרן די פארשפרעכענס פון דער רעפוב־
ליקאנער פארםיי פלאםפארמע און אירצ קאנדידאםען איז די
װאלען פון  1952האם מען ױם דערפילט; דער בודזשעט איז
ױם באלאנסירם; דער יקרות איז גע שטיגען; אין דער עקא־
נאםיע איז איינגעםראםעז א ריםעםיע וואס דראעם מים א קריזיס
אח .די רעגירוגג םום גאר ניס צו העלםען ; די שםייערען האט
מעז בלויז גע שניםעז פאר די רײכע ,אבער נים פאר די מאםען ;
םים די אויםלענדישע םאליסיס האם מעז פארפרעמדט די פרײנט
און םעז איז ניס בײגעקומען די שונאים .דער עולם איז אומרואיג.
די ארבעםער ױיגען דערצארענם :דער מיםעל־קלאם איז אנ־
םוישם און די םארמער דינ עז אוםצופרידען מיט די נײע פאליםיס
םון אגריקולםדר םיניסטעריום .די רעפובליקאנישע פירער װייסען
דעריבער ,אז אויב דער קאמפעין זאל געפירם װערען אויפן באזיט
פון דעם רעקארד םון זײער אדמיניטםראצ־צ אין די לצצטצ צוױי
יאר ,װעט ןןיער פארםיי זיכער פארלירעז די קליינע מערהײט■ װאס
זי האם איצט אין ביידע הײזער םון קאנגרעס .זייער אײנציגע
ר ע םונ ג " איז׳  -צו פארשיכור׳ן די בירגער מים םענסאציאנעלע
בלבולים קענעז די ליבעראלע עלעמענםען און אויפזזעצעז דעם
ןךלם צו א גראד .אז ער זאל ניט קצנצן זיך פאנאנדערקלײבען
אין דעם וואם עס קוםט פאר .די שנאה צו די קאמוניסטעז אוז די
געפאר סון זײער פארראם .דענקען זיי ,קען דינעז אס דלם צװעק•
זייעד אײנציגצ האפענונג ליגט דעריבער אין מעקארטי׳ם דערפאלג
צו נארען און פארםומלעז דעם צולם און מאכען אים גלויבעז• אז
דאס גאנצע לאנד איז פארפעםםעם מיט קאמוניזם .זײ שטיצען אים
דעריבער םים אלע זייערע כוחות .כאםש אײניגע פון זײ קרימען
זיד כלומרשם איבער זײגע אומאמעריקאנישע -דעמאגאגישע
מ־לטאדען און דיקטאםארישע פירוגגען .װאס שאקירען די^גאנצע
וועלם.
די צוױיטע מעכםיגע גר־פע .װאם שטיצמ און העלפט מע־
קארםי׳ן איז זײן דעםאגאגישער ארבעט• זײנען די אזײ־גערופענע
.עקאנאמי שע ראיאליסםעןי' — ד -גרײסע אינדרסטריאלישטעז.
באנקירעז• סוחרים אין רײכע גרט־באזיצער .די בעייי בתים און
 Sעד  yלםירער פון די םראסםס ארן קארפאראציעש• װאס האבען זיך
ציגעכאפש צד דער פאי״קס־קאסע זינט די איצםיגע אדמיניסטראצ״ע
אין װאשינגסזןן איז אריץ איז מאכט. .מעקארםיזם״ איז זײ נויםיג
ס־־י פאר זייערע עקאנאמישע פי־עגער צו קענען אפשװאכעז און
אויב םעגלעך דערשטיקען ד' ײנ'אנס און ארינטעררײסען דצם
לעבענס סטאנדארד פה די ארבעסער איז פאיישט־מאםען כז־י ײ'
זאלעז ?עגעז ראכען גרעסערע פראפיטעז אייז  " cפאר זייערע פא־
ליטי שע אויפגאבעה צ,־ האייטעז בײ דער נדאכט א רעגירונג װאס
װעס דינעז די גע-ט אינטערעסצז אנשטאט די יעבעגש אינטערעטען
*
פון דער ברײסער באשעלקער־גג•
אם די ציױי עיע םענטעז זײנען וײער שטארק נאראינטערע־
טירט אוי פ צי ה אי ם ען און פארפעםטיגען דעב ר ע פו ביי ק אני ש ען
רעזשים .ײאס דינ ט זײ אז ײ ג־לטר־י די הגאפע אנ ד ע ר ט־ א ל ב ען ' א ד
ױנ ס עט ־ א ם איבערגעניכלען די רעגיריגג א־־ן ײא שינגטאן.
צײאגצ״ג ' א ר האס די דן טזן ק ר א טי ש ע שארטײ געהארםען איז אירע
העגס ךי ר עגי ריגג ט "י צ ע ט און ײ גאסגע כאכט• םרעםטיז ש א־ן
>*סד«נאזש ױאס עס ג ײס סים דעם ר עגי רינג ס רודער .ד־ רע־
• י ב ל י מ נ י ש ע פ ארטיי איז גע ײעז אנגעוויזעז אויף די ברעקלעד
י ^ ס איז ז ײ ציג ע פ אי עז א ץ א ״ ף די נדב־וז פ ת ז ^ ר ע גוםע פרײנה•
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װעלכע האבעז גערעכענט אז עס לוינט זיך זײ אײפצוהאלטען.
געליטען האבען אױך ביז א געװיםען גראד די אינדוסטריע בא־
ראנען אוץ די פינאנם מאגנאטען .אמח ,זיי האבען דורך די יארען
פון דעם .נ ױ דיעל — פעיר די ע ל׳ געםאכט מער געלם און גרע־
סערע פראפיטעז װי אין די בעםםע יארען פון די רעפובליקאנישע
אדמיניסטראציעס אין וואשינגטאן׳ אבער דאס ־אט זײ ניט צ ײ
פרידענגעשטעלט .צס האט זײ פארדראסען װאס אויך די אנדערע
שיכםען אין דער געזעלשאפט האבען אפגעכאפט דעם אטעם .עס
ד,אם זײ געקרענקט װאם די ארבעםער ױניאנס זײנען געװאקסעז
און זיך געקרעפטיגט ביז זײ זײנען שױן בכ,־ח זיך צו פאר־
מעסטען מיט די אונםערנעמער ; װאם די ארעמע אוז מיטעלע
פארמער זײנעז ניט מער אויםגעזעצט דעם װילקיר פון די באנ־
קירעז׳ פראצענטניקעס און םפעקולאגטען און זײ װערען געשיצם
פון דער רעגירונג .עס האם זײ געקרענקט ביזן בײן צו זען װי
די רעגירונג העלםט א ביסעל די ארעמע אײנוואוינער מיט שטיצע
פאר בילזײנג ,פאר היתער בוי ,פאר מעדיציני שע הילף .פאר
ערטער פענםיע■ ארבעטסלאזיגקײט פארזיכערונג .און ענלעכע אײג־
פירען .יעדע אונטערנעמונג פון דער רעגירונג צי העלפען דער
באפלקערוגג האבען זײ באםראכם װי עס װערט אװעקגענומעין פון
זײ די פראפיטען .דואס זײ װאלטען געקעגט מאכען ,װען מען לאזט
עם איבער אין זײערע הענט .זײ האבען דעריבער זיך אנגע־
שטרענגט מיט אלע כוחות צו דערװײלען א רעפובליקאנישע אד־
מיניםטראציע .און װען דאס איז זײ ענדלעך געלונגען .האבען זײ
זיך אזוי צוגעכאפם צו דער קהר׳שער שיסעל .אז זײ האבען פאר
א װײלע פארגעסען אז עס וױלל־לן פארקומען נײ־ל װאלען און
די בירגער .װאס האבען זיך געלאזט פארפיר־לן און געשםימם
פאר ױי .קעגען זײ אויך ארױסװארפ-לן .זײ האבען באקעמפט
ײלדער פרואװ פון די מער וױיטזיכטיג־ל קא^עכעז זײערע■ װאס
האב־לן געװאלט זיץ א ביטעל אײנגעהאלט־לנ־לר .ניט צו איב-לרצײלן
די םטרונע .ד־לר רעזולםאט איז — פאליטישער באנקראט• עקא־
נאמישע ריםעסיע און א בירגערשאפט װאס פילם זיך אגטױשט
און אפגעכארט ארן איז גרײט גדט צו מאכ־לן ד־לם פערער אין די
קומענדיגע װ א ל ען ...זײער אײנציג־ל ד-אפענונג איצטער איז —
מעקארטי .אויב די בירג-לר גלױב־לן שוין מער גיט אין זיײלרע
ציזאגען .וױיל זײ האבען זײ אפגענארט .װ־לל׳לן זײ אסשר זיך
לאדלן אפשרילק־לז און צ־לטומלען דורך אימפאראנטװארטי־לכע
ב־יבוליםי ד־למאגאגיע און פאליטיש־לן שאנטאזש.
אט דאס א־ז די קראנקהײט פון וױללכ־לר מיר לײדען א'ן די
אורזאכ־לן װאם האבען זי געבראכם און פארשפרײמען זי .י ע ר
מיםעל קעג־לן איר איז ד*לריבער אויך א פשום׳ער .אװעקנעמ־לן
די רעגירונגס מאכט פון אט די ד־למאגאגען דורך גידערשסימ־לן
די ר־לפובליקאנישע קאנדידאט־לן אין די קומ-לנדיגע וואל־לן .דאס
קען דערגרייבט װערען װען אל־ל '•יב-לראייע ־לל־למ־לנטען אין
א״בערהױפט די ארגאניזרטע ארבעטער םץ די י מי אנס װעיי־לן
איב־לרגײן פון פארטײדיגרנג צו אגגריף .װאס ־לס איז נױטיג איז
כטדר בלויזשטעלען די ליג-לנס און באטרוג פון די װאם זוכען
צי פארדעקען זײערע זעז־ אונט־לר א מאסק־ל םין סופער־
פאם־יאםיזם און נאכאגאנד האר־לר-לן א'יף די געבראכ־לנע צוזאגען
פון די פאליטיש־לגס צו די פשיט׳ע בירג־לר ױאס הא^יען זײ געבראכט
אפגענארטע האפענונגען .אויב די ליבעראיי־ל און פארשםענדיגע
בירגער רועל-לן דאם טאן עג־לרגיש די קימענדיגע זעקס מאנאט־לן■
װעלען פיר נאך דאס יאר פםור וױלרען פין די מעקארםיס און
דיער גאנצע מאשין .צוזאמ־לן ריט די רעאקציאנערע פאליסיס אין
רעפרעסיװע געזעצען קעגען ארכעטע•־ ■-ק־לדלז ײניאנט ק־לגען
פארמ־לרס און זיײלרע ארגאניזאציעס• װאס האבען ג־לבראכט דעם
פאליטישן באנקראט און *לקאנאםיש־ל םטאגנאציע ב ״ אונז אין
יאנד.
די ײ:יאנט האבען גאך א באזינדער װירקזאפע געװער קעג־לז
ד־לם .מעקארטיזם״  :א סער אגרעטיװ־ל פאי־יפי אויפן עקאנאםי־
שען פעייד .אן אנםשלאסענער ק$מף קעגען די רעפרעטיווע גע־
זעצען װאר זײ ײערען אנגעווענדם אװעקצ־נעניען בײ די ארבעםער
זײזיך רעכט צו פארנדידיגעז זיד איז קעמפעז פאר לקאנאמישע
:ארבעט־לרונגען קען שנ־לל איכערצי״ג־לז אינדוסטריאיייטםעז אז
די יאלסע גוט־ל צייטען״ װעלען זיך מ־לר נים אוסקעדעז איז ילט
איז צו ר-ז-קא^ ש און צי •לכטפ־לגםיװ צי פראײאצירןז ארבעםער
צום קאםף .װען די פראפיםעץ וועלען אדיטר״נען פח פאליםישער
דענואגאגיע און שאנטאזש .ײעייען די הװאלען• שץ ידעלבע די
דעקארטיפ ציעז זײער חיונד ■.פארשטאפט ווערעז•
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זײט 5
פמ

ע ק אנ א מי ש ע אוי פ ל ע כונג א ץ טעדץ איז :י ט כע־יכלען ,אכע ױ דער פ ר עזי ד ענ ט ה א פ ט
נאף — .ד,כצניפ ד א ד ע ײ ע ט ט ען :ל״ט פ אד ש פ־ ע כ ענ ה — .דיני ס מ א ד ען דינעל
ױי ל אכי א״ ס ט ען פא “ ײי ע־ ע פדייע־דיכע *טיתפיב — .ד אנד על ס־ מיני ם ט ע ר די ל
אנ ע ק סיד ען דעם ליי כ א ד ד ע פ א ר ט מ ענ ט — .וי פ ת ח ד׳ א ת פי האתז־ן.
י נביא־ת פיז די אינדו ס־
טריע־ און רעגיר-נגפ־
־לקאנאמיסט־לן אז מי טן
 :ר ײינג
אנקומ־לן פ־ן
־ועם זיך *לנדי״לן די
ריס־לסיע אין ראנד אין
*לס װעט זיך אנהויבען
א נײע אױפל׳לבוגג ,איז ני ט מק־ים געװאר־לן.
ד־לר חוד ש מערץ האט ני ט געבראכט קײן
עקאנאמי שען אױפ שױאינג .די צאי“ ארב־לטט־
לאזע האט זיך י ױדער פאדגרעסילרט .אפיל־
לוים די ציפע רען פון ד-לר צ־לנזום בײרא
פון דעם ד־לםארסמענט אװ קאמ־לרס .װאט איז'
לוי באװאוסט ,ג ענ ײג ט גיכ־לר אינט־לרצישאצען
די צאל .כדי דער ־לולם זאל זיך חליייה
ני ט דערשרעק-לן .־ א ט זיך די צאי< ארב־לטס־
לאז־ל אין לאנד פארגרעם־לרט מיט  54טיי־
ז־לנם אין משך פון דילם חודש א־ן זיײלר צאי•
דערגרײכט שוין דרײ מייי אן מי ט  725ט ױ-
זעגט .רעבענט מ־לן צו די  2J 5טויױלנט ארבע־
טער װאס זיינ־לן געװען אפג־ללײגט פון ד־לר
ארב־לם פאר עסל־לכיל װאכען .רױלמען די
צ־לגזוס בױרא פארר־לכענט ני ט צ־ די אר־
בעטסלאױל .אץ ד-לם פערטעל דיי 1י אן אר־
ב־לט־לר װאס וױלרען נארמאי 1אנ״ל שטעלט אין
ד־לר צײם פון יאר איז אגריקיייטור און אין
ס׳לזאן־איגדוסטרי-לט .איז די אײת׳ע צ אי א־-
בעטסלאז־ל אין לאנד איצט אן ספק מער
פין פיר נייליאן•

אויך די אנדערע טימנים יױידלן אז ד־לר
אינדוסטרײלאלר קריזיס פארטיפט זיר אנ־
שטאט ער זאל גאכלאזען .די פראד־קציע
פון שטאל איז ױיד-לר ג־לפאל־לן אױף זעקט
פראצענט אץ די מילילן ארב־לט־לן ש־ין איצט
בלװז אײף  b4פראצ־לנט פון זײער קאפא־
ציט־לט ; ־לס איז װיד־לר געפא-לן ד־לר פאר־
קױף פון םח־ר־ת אין די דעפארטמענט
סטארם .אפילי ד־לם פרעזידענט־ם •לקאנא־
מיש־ל ראטג־לבער .־ואט האבילן די גאגצ-ל
צײט געהאלמען אין איין פארזיכערען אז דאט
י אנ ד גײט ניט ד־רך קי־ין קריזיש נאר ב״ויז
א צײטװײליג־ל ,י־יאדזשאסטמ׳לנט״ צ• פאר־
קלענער־לן די צי גרײטע רעזץרװען פ־ן
סחורות ־.יאס האב־לן זיך אנגעקייבען .ירא־
ג־לן שלין איצט גיט צו זאג־לן אז מײ־ שטײ־לן
־לרב א נײער פראטפ־לריטי .א־־ץ װאש זײ זא־
ג־לן איז .אז די פראדוקציע א'ל שארעיף
וױללען זיך פאר א צײט אפשט־ללען אויף דער
איצטיגער הויך און װע־־ען זיך מער ניט
פארקלענעיען .ערשט אר־ם סיף יא־ זאגען
זײ ,דארף מען דערווארטען א שםײגערינג.
דאפ מיינמ אז די איבער פיר כי־ייאן אר־
בעםסלאזע און דער א־םגעפער הא־־בער טי־
" א ן יוגענטי׳עכצ וואם פארענדיגען אין ױני
די שילען אין דיײבען אן זיכען באשעפטי־
גינג .וועלען דארםעז װארםען םאנאםען •־־אני
צי קענען געפינען א דזשאב אץ עפעם אנ־
ה־יבען פארדינען.

פרעזידענ ט אי־זעגהאוער׳ם פאר שפרעכען
אין פעבריאר אז אויב די אי־בעטםלאזיגקײם
סיטואצייע װעט זיך ני ט פארבעסצרעז אין
מערץ■ ־ועם ער אנ װענדען רעגירונגם־ניאס־
 :אפ ען צ־ פארבעסערען די לאגע ,האט ער
ניט דערפילט .טיף לעצטען חוד ש האט ער
שוין געזאגט ד־ צײטונגם־מענ שען ',אז ער
זעט גים קײן נוי טיג ק ײ ט פאר ב אלדיג ע ענער־
גי שע רי ט ל ען געגען דער ארבעםסלאזיג־
קײט .זײנע עקאנאמי שע ר א טג עכ ער האבען
אים געזאגט .אז די א ר ײנ מי שונג פון דער
רעגי רונג אין דער אי צ טיג ע ר צײם קען נאך
חליי״ה שטערען דער נארראלער אויפל ע בונג
דורך די פריױאט אינ ט ע רנ ע מ ע ר שפעטער אין
פרילינג .ארן זיכער ל,אם קײנער ני ט דער־
־וארט אז די רעפובליק אני ש ע אד מיני ס טר א־
ציע זא־■ טאן װאס עס איז צו שטערען די
״פרײואט איגי צי א ט ײו ע״ פ ץ אונטערנעמער...
• • •
איך רײן חל־לה ני ט צ־ בא שולדיגען אז
דער פ ר עזיד ענ ט האי 1ט ני ט זייגע פאר שפרע־
כענט .פארקערט .ער האט לעצטענס באװי־
זען אז ער טוט אלץ װאס ער קען צו ד ע רפיל ען
ז־ינע צוזאגען .אפיל• די ,װאס ער האט גע־
דאכט אין צײט פון קאמפײן .ני ט נאר האט
די אי צ טיג ע רעפ־בליקאני שע אדמיניסםרא־
ציע צוגע שארט אוצרלת פאר גע װיסע קלא־
טען ביי ג ע ר ד־רך אפ שאפען דעם רעגירינגם
קאנטראי' א ײף פרײזען און דורך געבען זײ
רעגלעכק ײטען אר ײנציקריגען אין זײערע
ה ענ ט גע װיטען מלוכה־אײגענטום .װי די
אויי־־רעזעי־װען א־נטערן ים .רעגי רונג ס שי־
פעז ־ואס זי האט פארק ײפט פאר א .שי בו ש
אץ קאנצעטיצט פאר הײדרא־עלעקטרי שע
טטאנציצס■ נאר ז־ ־ א ט די אױך אײנגצ שפארט
הינדצרטצר מילי אנ ען ד אי א ר דירך פארקילצ־
נצרצן די אײנקונפט־ א ץ אקציז־ שט ײצרצן
ד־רל צנדצרלגגצן אין דצם שטײצר־גצזצץ.
ױאט איך מײן צי ז אגצן איז ,אז ני ט אלצ ביר־
גצר האבצן ביי ־ צ ־ אי צ טיג צר אדמיניטםרא־
ציצ י צ ם זצלבצן מז• .1די רייכצ און י ח סני ם
האט די אד מיגי טט ר א צי צ גצגצבצז דצר װי
זי האט צ־גצזאגט און די הארצפא שניקצט
אץ קבצנים ־ א ט רצו ני ט נאר גאר ני ט
גצגצכצן• כ^־ רצן האט נאל א ײצקגצנימצן
אץ ד צן ל־־ײבט זיד איצם א ײצקנצמצן דאט
ביפצל ײאט זײ האבצן גע־אט• כאטש אין
צײט פון לאמפיין האט רען זײ אויך ציגע־
זאגם כי ט־ב . . .
אזײ .צ־ם בי״-־פי־ האבצן די רײכע קאר־
פאו—•טא:ט א־ן זײערצ ארגאניזאציצט .די
ט שצמבצלט אװ קאר־ירט .די אסאסיאיי שאן
א־ו ראנופעקםש־רערט .דער נעשאנצי^ צלא־
נאג־יל ה א־נ טיי אין ענ־־עכע זרינגצ שפאר ט
ײ ־ צ צ ט צ ציױי יאר א היפ ש ביטצי־ גצלט
פאד ש תדלני ם און ל א בי אי ס ס ען להימ ד י הזזל-
טען אן אין ־ואשינגטאן צו בא שיצצן זײערע
אינטער צ טען א־ן זען ד־רכפירען פאי־ זײ

ש .פאר^נר

גינסטיגצ גצזצצצן אין קאנגרצם .לדיט די
באריכטצז איז דצם קאנגיצגצ שאנצל רצקארד
האבען ארום פיר הונדצרט פצרזאנצן און
ארגאניזאציצס זיד פארשריבצן אז זיי דיאבצן
אין פאריגען יאר אויםגעגעבען בלויז םיר
מיליאן מים  448טויזצנט און  444דאלאר
אין פארבינדונג מיט זייצר טצטיגקײט
פאר אדצר גצגצן גצװיםצ גצזעץ־פרא־
יעקםען .דאס איז מים  375םויזענט
דאלאר וױיניגער יײ צס איז פאר דצס צװעק
אויםגצגצבצז גציוארצז אין  .1952און כאטש
מיר האבצן ניט די ציפצרצן בײם האנם זײ־
נצן מיר זיכצר אז דאס איז פיל װינציגער װי
די מענשצן האבען אײםגעגעבען פאר לאבי־
איטםצן אין די פריצרדיגע יארען ,װען אין
י צ ר רצגירונג א*ז ניט געווען אזא ליבלעכצ
באציאונג צו די אינדוסםריאליסםען ,פינאנ־
םירצן און סוחרים .דער שכל איז א פשויט־
צר  :א־נטצר א רצפובליקאנישצן רעזשים
דארף מצן ניט דינגצן קײן דיםיגע מענשצן
אלם אגצנםצז צו פיצל׳צן בײ די געזעץ־גצ־
בצר אז זיי זאלצן זיץ פרײנטלצך צו די געלט־
אינטצרצםצן .די אגצנםצן פארנצמען אליק
די װיכםיגסטצ מלוכה־פאזיציצם און זייגצן
אלײן די בצםטצ שתדלנים פאר זײ און קרי־
גצן באצאלם פון ק ה ל...
•

•

*

,

•/

.־וי א מאדעל פין דצר געםרײער דיגסט.
װאס א גאר דיײכער מלוכה־מאן םון דער
אי צ טיג צר אד מיני ס ט ר א צי צ גי ם די אינדו ס־
טריצ־ניאגנאטען קצן דינ צז דצר ד״אנדעל־
מיני ס םצר סינקלציר וױקט .צר ב אנוג ענ ט
זיך ני ט מי ט בלויז טאו זיין פליכ ט און א ױפ־
פאסצן אז די גצ שעפטצן זאלצן ג ײן גום און
די ה צנד ל צ רי מי ט םחורה און םי ם די פראדוק־
מצן פון מצנ שלצכער פראצצ זאלען קענען
מאכצן גומצ פראפיטצן .צר נע מ ם זיין אויפ־
גאבצ פיל ברײטצר .צר זיכט אויך צו באװא־
י צנ צן אז די ״ארבצטצר יוני אנ ם זאלצן גצ־
מאכם װערצן זיכער פאר דצמאקראםיע״ .נא־
טירלצך מ ײנט י צ ר ה אנדצלם־מיני םםער ני ט
סתם דצמאקראטיצ• צר איז ני ט קײן דצמא־
קראט .נאר א רצפובליקאנער .ער .ױיל הא־
בצן ••אין די ױני אג ס  .ב א סי ש צ דצמ אקר א םיע״

די מצגלעכקײט צו קצנעז םקצבעז א־םגצ־
שטצרט.
זיק גר־יסצ ליבצ צר דצמאקראטיצ אין
די ארבצטצר־ױניאנט ־אט צר ארויסגעוױזצן
אין אן אינטצרװױ װאס צר האם גצגעבצן
לצם זשורנאל ״ױנײםעד סמײםם גײם״ .םיר
זײגצן ניט זיכצר צי דצר האגדעלס־מיניס־
טצר האט אגגעבאטצן י צ ם זשורנאל זײן
כיינדנג .אדער פארקערט .איץ זאך איז זיכער.
דער וואס האט געשטעלט די פראגעט האט
פאראויט געװאוסם װאוהין דער מיניםםער
צילט םים זית אינםעודױו און ־ אס אזוי פאר־
מירט די פראגעס אז צר זאל דלאבצז די
בצסםצ גצלעגעטזייפ ארײסצולײגען זײן
תורד -אײך די צײם 'יצז דער זױנסצרװי־
איז פאלצפצנטלעכם גצודאדען איז געידעז כא־
זינדערפ אײטגערצכענס .אין קאמרעס א'ו
דעסאלם אנגעגאנגען א גצראבגצל ודעגען ענ•
דערונגען אין דעם נמםם־האדםלי געזצץ׳ װאכ
ד>ר פרעזידענס האם פארשפלאכעז .גע־ויטצ
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הןצגרעםלײם זייגעז ארױםגעםראםעז געגען
דער רעקאםעגדאציע '* pcצזיד ענ ם *ייזעג־
האועד אז ײגי*גם זזזלעז םוזען דורכפירען
* געדיײםע *■שםימונג  pcדי ארבעםער *־נ־
םעדץ אײסזיכם ®ץ דעם לײבאר באארד
אײדער זײ גײעץ ארײס אין א םםרייק אום
א םסרייק זאל דין געזעצלעך .עס איז הײ־
יאר א װאל־יאר px .עם זױז א שםיקצל
ריזיקע דורכצוםירען אזא אסעגעם םםרייק־
ברעכערישעז געזעץ װי צ װימעז א יוני אן
צז קינדיגעז די בעלי בתים םים װאכעז אדער
םאנאםעז פאראויס אז עם ודעם זײז א םםדײק
כדי ז׳יי זאי׳ען האבצז ציים צום מאביליזירען
אלע כוזוות או־ז םיםלען *ו באזיגען די אר־
בעםער ,האם דעריבער דעי־ סענאם אויםגע־
'‘ *ום  pcדעם ?ראיעקם דעם *ינ?ם װעגצן
אן אאשםיםוגג  pcדי ארבעםער פאר א
טםרייק .איז דער לייבאר •קאםיםע  r cקאג־
נו־עם איז געםאכט :עווארען א פארזוך דעם
>ונקם יא אנצונצםצן אוץ די דעמאקראםישע
םיםגלידער אויף דער קאםיםע זײנען געײעז
שםארק געגעז דעם .אם דעם םאםענם האם
סעקרעםערי װיקם געםונצז פאר א שעת
הכושר צו קוםעז צו הילף זײן פרעזידענם
אח זײנע הא םעמיאג םעז אח פראמןגאנ*
דירען פאר אנגעמעז דעם נעבאם.
עס איז דא נ־ם גױםיג איבעראוגעבעז ז־י
ארגומעגנהמ װאם םצקרעםערי װיקם גים אץ
איז דעם איגםערװיו פאר װאס עס איז נו ײ
םיג .לױם  pnםײנונג .א געזעץ צו צװיגגען
ױני׳אנם דירכפירען א געזזיימע אפשםימונג
אונטער דעי־ רעגירונגם אויסזיכט איידער
א סםרײק ווערם געריםען .ער האס נים אנ*
געװיזען אויף קײז םאל װאו ײגיאנם זאלען
האבען םיסברײכט דאם רעכם צו םםרייקען.
ער גיס צו אז די מערםםע ױניאנם םירען
דורך אז אפשםיםונג ביי פארזאמלונגעז איי־
דער א םםרייק ױעדם גערופען .די אײנציגע
םעגה דינע איז .אז איז אז אםמער אפ־
שםיםונג האבצז ארבעםער םורא צו שםיםען
געגעז דעם ײילעז םח די ײגיאךבעאםםע איז
אז אין די פארזאםלונגען באטייליגען זיך
גייםע^וית בלױז א קאינע 1אל מיםגלידער
א  pזיי שםיסעז פאר א םםרייק .ער דעראיילם
גאסירלעך נים אז דער אםת׳ער צװעק םץ
אם דעם פראיעקם איז צו םאכעז אוכיםעגלעד
ארגאניזאציע־םםרייקס .װאו א יוניאז אין אן
ארכאניזירםעי־ אינדוסםריע איז געצוואונגען
צו דערקלערעז א םםרײק אין א נים־ױניאז
שאפ צו באשיגעז די לעבענס־אינםערעסעז
אח די םםאנדארדס  pcצענדליגער םײזענ־
םער ארבעםער נעגעז דער קאנקורענץ pc
געװיםענלאזע םשיזלערם און סקעבם א  pצי
געבעז די בעלי בתים אין פאל  pcאז אינ*
דוםםריע־םםרײק צײם גענוג צום צוגרייםען
זיד מים א גרײםעז רעזערװ סםאק א  pאנ־
דערע פראדיהאיע־קוראלעז אז זיי זאייעז הע־
נעז װאס לענגער אײסהאלםעז א  pאויםהונ־
גערעז זייערע אררעםער.
װאס עם איז יא אינםערעםאנם איז דער
צינישער ענםםער יואס ער האס גענעבען דעם
זשירגאל פארײאה די אדפיניםםראציע לייגס
אימ װעלםעז אז דער נעזעץ זאל צױ׳יננעז ײ־
ניזעם דירכצופירעז א נעהײמע אפשםימונג
פאי־ א םםרייה זאל אגגעניניעז װערען .י pp
ענםפןיר איז געװען אז א .חוץ װאס דאס איז
א םיםעל צו פארהלענערעז די צאל םםרייהם,
איז עם גאד װיכםיגער צי געבען דעם אר־
בעםער א געלעגענהײם צ• שםיםען איז גע־
היים איבער א פראגע װאס איז פאר אים

--------------אזוי לעבענס װיכםיג — וױ צי ער זאי1
האבען שכירות די קומעגדיגע וואכצױ•
י * די ארבעםער האבען װער עס זאל
זארגען אז סען זאל חלילה ני ם אוועקנעםען
זײער רעכם .דער האנדעלם־םיניםםער ,םעק־
רעםערי װיקנ^ איז גים אבי װער .ער איז
פארזיצער  pcד־ דירעקםארעז באארדס pc
צוױי ריזיגע קארפאריישאנס .ער איז געװען
א סענאםאר .ער איז געװען קאסירער  pcדעם
נאציאנאלעז קאמיםעם  pcדער רעפובליקא־
נער פארםײ .אזא גרױםער מענ ש קעז זי ך
גים ב אנוגענעז םים בל ױז באזארגעז די גע־
שעםםסלייס ,ער דארף פארזארגעז אלעמען
א  pאויפן ערשםען פלאץ די ארעמע ארבע־
םער נ ע ב ע ך ...רױ האם ער געזאגם דעם
רעפארםער » :מײן ארבעם איז צי מאכען
געשעפם זאל  p nגום און א גע שלאסענע סאב־
ריק צאלם גי ס  p vשכירות* )אײך ני ם קיץ
פראפיםען . ( . . .
•

•

•

:אך קלארער איז ארױםגעבראכט גע־
װארען דער פאקם אז די אגענםעז  pcדי
באסעס א  pבאנדירעז זײנעז איצם איז די
העכםטע פאזיציעם  pcדער רעגירונג און
קריגעז זײער געהאלם  pcדער מלוכה־קאםע,
ײעז םעקפעםערי װיקם׳ געהילף ,א געוױסער
לאםהעיר םיםאר ,איז אױסגעםראמעז סאר
דער פינאנם קאםיטע  pcםענאט צו שטיצען
א געזעץ־םראיעקם וועגעז די רעזעדװ־געלם
פאר ארבעםםלאזען בעגעסים .װאם די אדמי־
ניםםראציע האם אסיציעל באקעםפם.
בײם פארהער ד,אט זיך געהאנדעי 1ט װע־
גען דעם פראיעקם וואם עם האט אריינגע־
גי א כ ם קאגגרעסמאז ריעד אױעקצונעמען
 pcלייבאר דעפארטמענם די נויםיגע געלט
פאר אײפפאסען אז ארבעםסלאזע זאלען קרי־
גען  jn srnריכםיגע בענעפיטם צו װעלכע
זיי זייגעץ בארעכםיגם לויםז געזעץ .דער
פראיעקם איז אויםגעארבעט געװארעז פון
דער זעלביגער קליקע  pcגרויםע אונםערנע־

ח .ן ן י ו ר פ ט ר ד :

ע י ש ט ע י

מאי

פינקט ױי יעדעס יאר אײםס׳כי״
ל*,םט צ• ארכז דעד ע״םטער :לא',
^יםט מים זוך ,םים צײים ,טיט ב־יים,
 :ע ם ם א מ ז א ל ע ליכ א רי ם.

יעדעס דויגטעל זײנס עם יסםעקט
 prrניט ודי אמאל דע*,שרעל,מ׳
ס׳איז זײז לימען איצטער שטיל,
דאך דאט עד נאד הײנם א צי־.1
:ײן י ער אײ שרץ מעי נים נײ׳
דאך יןר מאנט ,דער ערשםער מאי׳
כרײם אץ סרײדיים פאר דער ױעלט,
שאר יעדען נזענשען א געצעלט.
אץ ױען ס׳ױעם קומען *יעכע ציים
םץ פיייעז ,סרײהיימ ,נ<זענט אץ •־־"
ײעט אץ א ױס טוכ אױןז דאש נ ״
ײד פארידאנדלען דער ין*',שםער מאי.

גערעבפדגקײם

מער א  pסםיים פאליסישענס ,ורעלכע האם
דורכגעפירט די אז־י גערופענע  .מעריט רעי־
םיגג סיםםעם׳ י־אס סארקלענערם די בײ־
שםייערוגג  pcדי גרויםע קארפאריישאנם צום
ארבעםסלאזעז פאנד .דער אםיםםענם םעק־
רעםערי אװ לײבאר איז אויפגעםראםעז פאר
דער פינאנם־קאמיםע אין נאמען  pcדער
אדםיניסםראציע געגען אט דעם פראיעקמ.
דאס האם אבער ניט געשםערם דעם אסיס־
םענם סעקרעםע־י אװ קאמוירם .א פאר־
שםייער  pcדער זעלביגער רעגירונגם־אד־
מיניםםראציע .צו קוםען רעדעז פאר אגנעמען
דעם געזעץ .בײם סארהער האם דער נים
דערױאקסענער סשרת  pcװאל סטדים געהאם
די חוצפה צי זאגען אז װי דער געהילפס
םעקרעםאר  pcראנדעי* װיל ער קיאר מא־
כען .אז ער שםימם נים אײן מים דער רעגי־
רונגס אדםיניסמראציע  p oרועמען ער קריגם
 pnגעהאלם( איבער דער פראגע . .די
שםעלוגג  pcדער אדםיניםםראציע — האט
ער געזאגם — איז דא פארםראםעז געװארען
 pcדעם געדיילף־םעקרעםערי אױ לײבאר.
איך װיל דא אויםדריקעז א געשעפםם־שםאנד־
פונקט װאס איז באקאנם געמאכט געױארען
צום האנדעלם־טיניסםעריום װעלכעז איך
פערזענלעך שםיץ .פינקם וױ סילע  pcמײנע
קאלעגען״•
א  pפונקט װי אמאל בלעמ׳ם געהילף האט
נים געקעגט צומאכען דאם מויל נאכדעם װי
דער םלאך האט יאס אים געעפענט ,אזוי האט
איצם ױיקס׳ געהיייף געהאלטען אין איין
פלאפלען פאר דער קאמיטע ביז ער האט
ארויסגעזאגט  pnמײסטער׳ס חשל איבער־
צ־געמען  pcלײבאר דעפארטמענט די יי־
ריסדיקציע איבער באזארגען די ארבעםער
מים באשעפטיגונג. .דער האנדעלם־מיניס־
םעריום — האם ער געזאגם — איז דעי־
ריכטיגער פלאץ פאר דער פאראנטװארט־
לעכקײם צו באזארנען מים באשעפטיגונג.
מיר זײנען שטאי^ץ מיט דעם װידער־אויפגע־
לעבםעז האנדעלס־סיניםםערױם א  pמיר פי־
לזןן אז מיר האבען עם װידער געראכט פאר
א וױרקזאמעד אגענטור צו דינען די בעםטע
אינטערעסען  pcאלע עקאנאמישע גרופעס
אין לאנד׳.
עס איז לעצטן חידש געװארעז ^  pא י ן
פערציג יאר .זינט קאנגרעם האט אפגעטיייים
דעם ארבעםס־אפםייל  pcדעם םיניםםערױם
פאר האגדעל א  pארבעם און געשאפעז דעם
זעייבסםשםענדיגען ארבעטס ־ מיניםםערײם.
דאם איז געװעז אין צײט פון פרעזידענט
ױילסאנ׳ס אדמינ־סםראציע .דער דעהאייט־
דיגער קאנגרעס האם געפילט .אז די ארבע־
םער — דער קלאס װאם איז די מערהײט
 pcדער באפעלקערונג און באשאפט די אל ע
רייכטימער איז לאנד .איז בארעכםיגט צ•
האבען אז אייגענעס מיניםםעריי־ם ױאם ז אי
אויפפאסען אויף זײנע אינםערעסען פונלט
װי דאם האבעז די אונטערנעםער א  pדי
פארמערס .איצט לומט א שיק־אינגעל פ י ן
דעם האנדעלס־מיניםטער א  pארויםמי־עטענ־
דיג געגעז די אפיציעלע פאליםיס  pcדער
אדםיניסםראציע .װעלכער ער דארף דינען■
זאגם ער זיד אי ײ ם פאר פאקםישען אויפ־
געבען דעם ארבעטם־ריניםםערױם א  pאי־
בערגעבען די מאכם איבער די ארבעטער צ־
דעם אױפפאםער אויף די אינטערעסעז pc
די באםעס א  pאײסבײטער .דארפען די בא־
סעס נאך האבען ספעציעלע ־ 1אביאיסטען א־ן
שתדלנים אין װאשינגםאןז
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יער צוריקגאנג)״ריפע שאן״(
אין דער וױרטשאפסלע־
דער פזיאדיהציע האם אין
דעם א־צטיגען חודש אנ־
געהאלםען אזוי װי אין די
פריערדיגע אכט חדשים
א  pדי רעגירונג האט קײן
פ י נגער אין קאלם װאסער נים ארײנגעשםעקט
צו םאז עפעס געגען דעם .פרעזידענם איי־
זענהאוער׳ם עקאנאדי שע ראםגעבער זײנען
זײער האפערדיג און האלטען .אז באא־־באלד
רועט אין דער ײירטשאפם  pcלאנד זיך
א' ץ אײםגלײכעז  psזיד אליץ א  pא פרי־
שער ״בים״ װעש פארנעםען דעם פלאץ פין
דער איצםיגער .,דיסעשאז׳׳ .דערדייל פרא־
ד־צירט מען אויף די פאבריקען װײניגער,
 pcצו קײפעז צ־ פיל א־־ן די קראניען ה א' ם
»צז זיך אפ א  pדי ארבעםטלאזיגק־ים האט
דערגרייכט די ציפער פון  4מיליאז■ ד .ה .זי
איז שײן אריבעי־געשטיגען די געװיינלעכע.
פינקציאנאלע ,אײי צו זאגען .ארבעטס^ א־
זיגקײם מיט ״ 1/נ ריליאן.
דארף טאקע די דעגיר שג גארניט טאן
געגען דעם איז לאיצז אלצדינג אײפן באראט
פ־ן דעם ״ביזנעס סאיקי*״ י דארף מען טאקע
װארטען געד־-דיג .ביז װאנען די קאנסומענ־
טען װעלעז אגה־יבען אײנקױפען מערער
טחורית און דערכימ װעקען דעם אינטערצס
פץ די אינטערגעמער מערער צ־ פראדוצי־
רען י ־ועלען די ־אנט־ניענםען ה א ^ רארגען
ניערער פרײצ געלם איז העשעבע .און מע־
רער חשק צו קױפצן אין די קראמצן .ױי זײ
האבען הײנט.
םאמנער שליכטער .דער באװאיטטער
עקאנאדיטט .פראפעסאר  pc־ארװארד .םחבר
 pcא סד װער׳ק װעגען דער אמעריקאנער
װירטשאפט און דאטגעבער פ־ן גי־ויסע פרי־
װאטע קאנסערנס .־אם אן אנדער מײנונג
־ועגען דעם אלעמען .אט דער אילטרא־הא־
פיטאליסטישער עקאנאמיטט אנאי 1י זירט די
פאקטישע סיס״אציע אײםפירלעך  pkקוטט
צרם אויספיר ,אז די רעגירונג מוז זיד אריינ־
מישצז שו  pאיצט א־ן העייפען דער װירט־
שאפט ארויטצוג״ץ  pcדער קרעם .שייכ־
טער׳ס אנאי־ייז איז באזירט אײף רי  pלאפי־
טאליסםישע גריגד־־אגעס  pkדעריבער א'ז
 pnקריטיק פ־ן דער צלאנארישער פאייםיק
 pcדער רעגירינג באזוגדערס רערקװירז־יג.
די עצ־ת■ װאס ד י י כ ט ע י גיט דער רעגיר־נג.
זײגען גארגיט קײ; דעמאקראטישצ■ אבער
באלערענדיג איז עה איץ װי מיר װעלען
עט כא-ד זען•
■
**«** tm
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זעקס  :די פאקםישע אנהײבען  r cב־יען
נײ> הייזער זישעז גע שסיגען אין צאל כרעט
א־םאויפהערלעך  pcאײגוסם אן .אין אוי־
גיטט ,1953 .זײנעז די בײ־אנהויבצז  p sנײע
הײזער געגאנגעז לײם דער ראטצ פון ססס2.נ<9
דאלאר־לערלעך  pkאין פעברואר  1954הא־
בען זײ דצדגרייכם די ראםע  pd׳1.180,000
דאלאר יערלעך .דאס איז געױען די העכסםע
צאל פאר צװעלף כלאנאםען צײט.

אײנט  :מיר פראד־צירען סחורות לאנג־
יאכיער .װי מיר פא־ברײכען זײ .צרם מארצנם
קייפען אײן יחידים■ אונסערגעמונגען  psדי
רעגירינג צחאמען רערער סחורװצ ױי די
פאבריקאנטעג פראדוצירען אין דער זצלבי־
געי־ צײם .אויף א סודע פין  4ביליאן דאלאר
זיבצן ־ קאנסומענסען האבצן אין די יצצ־
יערלעך .אין דעם לצצטען פערםצל  pcטע חדשים אויטגעצארם זייערע איצםיגע
 195 5האבען די איינקײפער א־יבערגצ שםי־  5זירץ־מערפיניגע חיכרת שנעלער .יײ זיי הא־
גען דאס פראדיצירצז בלויז אײף  3ביליא; בען געמאכס גײע חובות .דאם איז אנגע־
דא-אר יערלצך .כדי קלארער צ• פאכען ךי גאנגען אזוי זינט יאנואר  . 1953די סוסצ
דאזיגע דערשייגרנג דארף מען דא צוגעבען ,פץ נייע חרבות* ,ואט די קאנםדדצנסען האבצן
אז בײם ־ויך־פונ־זט  pcדעם לצצםצז ״בום׳־ .געראכם אין משך  pcיאנואר )שויז אדאפגע•־
אין דעם צװייםען פערםע*־  p sפאריגען.יאר .רצכענם די געוױינלעכע ענדצידנג ,װאס קוםט
האבען די אינדוםטריע־אינםערנצמונגעז גע־ פאר יעדען יאניאר( ,איז געװען מים  90מי־
האלםען אין איין פארגרעטערען די זאפאטען ליאן דאלאר קיענער .װי פאראיארצן אין
פץ םחור־ה אײף זײערע לאגעדצז אײף א יאניאר .דאט ניאכט אײס יערייצך איבער א
סימע פון  bני־י אן דאייאר יערלעך .ד .ה .ביליאן דאלאר.
דאט פראדוצירען איז .פארקערט• אריבערגע־
װאט קאן מצז ארײםדרינגען  pcדי ־א־
שטיגען דעם פארברויך פיט אזא יצרלצכער
זיגע זיבצו פ אקטעןי אז די טיבות  pcדער
ט־כיע•
צױײ  :דער פארקייף  pcםחור־ת אין די איצטיגער ״דיסעשאן״ שםעהצן ניט בלײז
דעמאי־קראםען איז איצט םיט  5*3פראצענט אין די אינערלעכע ״געזעצעך  p sדעם אזײ
ק״ענעל ױי אין די אנט שפרעכענדיגע מאנא־ געדופענעם ״ביזגעס סאיקל״ .אױדאי איז אין
טען  pcפאריגען יאר .אין יאנואר איז דער דעם פאו־אן אויך דער רצזולםאט  pcדער
איינצעל־פארקוױי געײען קלצד^ר מים  2.6גזמענזייטעצר ציפאס־גג צי־ישלד דז ױ פרא־
פראצענט ירי אין יאניאר  . 1953א ץ פעבי־ראר דימציע אץ דצבי פארקליץ*;׳ פען-־וזאס-אין
קלצנער מיט  4.8פראצענם וױ איין פעב־ דער צװײטעד הציפס  ’ pc 1952און אין דער
ר־אר 53י<ו און אין מערץ איז דער ארונםעי־ ערשטעד הצלפם  pc 1953פראדוצידט צו
פיל אין אפגעלײגם אויף די לאגערען נלעדער.
גאנג געװען נאך נידעריגער.
דריי  :מצן ־אם איצט אין די קעשענעס װיפיל מצז האם געקאנם פארקויפען ,כדז מען
רער פרײע געלט אייף אײסצ־גצבען װי אין א'צם צוריקהאלטען די פראד־קציע .ביז װא־
דער זעלביגער צײט  pcפאריגען יאר .ניט נען דער פריערדיקער אונטערשייד  pxדעם
געקוקט דערליף .ײאס ארבעם איז געװארען פארקויף ־ועם זיך אויםגלײכען .אבער וױיט
ױ ײניגעי אח איכער׳ שעה׳ן זײנען כמעט װי ניט דאט אלײן ־אט ארויםגערופען דעם איצ־
פארשװא־נדען פ־ן דער ארבעט שוין חדשים מיגען ציריקגאנ :.אין דער פראדרקציצ• אט
י־אנג .אין פעברואר פץ הײנםיגס יאר איז זעם םען דאך פון שליכטער׳ס אנאליז .אז ניט
די יעריעכע גר־יס  pcפערזענלעכער איע־ געקולם דערויף .װאס פרייע ג עי ם איז אין
קונפם פ א ח ארינטערנצםען די שטײערען די קצשצנעס  pcדי קאנסומענטעז געװען,
געװען מים  2פייייאן דאיאר רער װי אין האבען  i n ,nדאך צוריקגעהאלסען .א־ן
פעבריאר  px 1953נאכן ארונםערנעטען די האייםעז זיך איצם נאך ייער צוריל•  pcאויס־
מיט ״י  4בייי אן דאלאר רער גצבען דאס ג עי ם אין דיי לרארען .זײ צ איען
שטײערען
גאר אײט מים דעם געי 1ם די פריערדיגע
װי פאראיארען פעברראר.
פיר  :די ־ א ^י א ב ען פץ די פ א ברי־׳ חובות  pxהאלטען זיד ציריק  pcראכען
א־נטערנער־נגצן אייף מאשינען אין אײם־ נײע חובית .הי־טט דאך עט .אז אין דער
שטאםונג זײנען פא־ דער צײט  pcדי ״רי• איצםיגצר ״ײטע שאן״ ליגען פאלבאהאיםען
סצשאז״'מא:אםען ־לענער גע־יארען גאנץ טיפערע טיב־ת ױי בי״יז דער ״ביזנעם אד־
*ױיניג אין פארגלייך מיט די פריערדיגע זשאסטדענט״ .א־ן אייב עס איז אזײ ,דארף
׳■בום״־מאנאםען אץ .־־ “ ט די פיענער  pcדי ניען דאך די טיב־ת א־י־געפינען און אװדא'
א־נטערנעמינגען אייף ײ יױיסערדיקע חדשים לאז רען די גאנצע זאן־ נים יאזען אײפן
 \ 0׳1׳ ־•־־*
 .pc 1954װעלען די דאזיגע אײםגאבען ארונ־ כאראט  r cאם דעפ ״אדזשאסטמענט".
•'  \ 0־אש געלנז אץ כלען צאלנז אפ
טערפאלען העכסטעגם אײף  5פיאצענט .װי
סאמנער שליבטעי־ פילט ,אז וױים נים אייץ
ה*כ*ת
זײ מאכעז אײס איצט.
איז אין אריצנונכ אין דער גאנצער געשיכםע
פראפעסאר שליכםער ־אט זײן אנאליז פ־ן
פינף ; די צא־ בײ־לאנטראקטען אויף  pxאז די באציאונג  pcד׳ער אדמיניפםרא־
דער איצטיגער ־וירטשאפטלעכער םיםיאציע נײע הײזער איז גצגאנגען זײער גוט .אין ציע צ־ דעם ענ־ן איז א לײכםזיניגע םיי ד
א'ן י אנ ד געראכט אײפן גרינט  PCאײספיר־ יאנ־אר און פעבר־אר פין הײ־יא־ איז זי גע־ גערעדט .אבער ער איז אײך ניט ד ױי־ ט
י־עכע סהאטיפטי שצ איבערזיכטען• װאס ײיגצזי שטאגען איבער דער צאי פדן די זעלביגע ארײנצולילען א*י ד עי זאך צל טיף; .יר װא־
ד י ר נ ג ע ס י ר ט געװאיען ד־יר א גאנצער ר־־ע חדש־־ם ר־ט א ־אר צלר־ל .,אין דעצעניבעי יזצלט ז־ד צוײשעז י ע ם שראלען עמפ״רישעז
פריײאטע און שטאטלעכע פארשונגס־אינסטי־  1953איז ױ געשטאנעז גידעריגער װי אין קוק אײף דער זאך און דצם בדייםען טא־
טיטען pk .ער האט אויסגעפוגען זיבען װיכ־ דעצעטבער  1952אבער אין אקטאבער און ציאל־פאליםישען ; פאקטיש האט ער גאד
ט־גע פאקםען .װאט הערשען איצט אין דעי־ ^וןע שבעך איז וי יגעגמ^ ה־לגער גוי •איןא־י  .פורא פאר דעם״לצצסען״  :אי’ לאכיר. .גאך
גיץ װײטער ציזאמען ריט אים.
־ײרטשאפט אין פאראררזאכען די ״ײטע שאך׳  :ז ?' ביג ע חד־ג־־י״פ . pc 1952
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גלױבען אץ ער  :א רי אגג ט דאך די שטיצע
פץ דער רעגירינג אין באקעמפען די ״וי ־
סעשאן׳׳ .אמ ס׳איז ניט קײן וואונדער פאר
װאס .ער אליץ איז בײם אנאליז פון דעם
תוך אדן םיבות  pcדער  .רי ם ע ש א ד דאך
געקומען צום אויספיר ,אז  pcדער זייט pc
די גרױם־אינדוסטריעלע קאנסערנם קאן די
װירטשאפם צום װײניגםםען דערװארטען סטי־
מולירונג צו אן אויפלעברנג .מער נים וואס ז
— דער קאנםומענט װעם צװינגען דעם
גרוים־אינדוסםריעלער צו רעװידירען זײנע
פעסםגעלײגםע פלענער צ  ,רעדוצירען די
פראדוקציע אץ זײ ענדערען אויף א שטײ־
גערינג פון דער פראדוקציע .אבער כדי דער
קאנםימענם זאל דאס םאן .און טאן סיסםע־
מאטיש און גרינטלעך ,מוז ער דאך האבען
הילף ,ד .ה .מערער פרייע געלט און פסי־
כישע גרײטקײם דאס געלט אויסצוגעבען.
טא יוער קאן אים אזא הילף געבען ,אויב ניט
די רעגירונג ? דעריבער פאדערם אױך שליכ־
םער ,אז די רעגירונג זאל זיך אריינדי שען
אין דער אנגעלעגענהײם .אבער וױ אזיי
מים װאם די רעגירונג זאל זיך אדיינמישען
דערין וועלען מיר זיך װידער מוזען פאנאנ־
דערגיץ מיטן הארווארדער עקאנאמיסם א p
גאר גרינטלעך זיך פאנאנדערגײן.

נביאות — װעט דער אישצעל־איינקויף שטיי־
ױ ע צ כ א ל ד ?ד םען א די דזן ר א ײ ש ר ע כ מנ
גען ארן דעמאלם ױעלען זיך די דעטאי־־קרע־
א ץ דזןר ווי ר ס ש א ם ם ?
די דאזיגע פראגע שםעלט שליכםער .און מער ארוםזען ,אז זײ האבעז פריער צו שטארק
ער שםעלם זי גאנץ קלאר  :וואם זײנען די רעדוצירם ױיערע לאגערען.
די דריםע םעגלעכקײם פון א װירםשאפם־
אויםזיכםעז — פרעגם ער — אויף א ווידער־
אויםלעבונג — נים פת א .סעזאז־אױפלע־ לעכער אויפלעבונג איז — אז די קאנםימענ־
בונג״ .נאר  pcאז עכםער דױערהאםםיגער מען זאלען אנהויבען איינצוקױפען מערערע
עקםפאנסיע ,ודאס ,יועם באדײםען .אז די פראדוקםעז .דאס וואלם געווען דאס נאםיר־
װירםשאםם איז צוריק ארײף אויף איר נאר־ לעכםםע אץ געזינםסםע פאר דער װירםשאפט
פאלעז שםייגער  pcװאוקם י קאז אזא װי־ -ארז וואלם גרינטלעד ארויסגעיאגם פץ איר
דעראויפלעבונג קוםען אן ספעציעלןיר הילף די איצטיגע .ר־םע שאן׳ .װי מאכם מען
םצד דער רעגירינג? אדער דארף די רעגי־ אבער ,אז די קאנסוםענםען זאלעז אנהויבען
רוגג זיד ארײנםישען דעריז און עפעס םאן מערער איינ קויפ עןי די פארשוגגען האבען
׳אױף צו סםיםולירען אזא אױסלעבונג איז דער דאך באװיזען ,אז די קאנםומענםען האבען
װירםשאפם י שליכםער ענםסערמ אײף די גראד יא מים װאס צו קויםעז׳ נאר ױי װילען
בעסער שפארען ,אדער אפצאלען חובות )וואס
דאזיגע פראגעז אומגןיםער אזױ :
עפ זעס נים אױם .אז די גרויםע װירם־ ס׳איז אױך אז אפשפארונג( ,איידער אויםגע־
שאםם־קאנםערנם זאלעז בי ח סוף פת יאר בען ,םא מיט װאם װעם מען זײ אנרעגען צו
רעוױדירעז און אײםברײםערעז די פלענער ,גייע אויסגאבעןי
אץ דא מאכם דער עקאנאמיםם אז אנאליז
װאם זײ האבעז  pcפאראויס שוין געמאכם
סארץ יאר .דאם באדיים ,אז םון דער דים קאן פון דעם קאנסומענם׳ס פםיכאלאגיע בײם צו־
די װירםשאםם צים וױיניגסםעז דערװארםען ריקהאלטעז זיך 'פץ אויסגעבען געלט אויף
םםיםולירוגג צו אן אױפלעבונג .די םעדע־ פראדוקםעז איז פרואװם ח רך דעם אויס־
ראלע רעגירונג הלײבם זי ד אין דעם קומענ־ געפינעז אן ענספער אויף דער אקארשט גע•
דיגעז בודזשעם־יאר צו םאכען גאך קלענערע שםעלםער פראגע .געװײנלעד באשםייען דעם
הוצאות װי איז דעם יאר .אז די אויסערעז־ קאנםומענט׳ם אױםגאבעז םיז דריי סארטען:
װעלם זאל אנהויבעז בײ אונז צו קויפעז מער ,אויסגאבעז אױף נײע הייזעו־ :אויםיאבען אדאפנעמען די לאפם סדן די נים־סאד*
דערױף איז אײד קײז האס־ענונג ניםןג םא אויף פארזיכערונג .אײסהאלםען די היתער ,מעגלעכע אדער קירצען דעם אײנקױןײ
 pcװאנעז קאז קוכיעז די ישועה ז — זי לאז וואסעד ,גאז ,עלעקםריע .םעלעפאז א .ד .גל .ז
שטײער
קומעז — םײנם דער פראסעםאר םון דריי אויםגאבןין אױף זאכען  pcםעגלעכעז בא•
דער פרעזידעגט אח דיגע ראםגעבער
דארף .דער ערשטער  pkצװייטער סארם
םעגלעכקײ׳םעז s
די ערשסע םזיגלעכקיים איז ,אז די רע־ אוי סג א מז — האבען םיר געזעז — האם זיך האלםען זיך פעסם בײ דער מיינונג ,אז די
גירתגען פרן די באזלגדערע שםאםעז זװז די נים געענדערם .צוריקהאלםעז םום זיד דער רעגירונג םאר זיך נים ארײנמישען אין דעט
םמיציפאלע מ ר ױ אל ם תגען םון די שםעם קאנסופענם  p tאױסגעבעז אױף דעם דריטען גאנג  pcדער װ־רטשאפם און אז די .ריסע־
זי ל עו װייםער פאדגרעםערען זײערע אויס־ סארם .דער עיקר אױף דויערהאםטיגע אר־ שאן״ מוז זיך אריפליתען  pcזיך אליין .זײ
מן מז אדיןי צו בויען שול״געבײדעם׳ בריקעז םיקלעז  pcם עג ל ע מז באדארף ,װי :אוי־ באגרינדען זייער מײנונג מיט צוױי ארגדמענ־
און שפיםאלעז .אײף צו גדאבעז נײע םונע־ םאמאבילען ,װאש־מאשינעז ,אייז־האסםענם .טען .דער ערשםער ארגומענם איז — אז
לדן .םאדערנתיי שז די װאסער־לײםונג אק דער אײנקײף פ  pנים דויערהאפםיגע אר־ וואס לענגער די ״ריסעשאך׳ יועם אגהאלטען
?אנאליזאצ׳שי  sזײ האבעז שױץ ביז איצם םיקלעץ ,װי :שפײז -שיך ,קלײדוגג א ד .ג״ אמ וואס לעגגער דער .שםרײק*  pcדי קאנ־
®ןרגרעםערם זײערע אײסגאבעז דערויף  pcאיז  pcיאנואר  1953ביז יאנואר  1954גע־ סוכענםען װעס דויערען .אלץ מער וועם עס
םאלעז אײף  18פראצענם .בעת דער איינקײף דריקען אויף די גרויס־אינדיםםריעלע לאג־
 uאריז•  2ביליאז דאלאד.
די צוזייסע פדעגלעכקיים — אז די'ג ר ױ םע  pcדויערהאפםיגע זאכען איז םאר דער זעל־ סערנפ א ץ זײ צוױנגען ארונםערצױיאזען די
וױ רטשאפס־ האגםערדם זאלעז זיך ארוסזען .ביגער צײם געפאלען אויף גאנצע  12פי א־ פריתען און ־עכערען די קוואליםעט  pcזייע־
אז ד׳י סוזעז פארנרעסערעז זײער פראדוהציע צענם .פאר װאס האס דאס פאסירם אזו ױ רע אויסארבעםונגען  :דאם איז די -געזונםע״
פשום כדי אנצוסילען מים םחורות זײערע — צדליב פארשײדענע סיבוו^ אמ איעע - pcקאי־עגיר־באוועגינג״  pcדעם .ביזנעס*
לאגעדען .װאס שיזײעז שײז חדשים פוםםלעז־ .זײ באשםײם אס אין װאם ־ די האנסומענ־ סאיקל* א  pםץ די געזעצעז  pcפי־יער אי:
אםח .איץ די זעלבינע זזדשים איז דער אײנ־ םעז היזלםעז -ערשםעגם ,אז אױסצאלעז חיבות ציאטײוע .דער צוױיםער ארגומענס געגען
קויןי םוץ סחדדדת געגאגגעז סזיג־ א ר אפ אמ איז ברענענדיגער װי אײנקײפען זיך אן דעם ארײנפישען זיך פ ץ דער רעגירינג בא־
די זאפאםעז אויף די לאגעדעז זײנעז שוק אויםאמאביל — ,דאם קאז װארםען; צוויי־ שםייט אס אין װזיס  :אזײ ײי הע-פעז בייקי־
נים געוזיען אזדי הינםער שםעליג פינדעסם־ םענס ,אז די פרײזען אויף אױ&אמאבילעז .מען די ״'ייכעשאן״ האן די רעגי־ונג נאר
װעגען איז דאד אײפז לאגצד אלע פאל םאדאז ודאש־מאשינען א .ד .,,a .זײנעז צו הויך ,א  pדירך סםיםולירען .ביזנצט׳ -מיט דער היייף
םזזחײח סער .וױ דער נזארק ®ןרלאנגם עס זײ דערװארםעז ,אז די פרײזען זאי*עז אין פץ שנײדען די שםיתרען .קאן די רעגירונג
דאס גיט םאן .װאייים דאט ױעם אונטעייגרא־
צדם מאםעגם .אזדי אז פען װעם י א ד מחעז גיכעז סאלעז•
דאס װעלעז זײ פאבריקאנםעז  pcדי דוי־ בען די יסודמז  p cאיר בידדטעם .זי וועט
■רארזצידען אב־סעל מער .אופילי װען נאר
ערהאםםע זאכען פת דעם םעגלעכעז בא־ ארײנקריגען וױיניגער הכנסה פיז שסײעיען.
בלױז פאר די לאגערזין.
אױסער דעם .אויב דאם בייעז גײע היײ דארף םחעז נעפען איז באסראכם און נים װעם זי דערםים פארגרעטערען איר דעפי־
זער זאל שםײגעז כזים דעם ביז־איצםיגעז פער װי איז עםל־עבע מאנאםעז ארום װעלען צים .דאם װעם פירעז צו א שטייגערונג pc
םעמ■* װעלען די אלע זדנזײםםדיעם .װאם זײ פתען רעדוצירעז די פריתעז אויף אוי־ דער פעדעראלער געיים־האשין אץ אין רעזי•*1
•ראדדצירעז די נוי םיגע פמםעײאלעז אמ סאמאבילעז ,אית־קאסםענס ,װאש־מאשינען .םאם צ' אן אינפייאציע.
סזאינער שליכםער םרעם ארויס געגען
אדיסשםאכױנג םאר די נײע הײזער .נים הא־ את דעטאלם װעם דער אישקײף אױך  pcדי
די ביידע ארגיפענםען .אבער אן אייגענער
נעז םעד רעדיצירעז זײערע סחדרה־לאגערעז .סחורות נעטעז ני׳ץ בארג־אדויף.
אם אזוי שםעלם זיך פאר סאיינער שיייכ־ איז ער דאך אדן דערםראכסען געדאנל״ז ביזן
דאם חײםס .אז אפ־ילי איז םאל װען אם די
אלע גרוים״זזינדיסםריעס זאלעז פאדקירצעז םער דאם אנהיכיעז פת א וױדעראײפלעבונג האנסעקדוענםען כ:ף האט ער םורא׳ װאלע^ס
זװיף  5פראצענם זײערע אײפגאבזװ אדיף אין דער ידירםשאפם  pcלאנד את דאס פאר* ער זיך א  pװא־־די׳ט זיך א  pע:די :ט בר>ט
גײ 7םאשינעז זרז םאבריכ־אײפשטאםינג .האז שודינדעז  pcדער -ריטעשאך־ אין פאדלײף פיס גארנים.
אויפן ערשטען ארג־פענם ואז די .ריטע־
םען דאד דערודארסען .אז זײ װעלעז אביסעל  pcדי נאענםסםע 3־ 5כואנאסען .ער גלײבס,
הײםם עס ,אז די ענדערוטנ װעם קומען  pcשאך־ איז ניי טיג אײף אי אפצידרידען די פ ײי־
העבדרעז זיי׳עד •יזזדיקציע.
זיד אלײז׳ אז װעלכער נים איז הילף מצד דער זעס שםאפע־־ים ער פיט א האלבען פויי .1אז
* ײד די *ײנצעאהעגדייער װעלעז ש ײן
י אנג גים קאגעז םער רעדדצירעז זײערע זא־ פעדעראלער רעגירינ^ אמ דאך איז דער אזײ װי די װירטשאפם אינזערע איז געב ײט
)שלוס אויף ז״ ט3 %ו<
דטאנאםיטם נים זיכער אין ד  pאייגענצם
®אכעז .זדז פיםעז דבוער — זאגם שליכםער
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אומרו צװישען ענגלישןנ ארבעטעת
ין אנהויב פון חידש פערץ
איז אין דער ענגרישער
האזז אװ קאמענס פאר־
געקומען א ניט־געװײנ־
לעכע דעבאטע א־ן צ־ם
סיף ־אט די לײבאר־
פארםיי גע שטיפט פאר
א פארשלאג צו פארקלענערען דעם בידזשעט
פ־ן ארבעטס־פיניסטעריום מיט איץ פונט•
די דעבאטע איז פארגעקומען אויפן פאר־
י־אנג פץ דער לײבאר אפאזיציע אױף דער
טעמע  :״די לאגע אין דער אינדוסטריע״.
די טעמע איז גע־יען■ װי איר זעט■ זײער
א ברײטע .םען ־אט געקענט רעדען װעגען
־ואס מען האם נאר געװאלט .אבער :אך
אײדער די דיםקוסיע ראט זיך אנגעהויבען.
־אבעו אלע געװאוסט .אז זי װעט זיך פאד־
נעפען הײפםזעכלעך מיט א נײער לאגע■
װאס האט זיך לעצטענס געשאפען אין ענג־
יי שען עקאנאםישען לעבען אדן װאס האם
צי טאן םיט די באציאונגען צװישען ארבע־
טער אמ בעל התבים )אדער דירעקטארעס.
הויפםזעכלעך אײפן ג עני ט פץ לויגען.
פארװאפ איז די דעבאםע געױען א־יפער־
גע־וײנלעך ? איז דען עגגי*אנד ־וען ניט איז
געװען א םין הארראנישער גז־עדן .װאו
אזעלכע ערדישע זאכען .ײי לייגען .ד שעז
אראפגעפאיען  pcדי בויפער װי ו— פע
פריכטען ז
פארשטייש זיך .אז ענגלאנד איז קי־נדאי
ױט געװען אזא ראנד .א פ'יי ני ט יוען זי
־אט געהאט א רעגירינג פ־ן טרײד ױנ־א־
ניפםעז אץ סאציאליםםען >די לײבאר רע־
גירינג אונ טן ר קלעפענט עטלי(• צװישען
לעבעדיגע פענשען וועלען אייעפאל עלזיפ־
טירען אינםעד ש״דעז את מיינונגפ־פארשיײ
דענהײםען װעגען דעם ווער עפ דארף בא־
קופען א העכערען לױן אין ־וער עפ דארף
פארדינען פעד גצלט .דירך :ים הויבען די
לוינען .נאר אין א לאנז־■ וואו עפ הערשם
אן א־םיברחפנית׳דיגע דיקטאםרר ,ױי אין
סאװעם־רוסלזןנד צים ביי שפ'> הערט רען
הײגפאי 1ניט ױעגען פכפ־כ־ם אר־ם לױ־נצז
אדער אנדערע ראטעריע־ע פ ארגיטיג״גען.
ארן דאך איז עפ א די״ער גרויפע זעל־
טענהײם .אז דער פארי׳אפענט זא~ זיך
פארנעפצז כיס אזעיכע פראגען .אין ענג״אנד
ווערען די באציאונגען צװישען ארבעטער
אץ אונטעי־נערער איבערגעלאזען צ־ ז־י
טרייד ײניאנם א*ן די ארגאניזאציעפ פין די
אינטערנעפער .ד־־ פא־־יטישצ פארטײען א־ץ
אײנפ צי דאפ ײינען ד־ ,לאנפערײאטיװען .די
' 1יבערא^ען אדער די לײבאריפםען .הימען
ז י ד  pcפאכעז פאליטישען קאסיטאי 1אייפן
ח־פבת  pcדי עקאנאםישע א־נטערעפעד
אינםערשיידען  pcדי ארבעטער און די אונ־
טערנעפער .אזײ ־‘ אנג ױי דאפ האט צ־ טאן
פים זיי עיע געגענױיטיגע באציאדנגען אין
דער א״נדיפטריע.
אבער דאם ר א' ד.אט די ~״באר פארטײ
לאשייןןסען ' א צי פאר-אגגען א דעבאטע
ײעגען די דאזיגע פראגען .דאפ איז געשען
אין פילען א־ימקאזוג אץ אין דער איינפאר־
שטענדעני ש ם י ט דער אנסירינג פץ דער

)לאנדא](
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ענגלי־טער מרײד י־נ־אן
״טרײד ױניאן קאנגרעפ״•
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א״ב אי״נער פ־ן די לײענער פץ דאזיגען
ארטיקעל האט פארלאזען ענגלאנד אין יאר
 , 1938װאלט ער דאס לאנד ניס דערקענס
הײנט ,מיגדעסטענס  pcאיץ שטאנדפונקם.
ערב דער לעצטער מלחםה האם זיך אין
ענגלאנד אנגעזאםעלט פיל ביטערגיש צװי־
שען די ארבעטער א־ן די אונםערגעמערישע
גרופען .עפ איז אםת ,אז גאכן גענעראל־
םטרײק אין יאר  1926דיאבען די פערפםע
ארבעםער ארגאניזאציעפ געהאם פעפט
באשלאםען גיט צו שטופען די ארבעטער־
באװעג־נג צ־ם עקפטרעפיזם אין קלאסען־
קאפף .עפ איז אםת ,אז אלע סינדיקאלים־
טישע׳ קאםוניםםישע אדער אנדערע אנטי־
דעפאקראטישע אידעאלאגיעם צױישען די
ענגלישע ארבצטער זיינען אין די דרײסיגער
יארען געווען פיל שוואכער װי פריצר .אבער
דער עקאנאםישער קרײזם אין אנהײב pc
די דרײפיגער יארען א  pדי גרויפע ארבעטם־
לאזיגקײט האבען נאך זיך געלאזען א ירושה
פץ אופציטרוי אדן א װילען .צװישען די
ארבעטער .צ״ריקצוגעוױנען ,װען די צײםע;
־•עלען ווערען בעפער ,דאם אלץ װאס איז
פארלײרען געגאנגען בעת דעם .םלאםפ״.
די פלחפוז האש אבער צ־־נישמ געםאכט
פי~ חשביגות .װען פראנקרײך איז אין ױני
 1940געפאלעז• אמ ענגלאנד איז געבליבען
דאפ אײנציגע לאנד׳ וואס האט געקעםפם
געגען היםלער ,םזםאליני אמ אלע אגדערע
פיםגלידער פץ דער פאשיפסישער קאא־
ליציע ,האם די ענגלישע ארבעסעד באװע־
ג־:ג זיך דערפולס .פיל פער װי פריער.
פאראנםװארםלעך פארן גורל פין לאנד .די
טרייד י־':אנפ האבעז אייפגעצײכענם פאר־
יטטאנען .אז נעבען די ארפײען .נעבען די
פ' י ערפ א־ן די שיף־פאנשאפטען .װעלען די
ארבעםער א־ן די אינםערנעמונגעז װאו עפ
ױינען ־לעב־יט געווארען םאג אמ נאכט ױיע
עראפ״־אנען .בארפערפ אץ הארמאטען px
א “ ע אנדערע נייחמה רכשיר-ם .דעצידירען
דעפ א־יכגאנג פ ״ דעם וועלם־קאםף.
צ־ם " ־ פ פ־ז די ענגלישע ארנטערנעכער־
י־-אפעז ריז געזאגט ירערעז• אז אנדערש װי
ענ־עכע -גריפען אין אגדערע לענדער .האבען
ױי א'ן ענגי אנ ד בעת דעם קריג געםראכם
ק־דם כ־ 1רועגען ראםעװען דאפ לאנד .אײף
דעם א־פן האט היםלער־ס אנפאל א ײף דער
־יעי־ט געבראכט פאר ענגי אנ ד א פאציאלען
ש״־ם.
א" ף דעם א־פן איז עפ אויד רעג״עד גע־
װען .אז א־נטער דער פרעד־ערידאפט פ־ן
י״נ פ ט אן ט-טײרטש־־‘ זא־יעז א־ן ז־ץ לא־
בינעט זיצען אי־נער נעבען דעם אנדערען
דער פירער פץ די ענגלישע  9מיליאן
ט ר ײי "ני אני ס ט ען עינ ע פ ט בע־וין א־ן דער

פארשטײער פון דער ־׳סיטי״ )דער לאנדא־
פון באפקצן( פ>ו* דזשאן
->3י
> iרפא^ ,דער דרינטיג>ר לארד װעװערלי(.
>ו >ר ,װאם װיל פאר־טטײן די אינדו־
פטר׳ >  >.באציאינגען א \ יאר  ,1954ר־ז
> nג>ן ד־מ>ר פון יאר  ,19^0װ־לל־
ג>ר «j.i״ אנגעהויבען א גײעם ב-דאט אין די
ע.גלי־ >-פאציאלע באציאונגלן.
זײט דאן זײגען פטרײקען גע־וארצן א
גרויפע ז ע ל ט ע נ ה ײ ט  .ע ן עפ קומט צו א
סטריי^ן אין קלענםטען װינקעל פץ לאנד.
װ>רט עס א געשעעגיש ,װעלכע דערװעדבט
זיך א *קאפ״ אויף דער ערשםער זײט פון די
צײטיגג־ס ,ארן װערם גלײך אן עגין׳ מיט
װעלכ־לן די גאגצע געזעלשאפט פאראינטע־
רעפירט זיך.
זײט ערנעסמ בעװין א־ז געװארען אר•
בעטס־מיגיםטער ,מיט קגאפע  14יאר צדריק,
ר,אט ער אגםװיקעלט די אינםטיטוציעם פ־ן
לוין־םריבוגאלען את אנדערע האלב מלוכה׳־
שע איגסםיטוציעם .װעלכע האבען באדארפט
לײזען אלע סכסוכים אין דער עגגדישער
אינדוסטריע ,אויפן װעג פון דיסקוםיעס.
ױען דער קריג איז ענדלעך אין 1954
געװיגען גערוארעןי אין די געפארען ,וועלכע
האבען זיך געטראגען איבער די הימלען PD
לאנד זײנען פארשװינדען צוזאמען מים דער
פארניכםונג פ,ץ דער ‘ דייט שער לופם־װאפע,
האט מען געקעגם דערווארםען בײ אלע גרו־
פען אין דער געזעלשאפם אז אפשוואכרגג׳
פץ דעם שםארקען געפיל פרן אײניגקײם און
פאראנםווארטדעכקיים .װאס ד.אם געראטע־
ר:עם ענגלאנד בעת דעם קריג פת דעם גורל.
װאס האט דאן געםראפען פראנקרייך.
װי איר געדענקם אבער זזאט דאס ענג־
לישע פאלק גלײך נאכן סיף פ^ קריג אין
א־יראפע אויםגערױילט א נייעם פארלאםענם,
וואו די לײבאר פארםיי האם געהאם צװײ
מאל אזוי פיל דעפוטאםען װי די קאנסעד־
ודאםיװען .אין פארלויף  pcכיער וױ  6יאר,
צװישען אױגיסם  1945אץ אקסאבער . 1951
האם מים עניגדאנד אנגעפירם א לײבאר רע*
גיר־גג
איינע פין די גרעסטע דערגר״כ־נגען פת
דער דאזיגער רעגירונג איז געווען — דאס
צ־ריל א־יפבױען  pcדי חורבות אץ פאר־
רויסםדנגען .דאס ױירטשאפםלעכע אץ עלאנא־
דישע לעבען פת לאנד•
אין א דעםאקראטיש י אנ ד האט עם גע•
קענט געשען נאר ווען א־׳ע געזעלשאפטלע־
כע גר־פען ז איעז פדיידױליב כ־־םארבעםעז.
אין אײטכײדען ' צד עז טכטדך .ױאם קען
שױערער ראכען דאט פארהיילען  pcדי
װאינדען.
פ־ן די ארבעמער און דיערע םרייד יו־
ניאנס האם עס פארלאנגם א פעםיגע לוי ך
פאי;י טיק .עס איז דעמאי^ם געװען .װי עס
איז א ײד היינם .א ציים׳ װען עגגלאנד האם
געהאם א הינדערם פראצ>:םיגע דאשעפםי־
ל־נג• עס האבען געפעלט ארבעטער ,באזוג־
דערט בער געניםע .אן אופפאראנסװארם־
לענע אדער אנםײטאציאלע סרייד ױניאן־
באױעגינג האם געקענט אזא צײם אדיםגוצעז
פאר ארויטקריגען הויכע כטאנדארדפ .װעל•
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װעז די קאנםערװאםיװעז האבען איז םוף
םון יאר  1951געװינעז זײער קליינע פער־
הײם איז *ארלאםעגם ) 321קאנםערװאםיװעז
געגען  295לײבאריםםען און  6ליבעראלעס׳
האבען זײ ג ל ע ע ענ דיג םארשםאנעז■ אז אייב
זײ װעלעז אער ײ צעז געגען זײער פאליםיק
די םרײד יעי אנם און זײערע םיטגליחנר.
װעלןץ זײ ני ם זײז איםשםאנד *ו רעגירעז
איז עסנלאנד .די םרײד יוניאגם זײנעז הײנם
אזא מאכם אין ענגלאנד .אז קײנער קען נים
רעגירען געגעז זײ.
האבעז זײ באשםיםם אלם ארבעםם־מי•
גיםםער א גרזיסען ®־יינם םון די םרײד י ד
גיאגס )סער װאלםער םאגקסאן{ .םשױרםשיל
האם נים אײנםאל דערקלערם .אז דער װילעץ

דער בילדוגגס־דעפארםמענם םון אונ־
זער אינםערנעשאנעל .אונטער דער אנפי־
רונג פון מארק םטאר .באטייליגם זיך,
צוזאמען מים גאך  18א .פ .אוו ל ..םי־
אי־א און אינדעפענדעגם ױגיאנס ,אין דער
אויסשטעלונג פון קונםט־ױערק פון טרייד
יוניאן מיםגלידער׳ וואם באזוכען די פאר־
שיידענע קונסט־קלאסען איז סרי װ ױ־
גיאנם.
די אויסשטע־ירנג איז אי־אנזשירט פון
דער ױי־געשאפענער ארגאניזאציע ״םרײד
ױגיאגם און קוגסט* ,אױף דער םעמע :
.נאך א םאג ארבעט״ און קומם פאר ביז
דעם  6םען מאי .אין לײבאר טעםפעל■
 242איםט 14 -םע סםרים׳ נ ױ יארק.

! ^

די צעשםערםע גלײכגןןװיבט

לןונסמ־אויסשטעלונג פון
טךײד ױניאנפ

I

. 1940

שיף־בילדינג און אלערליי אינ שינירינג אינ־
דוםםריעם(.
עם איז אמת ,אז װען אפילו אלע דיװי־
דעגדם זאלען םארםלילם ווערעז צװישען דער
גאנצער באםעלקעדונג םולשטענדיג גלײך,
װאלם עם אױסגעםאכט די אומבאדײםעגדיגע
סומע םון  6פעגים )ארום  7סענט( א װא•1
אבער דער פאקט ,װאס די װײגיגער װי אײן
און א דיאלבען מיליאן מענשען ,װעלכע הא־
בען אקציעס אין ענגלאנד קענען׳ אן
ארבעם ,העכערען אין יאיין יאר זייערע
הכנםות אויף  ioםראצענם ,האט אין ענג־
לאנד ,װאס האט זיך צוגעװאוינט צו א גרוי־
םער מאס פון סאציאלען ױשר ,געװירקט װי
א ״שםילע רעװאלוציע״ געגען אלע פרינ־
ציפען פון געזעלשאפטלעכער אויפפירונג.
דעי־םון שטאמט דער אומרו ,װעלכער האט
ארומגענומען די ענגלישע ארבןןטער.
די פירער םון די טרײד ױניאנם און פין
דער לײבאר םארטיי וױיםען אויסגעצייכענט,
אז אויב די ארבעטער זאלעו ןמהויבען צו
קעמםען פאר זייערע פאדערונגען מיט דער
הילף םון םםרייקען אדער דורכן םארקלע־
גערעז די פראדוקציע אויף אגדערע אוםנים׳
ײעלען זיי ברענגען אן אומגליק םארן גאנצען
לאנד ,און דאס הײםט — אויך םאר זיך.
דעריבער האבען די םארלאנגט אן עפענ־
םלעכע דיסקוםיע װעגען דער .לאגע אין
דער איגדוםםריע״ .זײ ד.אבען דאן אויפגע־
װיזען װי אזוי די .םרײע״ קאפיםאליםטישע
פאליםיק פון דער קאנסערוואטיװער רעגירונג
צעשםערם די אייניגקײם םון ענגלי שען פאלק
און ברענגם עס גאענט צו אינערלעכע קאמ־
פען ,װעלכע קענען צו־נישם מאכען די
גאנצע אויםבוי־ארבעם פון די ני ץ נאך־
מלחמה׳דיגע יאר.
עס איז שווער צו זאגען .צי די קאנ־
םערױאםיױע רעגירונג וועם ענדערעו איר
פאליםיק .װארשיעלעך גים .אבער אויב
נים אין מאנאםען .וועלען אלענפאלס גימ
שפעםער װי אי 1פארלויף םח אייז יאר םאר־
קוםעז די ווא&װ צו א  o r ’:פארלאמענט•
עם איז צו האםען .אז דער הײנםיגער אומרו
אין דער איגדוםטריע װעט העלםען דער
לייבאר פארטיי צו געװינען די נײע פאר
הונדערם טויזעגם שםימען .יועלכע דינען
איר גײםיג׳ כדי צו בייידען אין ענגייאנד א
נייע ארבעטער רעגירינג.

ן

מ װאלםען אסשר פאר א קורצעו־ צײם זייער
ג—ע ל;ן זײ ,װ ע ל מ װ$לםען פון דעם גע־
נאסצז■ אבעד װאס װאלם צום םוף געבראכם
ד*ם %אנד .ודאם לעבם סון עקסיארט» .ו
פארלירעז די ודןילם־םארקען אוץ דערשםיקם
צו װערען דורך םא^נעל איז רוי־שםאםען
און דערנערונס
א צײם פון סולער באשעםםיקוע איז
אױך די צײם םח גרויםע םארדינסםען פאר
די אוננזערמסער ,דירעקםארית ארן םוחריפ.
די לײבאר רעגירונג האם סון איין זיים
ארויםגעלײגם אויף זיי אומגעהייער הױכע
שםייערען .און פון דער אנדערעו־ די ם האם
זי זיך צו זיי געװעגדם נים םאנאנדערצו*
םיילען די דיװידענדם .נאר די צי םארנוצען
,
םאר גייע אינװעםםיציעם.
סיי די םרייד יוניאנם און זייערע מיםגלי•
דער׳ םיי די א ע מ רנ ע מ ע ר ארגאניזאציעס
אוץ זײערזנ מיםגלידער האבען אייגגעשםיםם
מים דער עקאגאםישער ■אליםיק פון דער
לײבאר רעגירוגג )זי איז דורכגעסירם גע־
װארעז דיויאםזעכלעך דורך די פארשםאר־
מ מ  :םםעסארד קרי»ם און ערנעםם מ װין-
אי׳ן ח ר ך דעם ײנגען היו מי ם ם קעיל^ די
לוינלן האבען זיך באװעגם גים שנעלער וױ
דער װאוקס ®ח די ■רײזען .די פאלעז פוז
םםדײקעז ,ארגאניזירם דורך םרײד יוניאנם
אין די  6יאר פון דער לייבאר רעגירוגג.
קזגגען אויסגעדןיכעגם װערען אױף די םינ־
גערס פיז אײן האנט.
או׳־ך דער צתײ׳םער צד האם געזזאלםען
זײנע צוזאגעז .די שםייערען .װעלכע האבען
פאר ך רײכערע ס ײל ס אל אױםממאכם 95
פראצענם »ץ זייערע םארדיגםםען .זײנעז
געגןילם געזזאדען •יגקםלעך און ערלעך .די
אויםגעקזלםע די װידענדען זיי מן אין יאר
 1946מזדעז  665םיליאן םונם .אין יאר
 1951ה * מן זי׳י או׳יםגעמאכם  785םיליאן׳
רואס איז געװען וז ײני מ ר װי דער פארלוסם.
װ ע ל מז דעד פרגם  a p tחרסנעפאכם אין די
דז ײי מ  6יאר .צוזײ פאל אדער אפילד דריי
נואל אזדי פיל איז .פארםרױרעך מגדדארעז.
דאם לאנד האם געםילם .אז די רעגידונג,
װען זי פארלאנגם קרבגוח .הים םים אלע
כוחוז^ אז זײ תילעז יו שר׳דיג פארסײלם
װערען צזזישען אלע שיכםען פזץ דןיר גע־
זעלשאסם .דעריבער האם אוגםער א לײבאר
רעגירוגג געקעגם עקזיםםירען דער םןמיא־
לער שלום .װעלכער איז געברירען געװארען
אונםער די היםלערישע באםבעם אין יאר

פון די םרייד ױגיאגס איז א זאך ,װעלכע ער
באםים זיך אלעפאל אנםגעגענצוקומען, .
אבער ?ייק זאך האבעז די םארים נים
געקענם ענדערען .זיי• האבען נ»ם געמענם ,
עבדעחון דיער םאאיאלע און עקאנאםא!זע
םילאזאסיע .זייערע אונםערשםיצער האבען
םון זײ דערװארם ,אז זײ װעלען אפשאםען
אלערליי באגרעגעגונגעז פאר  .פ רי עגםער־
פרייז׳■ יוןלכען די םריערדיגע םאציאלים־
םישע רעגיױונגען תאבעז געהאם אייגגעםירם,
ארויםגייענדיג םיז שטאנדפונקט םון די אינ־
םערעסעז םמ גאנאען פאלק .ד רי ע ען און א
האלבער מיליאן מענשען האבען אםגעגעבען
זייערע שםימען פאר די קאנסערװאםױוע
קאנדידאםען ,וױיל מען האט .זײ צוגעזאגט.
אז אויב זייער פארטײ װעט זיגען '.װעלען
אלע אומאנגענעמע קאנסעקױענצעז םון קריג.
אלע באגרענעצונגען ,װי די רעשאניגג פון
עםענײארג צװישען זײ ,פארשװינדען װי א
. .
בײזער חלום.
עם האם גענומען די םשוירטשיל רעגי־
רונג א לעעערע ציים׳ כדי געװיסע פון די
דאזיגע צחאגןיז צו דערםילןיץ\ .וער קען נים
זײז צוםריךען ,װען ער קען םרײ קויםען,
װאם •ער װיל ?
אבער צוזאמען דערםים איז געקומעז א
יקרות אויף געװיםע פראדוקםןין ,װעלכע
װערען באזונדערם באנוצם דורך די וױיני־
גער םארדינענדיגע שיכםען .דאס איז געװען
איין קאנסעקרוענץ םון דער קאגםערוואםױוער
פרייהײם.
די צװײםע געשעעגיש .וואס האם נאך
מער .וױ דאס הויבען זיך םון פרימען אויף
לעמנ ם־םיםלען ,בײגעםראגעז צו דער װאק־
םענדיגער אוםרואיגקיים אין דעד אינדו־
םםריע ,זײנען געװען די אמעזאםעלםע די־
ודידענד^ אין פארלויף פוץ די  6יאר םון
.א ײנםרירעף די פ ר א םי מן זיינען די רע־
זעדווען אויםגעװאקםען צו םיל םויזענםער
מיליאנען פונםען .אין די לעצםע פאר מא־
נאםעז האם אײן אקציע געזזילשאסם גאך דער
צ ווײסע ר גאשל א סצן כאדײםענדיג צו הויבען
די גרױם פון די אויםגעצאלםע דיװידענדס
צו די שעיר־האלדערם .אין די ערשםע io
םאנאםעז םון לעצםען יאר האבען זיך די די־
װיחננדס געהויבען אױף  10פראצענט אין
פ א ר ג ^ םיםן יאר . 1952
די ארבעםער ,באזונדערם אין די אינדו־
םםריעם ,װעלכע ברענגען די גרעסםע פרא־
פיםען אין ענגלאנד .האבען אויך געלייענם
די באריכםען םון די םי םינגען פון די אק־
ציעז־געזעלשאסםען .צו װעלכע זייערע אונ־
םערנעמונגען געזזערעז .די םםיכאלאגישע
םיבה םון -אײגגעהאלםעגקײם״ אין דער
סראגע םון לױנען איז צעשדאלצען געװארען
וױ שנײ אין א זוניגען ם אג אויב די אייגענ־
םיםער םון אקציעם קענעז איז איץ יאר הוי־
בען זײערע פארדינםםען םים  10פראצענט,
דאן איז נים םאראז קיין אורזאכעז פארװאם
די ארבעםער זאלעז זיק די איעציגע .װעל־
כע קיסערעז זיד פאר דער עקאגאםיע פין
לאנד.
ביז איצם האבען שוין םרייד ױניאנם
םים אן ערך  5מיליאן םיםגלידער געמאל*
דען די בעלי בתים אין זײעירע אינדוסםריעס.
אז זײ םארלאגגען לוין העכערונגען .םייל
פארלאנגען נים װייניגער װי  15םראצעגט
ודאס ד ע ען די  3מײייאן אלבעםער אין די
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בראסלעט ־אט ארומגענימען זײן האנט־גע־
פאדזאמלוגג פרן לאנדס־ לענק .עס האם אייסגעזען׳ װי ער װאלט
לײט .דער פרעזידענם דעם ארעמען .ברודער״ ספצציעל אזוי לא:ג
האט געקלאפט מים דעם ארוםגעדיאלטען ,כדי דער גאנצער עולם
הילצערנעם ד.אמער אין זאל קענען זען זײנע בלי שט שענדיגע ריגגען.
שטעגדער און גערופען  :זײן טייערען האנט־זײגער .ער האט גערעדט
— שװעסטער און בר ײ צו דעם אלטיטשקען׳ װאס איז לעבען דעם
דער :מיר װעלען אויף אונזער הײנטיגען הויכען און פעםטען פרעזידענט נאך ארעמער,
מיטינג
.. .
אפגעבען כבוד אונזער םײערען גאך עלטער און גאך מער אײגגעקורםשעם
לאנדםמאן ,דעם עלטםטען ברודער און אײ־ געווארען ;
נעם פון די גרינדער םון דער םאסייעםע.
— ברודער וױיסטאן׳ עס איז פאר מיר א
װעמען אלע קענען און איך דארף אים פאר בבוד און א פארגעניגען״ -----------
אײך נים פארשטעלען — ברודער אהרעלע
— אבער איך האב שוין מער די רייד
װײסמאן :
זײנע ניט געהערם ; דעם עולם ניט געזען.
דער עולם האט גענומען פאטשען מים פאר מיר איז אויםגעװאקסען מײן חרוב
די הענט און דער פרעזידענט האם ארי־ שטעטעל אין אלע פארבען און קאנטורען׳
בערגעשריגען את עקםמען װינקעל ארי ץ :װאם האבען געגעסט אין מײן געמים זינם
— ברודער אהרעלע ,שטעלם אייך אויף מײן קינדהײט ,און צו .־ועלכער מיץ הארץ
און קומם ,זײט מוחל ,אהער דא אויף די האט געצײגען אין טרויער און אין געגק־
טריבוגע .דער עולם װיל אייך ב אג ײ ם ען ׳ שאפט .זינס מען האם עם חרוב געמאכם.
צי אייערע פינף און זיבעציג י אר:
אין צװישען דער גאלערײע פון הונדערטער
פון א װינקעל האט זיך אויפגעשטעלט שטעטעלדיגע מעגשען װאם זײגען אין מיין
א קליץ־געװיקסיגער איד מים א גרא בער־ דמױן דורכגעגאנגען .האט זיך דורכגעסרא*
דעלע און א וױיםען קאפ האר .ױינע גראע .גען די געשםאלט םון אהרעלע ,״דער פאר־
װאםערדיגע אויגען האבען אײםגעדריקם אי שאלםענער שני  Tע ר'.
נהת און אי שםלות :יייז אפגעםראגענער
•
•
•
אנצוג .דאם ניס איבעריג ױם־םוב׳דיטע
דאס זעלבע יאר װאס אד.רעלע מיט זײן
העמד און דאם אײגגעדארםע קראױאםעל הא־ בני־בית האט זיך ארײנגעצויגעז קײן קוזעװ.
בען עדות געזאגט אױף או איינגעזעםענעם איז דער אלמער טארבינער רבי אגגעקומען
דלות.
אין שםעטעל .האט כאסקעלע שנ ^ ע ר ,װע־
מער
װאס
באקאנען
צו
גארוסנ
מײן
אין
מען סען ר.אם גערופען יכאםקעלע פאר־
לאנדסלײט .פיגורען װאס זאלען ארויםרד־ טאםש״ .זיך פארקלאגט פארן ר בי׳ן:
פען אין מיר זכרוגות און שטילען מית װיי־
— הייליקער רבי .עפ איז מיר דא ביז
טאג און בענקשאםט גאך מײן פארשניםען לעצטענס ,ם־וך־השם׳ גאנץ גום געגאנגען.
אץ חרוב הײם־שסעםעל .ריאב איך געםרעגם איך האב געפירט א גרויס שניידערײ ,גע־
מײנע לאנדסלײם ארום מי ר:
ר-אט פרנסה בריװח .איז געקומען דא צו־
— ווער איז ער .דער אהרעלע װייםמאן י פארען דער נײער שנײדער .מאכם ער מיך
— דו ביסט אים ^ חוי ב צו געדענקען — אימגליקלעךי ער שטעלט מיך בדיל־הדל!
האס מיי־ ג ע ענ ט פ ע ר טז 1ײנער — מיהאם אים ער איז :ייר מסיג־גבול! ער נעמט מיר צו
גערופען .דער נייער שניידער״.
מײנע בעסטע קונים •
איך האכ געני שטערט אין מײן זיכרין
האט דער רבי געפינטעלט מיט זײנע
זיך צו דערמאנען.
שװאכע אויגען אינטער די גילדעגע ברילען :
— מ׳האט אים אײך גערופען ״א־רעלע
— ני .ער איז דאך אויך א איד׳ ער דארף
מיט די גאלדענע הענט״ — האט מיר אן דאך אויך לעבען; ער האט דאך אויך א
אנדערער געפרואװט ארויםהעלפען.
וױיב מיט קינדער מפרגם צו זיין.
בי ^ ל נעמען האבען מיר אבער גארניט
— יא .הײליקער רבי■ איך פארשטיי —
געזאגט .האט א דריטער לאנדםמאן אויפ־ איז .כאסקעלע פארטאטש" ניט אפגעשםא־
געבליצט מיט שטעטעלדיגער פיקחית:
נען — אבער■ עס פעלען דען אײס שםעט
— איר װעט זען .אז איך װעל אים זא־ א־יף דער װעלט י  :פארװאס איז ער עפעס
גען א סירן .װעט ער באלד ײיסען װער ער פונקט געקירען דא אהער .קײן קיזעױ י • . . .
איז  :אים האט מען אין שטעטעל גערופען מיר ױינען דא געױען צוױי דאםסקע שנײ־
״דער פארשאלטענער שױידער״ m .און דעים .די שטאט איז ?ליץ .איצטער איז
איצטער וױיםט איר שוין י
געװארען א חורכז צו דער גאנצער שנײ־
— יא — האב איך געענטפערט.
דערײ .ער האט גאר אײנגעפירם נייע מאדעס.
אויף דער טריבונע האם דער פרןיזי־ פיר םאל אין יאר לאזם ער זיך אראפברענ־
דענט ארויפגעלײגם א פעםטע האנט אויף גען ױיע מאדע־זשורנאלען פון פאריז .ער
אררעלע׳ס אקםעל .דעם פרעזידענט׳ס פנים טאנצט גאך װארשע• לובלין .וואו מען שטײט
איז געװען אפגעברר־־נט פר־ש ; זי־ז אנצוג א־ז *וא• רען גייט .העדט מען ניט רער יױ
ײי אײסגעגאסעז אײף א'ם  :זײן געברע־ נאר ״דער נײער שנ־ידער איז אזוינס אין
י.י;-רטער• פאיב־גער קראיואט ר.אט געשרי־ אזעלכעם  :פי עעל אין דער ליפטען ; אז ער
יעו ; פין ױ־נע פעטלעכע פ״נגער ד.אב» 1ניצעװעט א״כער אן אלטװארג אפילו זעט
אראפגעכלישםשעם ברילאנםען; א גאלדע־ עס אויך אױם וױ נ י י ׳  . . .הײליקער רבי<
נער זייגער מים א ברייםען .גאא־ענעם אײב עם װעם װײטער אזײ גײן .װעט מיר
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)ידערציילונג(
פין

זײנוױל דיאמאגט

אייסקוםען זיך אנצוהענגען א טארבע און
גײן איב>ר די ה ײו עו ־ !...

האט דער רבי זיך צעפיגקעלם׳ צעשמײ־
כעלט אין זײן לאנגער׳ .יוײסער בארד :
— זארג זיך גיט׳ כאסקצלע ,קיק גרױ־
םער גביר װעט דא דער נייצר שגײדער גיט
ור>רען .ער גײט גיט ד װעט םארדאס א
מלכ;ש אויפגייען בײ אים נעמען זיײלר
ל אגג . . .

לכתחילר■ דיאט ״כאםקעלע ' פארטאטש״
גאר גיט באגומען װאם דעם רביג׳ם זאג
באטײם .אבער סמש באלד האט עם אנגע־
הויבען מקוים צו װערען :
•

•

•

אז אהרעלע האם זיך גענומען צו א־
שטיקעל ארבעט .האט ער זיך צוערשט
אװעקגעזעצט מיט דער קוגה׳טע אויף א פאר
שעה בײ די פאריזער מאדע־זשורנאלען און
מען דיאם געמישם און געקליבען און זיך
גארניט געקענם אויםקלויבען .דערנאך איז
זי ערשט אפם צוריקגעקומ־לן מים איר״ מ:־־
טער ,־ללט־לרע שוועםםער .שװעגערין אדער
קאלןיזשאנקע׳ א ץ פען ד״אם אויפסנײ גע־
רישם די בלעטער ,געזוכם פאסאנען .און
סוף־כל־סוף האבען קוזעװער מיידלעך און
וױיבלעך געוואוםם אזױ פיל װאם עס םוט
זיך אין די פאריזער זשורנאלען ,וױ א םעדק
אין רבנךקדי ש ,האבען ױי א זאג גע םאן:
— איר וױיםם װאם איך דוןיל אײך זאגען.
ר׳ אהרעלע׳ םיר װעלען זיך פארלאזען אויף
אײער גוםט .איר האם דאך עפעם א גוםען
געשמאק .וועם איר שוין מאכען עפעם אזוינם
און אזעלכעס•
און אזא מין זאג פון א קוגה׳םע ד.אט
אהרעלען אי געשפייכעלם און אי דאם האם
אויף אים ארויפגעלײגס א גרויםע אחרױת.
וואס מער ער האט געקראגען א גוםען שם.
אלץ פער האם ער גצשםרעבם צו םאכען
אלץ בעסער און שענער דאס שםיקןל אר־
בעט .אז עס זאל געפעלעז די קונים ,און דער
עיקר .אז ער אליין זאל האבען דערפון הנאה•
צײם .געלט׳ פארדיגםם .דאס איז בײ אים
געװען א קלײניגקײט .דער עיקר ,אז דאס
מלב,יש זאל געראטען .האם ער ערשם טאקע
אייפסנײ זיך אװעקגעזעצט בײ זײנע פארי־
זער פאדע־זשורנאלען ; פון דעם פריערדי•
גען ארוםזוכען מיט די קונה׳םצם אין די
זשורנאלען האם ער שוין געהאם א שםיקעל
באגריף װאס עס געפעלם דער קעה׳וזע יא■
אח װאם ניט  :ער האט אפגעקליבען אין צו־
נויפגעשםעלם א פאםאן פאר א מלבוש אין
ריב פון עםלעכע פאריזער פאםאנעו ; גע־
נומען פון דא דעם פארענם׳ פון דארט דעם
הינםען .פון א דריםען אן ארבעל׳ פװ א
פערטען דאס קעלנערעל ,און ער האט נאך
אפם ציגעגעבען עפעם פיז זית אײגענער
פאנםאזיע .אמאל א שםעפילל־ל• א פעלדעלע•
א העשענע א פעלצ ײנקע׳ איז עס איז
ארייסגעקופען א מלכיש .אז מען איז ג־לייא־
פען אײף חידישים ־לם אנקיקען .אבער צי־
זאמען מי ט ױין גיטען שם איז אויך א ”ש
געוואקםען דעם רבינ׳ם קללה:
איםעטים .אויפן שפאציר ,אין ד־לר װיײ
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בערשער שול .אין מארק און אין אלע שנים־
קראםעז האמ מען געהערם איצםער דעם
זעלבעז פזםוז*:
— ער פאכם םאקע גום ,גאר עס דויערם
בײ אים צו לאנג.
— צו וועפען האגען זי זיך געגעבען צו
נייען דעס ם אג ם ע לי צום נייעם שנ ײ ד ע רי
ער האם סאקע א פאר גאלדענע הענם׳ גאר
םען זעם זיך פריער םים דער עלםער־באבען
ביז מען קריגם פון אים א פארםיק םלבוש.
— זי האבען ג ע ג ע מ ן צײ נייעז ׳צום
נייעם שנייד ע רז נו ,זי מעגעז זיד שוין
קויפעז א צוױי פאר שיך צים צערײסען׳ צו
אים ל ײפענדיג :
אםילו םאנםביל אין בית־הםדרש האבען
זיך ודעגעז אים געװיצעלם־
— אײדזיר זנר גײם צרשגײדען א מלבוש•
לויםם ער םריער אין םיקװה ארײז■
— א פאר גאלדענע העגם .נאר שווער
וױ בלײ.

אדן צוזאםעז םיםז גוםען גאפען .איז בײ
אהרעלען אױך געח־אקסעז דער דלוו^ תפיד
« a mים אדיםגעפעלם אױף שבת .געםחם
אגקוםעז אדיף י םח צד םזיוח־חינױם .אז
עד האם זיך מנוני ען צי א שםיקעל ארבעס-
האם ®ר געםוזם בעםעז ביי דער קוגזדםע א
פאר גילדען פאראו״ט -ביים אנפאסעז האס
עד ויידזנד געבעםען א פאר־ גילדען .אז דאס
פלבהז «יז שוין עגללעך .פים פזל .פארםיק
געודארעז .איז אים איז רדב צװיז פער קײז
פלאכדדגעלס ני ם צוגעקופען ,און אז ער
איז אחײםגעקופעז און זיך געגוםעז צי אז
אנד׳ער פלבזש .האם עד געםחס בעםעז ביי
דער גײער קמה׳םע אן אדערױף■ וױיל זית
װײב האס ני ם מ ה א ם םים ודאם ארײםצר־
גײז *ין פאדק אדײן א ײג קוי מז אײף שבת.
די ?וגה׳םעס אלײן האבעז זיד ג ד ־
חידדש׳ם אה *ים אסס מפר״עגם :
— אי ר זןילם גױר לעבען *ץ געזדנם זײן.
ר׳ אהרעלע .איר האס .קימײנהאדצ אזז׳־־
כע גילדעגע העגם• .כאסקעלע ■ארםאםש״
פארםאגם דאד ני ס אײע׳רם קא שםאד  :זידן
*יר האס דאך תםיד זךדי פיל אדבעם -אז
פען  wpזיך בײ *ייד גארנים דערדחןרםען
אריפן מלבוש .איז כאםקע־*ע א איד א גביר
אן « ײגעגע ?אפעגיצז• אמ איר זײם א איד
אן א רע מאן י י . , ,
ארן אםס תאבעז די קונה׳םעס זילײז
אהרעלעז ארגםערגזױאגס :

— גו׳ ?ו?ם :זײז גים אוויפיל אי־יץ אין
דעפ שמאך .נײם באו־ײ אביהעל שיםערער•

אבי ג י מ ד . , .
ארן אהרעלע תאס געשװיגען .גארנים
:עעגםסערנג װאם ודעם ער ייד נױם ןײ גײ7
אדײזגלןיחװ יייז םענוח^ זיז בײ זײ איז א
 TIPזיץ אן *יגדיק זי־יגס אדן דאס זעלבע•
וזראס וזײםען ייי ודאם א פלבוש אײפנײזװ איז ז
םאפער מ ם עד ביי יײ אםזד 4א »אר גילדעז
מ ד גילאכה־געלה• לדיפען ייי *ודעק *ו
.סזםקעייע יאדסאםש־־  . . .רדאם ער דארף
זזיז ?ו׳ני« םג מי ם אײף א שםיקעל אדבעס.
רצס אס ײ שעדס דד ײ נועבסעד ; די גבירישע
ם מ ם ע ד זײן שנידעו פיו י י ה*העגס ארן די
געדעגג׳ײכס .זײ אבער פארזז זיר ל*ועז
גײ 17יײעדע הלי׳ידןיר קײ׳ן ודאדשע• קײ׳ן
ל ד ב לין ...ער פ ח זײ ,יז׳ײזען .די הײעװער
פזינעםקעפ■ די פאנפאראנקעס אז ער מ ז
אויפנײען א פלברש בעםעד און שעגער װי
זןין ױאדשע .איז ליבייין .װעייעז די צי אים
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אר־ם ,אז די רײכע טעכטער און שנ־רען
זײנען ארויסגעקלמען אייפן שפאציר ,הא־
בען זײ צו זייער שטוינען געזען װי א
װעלכעס שניילער־מיידעל אדער אפילו א
דינפפ־מיידעל גײט אנגעטאן דאס זעלבע
מלביש װאס זי האם זיך געקײפם אין ױארשע
ביי הערזע׳ן אדער געלאזען נײען אין לובלין
בײ װאלאסטאוויצערען .האט שוין דאס גאנ־
צע נײע מלבוש זײערם אנגעװארען דעם
גאנצען חן אין זייערע אויגעז און האבען
עס שוין מער ניט געװאלט אנםון .און אז זיי
האבען זיך דערנאך געברענגמ א נײ םלבוש.
האבען זײ זיך געהיט פאר דעפ נײעם שנײ־
דער װי פאי־ פייער ,אז ער זאיי די ניט זען
אין דעם מייבוש אײפן שפאציר .און דער
סוף איז געיוען ,אז די קוזעװער רײכע פאנ־
פאראנקעס זיינען דערנאך שױן מער שבת
אינגאנצעז נים געגאנגעז שפאצירען .נאר
איז די זוםאג׳ען האבעז זײ זיד אויםגע־
פיצם אין עסיג און אין האניג און שפא־
צירם צוזאםען מים די גו ײ ם...

קומען זיך לאזען נײען זײערע מי 1בישים.
און אז עס איז געקומען שבת :אכן עסען׳
פלעגם אהרעלע ארויסגיץ אויפן שפאציר.
װאם אן אמת ,האט עס אים גיכער דעמאלט
געצויגעז אין ש ני ^ ר ש ען בית־מדרש .װאו
דער רב האט געלערענם מיט בעל־מלאכות
חומש מים ר ש״י און עיןײעקב .אבער ער־
שםענם .האט ער זיך דארטען נים געוואלט
צונויפםרעפען מיט ״כאסקעלע פארטאםש״
און םאיר שניידזר .װאם אז זײ וואלטעז נאר
געקאנם ,װאלםען זײ אים ממש דערםרונקען
אין א לעפעל װאםער און צװײטענם ,איז
אים אפט דעד שפאציר ניי טיג געווען צו
זײז מלאכד .,ווארים עס האם נימ איינמאי
געםראפען .אז א װעלכע קוגה׳סע האם זיך
געקליבען און געקליבען אין די זשורנאלען
א פאסאז אויף א מלבוש און זיך ניט געיןענם
באשליסען ,ד.אם זי א זאג געםאן :
— איר װײםם 'י אג איד װעל אייך זאגען,
ר׳ אהרעלע י די און די האם זיך נ ע ב ר ע ע ם
א קאססיום םח לרבלין .גענײם בײ װי^אס־
•
•
•
ס או דיצער7ז ,האב איך גאך אזא ״פיענק־
יאדען זיינען געלאםען .אין שםעםעל
גאשםש״ )שײנקײם( ניס געז־עז• װעז איר
והאלס פי ר געװאלם םאן די םובד״ און זיך האם מען זיך שײז םער ניס מ׳ חי דו ש׳ ט
םםריח זיץ שבת םארגאכם אויפן שפאציר .דערויף .יואם כאםש אהרעלע איז א זעלםע־
בין איך ױכער ,אז ײען איר װאלם נאר נער בציי־ײי׳אכדז .איז ער דאך א גרויסער
בלײז א קוק געםאן אויף דעם קאסםיום׳ ארעפאז .קינד און קײם האט שייז נעוואוםמ
ודאלם איר מיר אים זיכער גאכגעמאכם אז דאם איז א קללה פה אלםעז םארבינער
אקוראס• איז אפשר נאך םיס א שמיצקד רבי׳ן ,און רען האס אים גענופען ריפעז :
בעסעד װי אירער ,איר האה דאך א פאר .דער פארשאי־טענער שניידער׳׳ .און אז אי־
מעצער האם באדארפם אויף גיך א םלבוש.
גאלדענע הענם ו
אהרזיייע איז געגאנגען אויפן שפאציר איז סען צ* אים נים געגאנגען .אז םען האם
םיס געלאסענע םרים -אנגעסאן אין דיז ג^װאלס האבעז א מלבוש אויף פסח .האס
שבח׳דיגען אנציג פיסן גופענעם קאלנער מזמ עס בײ אים באשםעלם ארום חנוכה־
ארן פארלאגע פעשה פאצעם ,אמ זיך צי־ ציים .נאר בלדיז ער אלית -אהר׳עלע .האט
געקוקם צו די םלכושים װאס עם האבען נים געגלייבם ני פ אין רבי׳ן און אוודאי נים
געמראגען די קחעװער פײדלעך און יי מ ע אין זית קללה .ער האס :עװאוסם .אז םאכען
פרײען .די מאגםלזױ * ז קאסםױמעז וואס א גום שםיקעי־ ארבעם דארף און סח נע־
זײנען געגײם געוואדען ביי יכאסקעלע פאר־ פען ציים .שלעכם כואכען האס ער גאר נים
םאםש״ און בײ פאיר שניידער .װאם איז געקאנם .קרדם־כל האס עד אלית פון זײז
גלאס געײעז א קאליקע .זיתעז געהאמעז ארבעם געסוזס זייז צופרידען .פריער םה
אױף די םײדלזװ־ איז די װײבלעך װי די אלץ האם עס אים אייײז געפחם געסעלעז•
פגדיפ .עם האס זיך געבראכעז אינםער די און נים איץ מאל האם געםראסען ,אז בײ
ארעפם ; געקנײםשם ארנםער >ױ קעלנער  :דער הונודסע אין די אויגעז און אין די
אית ארבעל איז געלאפעז פאראײס און גע־ אויגעז פיז אי*ע װאס האבען דאס פארםיגע
געבעז שלים ע לי כ ^ און דער אנ ד עי ע ר האס פלבוש געזען .איז עס געװעז גרם און ודאײיל
זיך געדיײם .ער האם גיס געהאס אױף נאי־ ער ,אהרעיע האס א זאג נעםאן :
— איך ןות דאס מלבוש צוריק אהיימ־
ש ב ת . ..אבער פלוצים האבען א גײ אדדרך
געםאן זיינע זד ע ענ ע קונזדםעה -אנגעםאן נעפעז■ >ה האם א חיסדון .איך האב ני ם
אין די פלבזשים וראס ער האס פאר זיי יי ב צ' ירארםען ביז אן אנדערער װעס דעם
געגײם .איז אים א גחח געיוען אויף זיי צו חיהרת דערזעז װען איר װעם גיץ אין שרל
קוקען .זײ זײנ^ן געלעגען אויף די קונה׳םעם או—ן אז־ער ארוים אויף א שפאצ׳־ר.
ארן ער האם עס אהײםגעגיםען און צע־
װי אײסגזיגאפעז ; אויםגעקנאקם .רוי די אפי־
צערסקע פונדירען .אדן ער האס זיד צוגע־ םרענם און װידער דערבײ געארבעם .ביז ער
קוקס צד די קאסםיופעז איז פאנםלען .לדב־ איז געבליבעז דערפוץ צדפרידעז.
און געםראכס האם אהרעלע־ װער קללה.
ייינער און ־דאדשעודער אדבעם• אוץ א כליק
אדיף דעם םלבוש יואפ די קומדםע האס ולאם קללד® -שוט .ער איז ני ס אויפן ריכ־
געגארס אז ער זאל איר נאכפאכעז און םיגען אדס .אזא שנײדער װי ער .נויס זײגע
שוין איז עס געװען װי אפםאסאגראפירם אין קענםענישען .דאדף גאר זדששםימ אין לוב־
זײז םחח .און אז אהרעלע איז דערנאד שבה־ לין אדער >.דארשע .און שפעםער האם ער
צר־נאכםס אהײםגעקופזוז א מ האס ט?ר די גאר באש^אסען .אז ער װעם אלץ אײססאר־
וזבדלה אפגעדעיזם דעם װארשסאס .האס קײפען ארן אדיעה קײז אמעדיקע .דארםעז•
ער שויז פאר זײז קונזדפע צדגעשניםעז דאס האם ער געהערט .א יייאדע קאליקע פאר־
פלבוש  :ארן אז עס איז פארסיה געווארען דיגם געייס בײ שנײדערײ .ער .פים זייגע
איז עס געװען אקוראם נאכגעפאכם םיםן קעגסעגישען .װעם דארםען זיכער גײן אין
שגי ם; מים די ׳ קלא שלעד־ז פי ם די אויס־ גאא־־ אנגעסאן------------ .
•
•
•
גענײםע שוםזןושלעך ארן פליםערלעך ; גלײד
איד ד.אב זיך אויפגעכאפם פון די זכדונות
וײ עס ײאי*ם געפאכם געװארעז םים די
^ ב ע העדט . . .אין אין ע פ ^ כ ע װאבען ־יעגען שטעטעיי און .י^גען אזזרעייען■ .דער
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פאי־שאלטענער שנײדער׳ /װי פין א חלום.
אין זאל איז געװען שטארק טוםעלדיג .מען
האט געהאלטען אין מאכען עפעס א זאמ־
לונג .קולרת האבען גערופען .האבען אי־
בערגעשטיגען אײנער דעם אנדעיען :
— איך גיב צען טאלערו
— איו צוגאנציג !
— איך פופציג !
אהרעלע איז געזעםען אויף דער טריבונע
דױ אן איינגעשרומפענער .עס האם אייםגע־
זען .װי זינט מען האט אים ארײפגערופען
אים צו באגריסען .ביז איצמער .איז פון
אים קײן העייפט ניט געבליבען .ער האט
געהאלםען אין האנט עפעס א פאי־ טאלער,
געשטופט דעם םעקרעטאר .אבער דער סע־
קרעםאר האט זײ פין אים ניט געװאלמ
צונעמען :
— באהאלט .איר קענט ניט ״אפארדען׳'
)זיך דערלױבען( . . .
איך ״אב געשעפמשעם צ־ מײן י*אנדט־
מאן־
— דער אוגרעלע איז דאך געװעז א
שניװ^ר .םאקע מים א פאר גאלדענע הענט-
םא װי קומם עס .װאס נאך אזויםיל יארעז
אין אסעריקע איז ער אזא ביטעדער
ארעםאן י •
און מית לאנדםמאן .גלייך װי אויך ער
יואלם די גאנצןי ציים געםראכט דאס זעי־
ביגע .האס פי ר שםיל געעגםפערם :
.דעם רבינ׳ש קלאז איז אים אויך דא
אהער נאכגעגאנגען .קאליקעס• װאס פאר־
פאגען נים זיתם קא שםאך .ה א מ ז פאר־
דינם שםיקער גאי׳ד; שנײדערם .װאס ער
פארשטעקם זיי אין גארםעל ארײז םים זיין
שנים .זײנען דא געױארעז .דעזיינערס׳• פי ט
קאגםראקמעז צו צעז -פופצעז םײזענם דא־
י 4אר א יאר אוץ פער  iאת פון אים האס פען
אין די שעפעד געלאכם :
— פעםער .גים אײך א שאקע ^ •
— פיםסער ,שים ארויס פ׳זאפד פץ א"־
»רע ארבעל•
את  pcאלע שעפער ־אם פעז אים
ארויםגעװארפען :
— א שאד דאס פ^אץ ־•אס איר פאר־
נע מ ם • . . .

דער פרעזידעגם• פים א דיקעז ציגאר
אין םויל ,האס זיד אריםגןישםעלם .האם אפ־
געהוםם פים א װירדיג .גביר׳יש .צעפיעש־
משעם הוסםעל .האס א פאכע געםאן פים
א םשעק .עם האבען א בליאםק געםאן די
בריליאנםען אויף זיינע פינגער .דער סע־
קרעםאר האם געקלאפם פיםז האפער איז
שםענדער .אלע האבען איינגעהאלםעז דעם
אםעם װי פאר א װיכםיגעו פםק־דין אין
געריכם .דער סעקרעםאד האט פייערלעד
אויםגערופען :
— אונזער װילדיגער פרעזידענט .זאל
לעבעז איז געזחגם זיין .גיט א םשעק א'י ף
פינף הונדערם ד א ל א ר;!!
א האנם פאסשעריי האם פארהיייכם דעם
גאנצעז זאל .איד האב זיד ציגעבײגעז צ'
פית לאנדספאן:
— און װער איז דער פ רעזידענ םי
איז םיץ לאגדםפאן האט פיר ציריהגע־
פליםםערם איז אױער אריין ;
— .כאסקעייע פארםאטש״ . . .

>; ז ײ ט 13
— >ן

 w.ו

;ujל iס  iigדיט (8
אײף קאנקורעגץ .פארמאגט זי גענ־ג אנדערע
ריט־ען אראפצ־דריקצן די פרײזען אץ דארף
:־ט אנקימען צ■ דער הי״־ף פון א ״ריסעשאן״.
דער פראפעסאר ײײסט• נאטיר־־עך ,זײער גוט,
אז די מיםלען פון דער קאנקורענץ־װירט־
שאםט אראפצודריקען די פרײזען אויף פחור-ת
פירן זײער אפט דירך ״ריםעשאנס״ און עקא־
נאמישע קריזיםען ; ער װײפט עם ,אבער ער
איז דאך א ױי םענ שאפ^ער .נים קײן ״פא־
' 1י טי ש עך ,שעמט ער זיך אינטער אביסעל.
אויפן צװײטען ארג־רענט >אז דאפ שני
דען די שטײערעז ױעם שטעלען דעם רעג
ר־נגם־ברדזשעט אין געפאר איז פירען צ־
אינפלאציע( ענםפעדט שליכטער .או ער ־אט
נים קײן פררא פאר דעפיציט־בודז שעםען און
פאר אינפלאציע ,־יארים פעז קאן אלץ רעגי־
יי רען דירך די בענק און מען דארף זיך גאר־
נים װענדען צו דער היייף פון דער געים־
מאשין.
װאפ זש> װיל שליכטער ל — ער וױל .אז
די רעגירונג זאל ניט ' 1אזען די .ריפע שאן״
פראנק און פריי אר־פשפאצירען איבער דער
־ײרםשאפס .ביז װאנען אלץ װעט זיך פון זיך
א ״ מ .אויפפרעפען״ .קיין שים רעגירינג
י.אם נים דאפ רעכט צו לאזען
 זאגם ערגרײםע צאלען בירגער ליידען פרן איבעםם־
לאזיגקיים אז א שדם רױכםיגער םיבה ; קיץ
שיס רעגירונג טאר גים טאיערירען קיץ
אופזיםםען פאר^יםם אין דער פראד־קציע.
די רעגירונג םוז אײנגרייפען :ױאפ ז אי זי
אננעפעו דעם פארלײג פון די דע־
ט אןי
ראקראםען צ■ העכערעז די נים באשםײערסע
פערזענלעכע אײגהינפם פיז  600אױף 800
דאלאר םאר נלעז ני פ  :דאם  o s rזית נים
י״שר׳דע .יױיל דאס 'דעם גריגנער פאכען
די לאגע פון יענע גר־פעפ ,װאפ זייער איינ־
קוגפס איז שײן אז דעם צים ודעיגפ םען
באשםײערם .איר הערס אן ארגופענם פון
א פראפעפאר "אס שםעלם זיך אין א פאזע
פדן א פארםיידיגעי• פץ פ א ל קי געגען ״רי־
פעשאך׳ און געגען ארבעםםלאזיקײם ז אז
די נים באשםיתי־טע איינקינפסען זײנען די
לייענםטע אײגקוגפסזין .דאס איז יושר׳דיג,
נאר אז פען ױעט זיי אר־יפהעי־פען עםיואפ
דאס 'יעס זיץ אופ׳יו שר־
פיט שטייערען
דיג.
גאר װיכםיגער פין דעם איז דאס .װאס
דער נעיערענפער עקאנאפיםס לייגם פאר
צו סאז אנשםאם דעם פארשלאג פץ די דע־
פאקראסען .די גאנצע ישועה זעם שליכטער
אין דעם .װאפ םען װעם אין גאנצען אפשאפען
דעם געהעכערםען איינקויף־שםײעד אויף
עלעקםרישע לעפפלעך■ פפארם־זאכען• קאפ־
םעםיה .פאטאגראפישע אפאראםעז ,םשעפא־
דאנעם .צירינג און אזױ װייסזיר .דאס —
גלױבם י ע ר ױיםענשאפםלער — װעם םםי־
םולירען די ברײםע פאסען פון פאלק צו קוי־
פעז אט די אלע זאכען ארן דאס רעדעל p s
דער פראד־קציע יועם זיך װידער א דריי םאז.
אץ דן״ר פראפעפאר ,און זיץ גלייכען ,רױיס
איודאי ,אז כדי ד־ערםאלגרייך צו באקעםפען
די .ריסעשאך׳ איז וױכםיגער פון אלץ• צי
הױבען די קויף־קראפם פמ די פאסען פון
פאלי^ אז ווען מעז ײעם ארונסערנעפען נאך
ציױי הונדערט דאייאר פץ דער באשנדיער־
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טער אײנה־נפט .ױעט מען בײם ארבעםס־
ניענש לאזען נאך עטלעכע איבעריגע דאלאר
אין קעשענע און ער װעט זײ אײפגעבען .ער
װעט אפשר פאר דעם געלט ניט קױפען קײן
פאטאגראפישע אפאראםען און קײן לעדערנ?
טשעמאדאנעם אפילו נאך דעם .װי מען וועט
שוין האבען אפגעשאפט דעם גאנצען געהע־
כערטען אײנקו־ף־שטײער אויף זײ׳ אבער
שפײז אין שיך א־י קלײדונג װעט ער קויפען.
אדן אז ם׳װעט אים בלײבען נאך א פאר
זיכערע דאייאר׳ דאם הייםט :װען ער וועט
זײן זיכער .אז די פא־ דאיאר װעמ ע י אריינ־
״ריגען רעגולער ,אז זײן בוה שע ם ־אם זיך
פארגרעפערט אויף דער סומע פון די איבע־
ריגע פאר דאלאר ,װעמ ער זיך אפשר אויך
דערמאנען אן דער וואש־מאשין■ וואס ער ד-אם
שױן ’‘ אנג געװאלמ קויפען און איז ביז דעם
גיט געױען אימשםאנד דאס צו טאן ,און א7
דעם שעװראלעם .זגייף װעלכעז ער האם שוין
יאנג געווארפעז אן אויג .אזוי .און נאר אזױ.
װעם די רעגידונג קאגען העלפען דער װירם־
שאפם ארויםצוגיין פון דער .ריםע שאןי .דאס
,יױיםם דער פיאפעפאר אוי ך אבער ער
ווארפם עם אפ ױייל דאס װעט זיץ אומ־
r׳־ איר זעם .האס ניט טאםנזיד שליכםער
פיי“ פארצרלײגען .באזינדער ני ס פיל .װאפ
זאי- 1וירקלעד העלפען דעם פאלק אדדיסצי־
גיץ פרן דעד ״ריטע שאך .אבער קריםיקירןין
די רעגירונג טיט עד ,אין דאס איז א־יך
עפעט ייערט.

ל,ולטו״־קאגג־עס גריים צו פײ-ע־
״וננען לבבװ־ רעם 300צען ױבל
פון אידען אץ אמערילע
אויף א באראסונג םיםן אנפייל פת פאר־
שםייער פון אידי שעז ארבעםער־קאמיםעם.
קדלםור־קאנגרעם• אידי ש נאציזינאלען אר־
בעםער־פארבאנד ,ארבעםער־רינג און אנ־
דערע ארגאניזאציעס איז באשלאסען געװא־
רעז אנםיילצדנעמען אקםיװ אין די פײערדנ־
ג>ז לכביד דעם  300סםעז יובל פון אידען
אין אמעריקע אין ראם פרן די אלגעמיעע
פײערונגען .ידאס יוערען צוגעגרײס פרן א
:אציאסי^עז ױבל־קאמיםעס.
דער קילםרר־קאנגרעס ־אט אייסגע-
םיילם א ספעציעעלן קאפיםעם ,װאס ארבעם
אײם דעם פלאן פדן די פײערדנגען .אין נױ־
יארק ודעם פאדקוטעז א מאסען־פייערונג
אין איינעם פמ די גרײסע זאלען פי ם א ױ ײ
כ>ר פארשײדענאו־טיגער פראגראם.
ענלעכע פײערדעען ױעלען פארקופעז אין
פארשײדענע שםעם איבעד׳ן לאנד .עס װעם
ויערעז אױפגעארבעם א טפעציעלע ®־אגראס
פאר פײערדנגעז אין די שדלען .כדי די ק מ־
דער זאלעז זיר באקענעז םים די װיכםיג־
סםע מאמענםעז אין דער געשיכםע פרן אי־
דעז אין אמעריקע.
די -ציקונפם” .דער עלםסםער אידי שעד
זשירנאל .װעם ארויםגעבען א רײכעז נוסער.
געװידפעם דער ײבל־דאםע .די אידישע
ענציקלאפעדיע װעם ארײסגעבען דעם יאר
צ'ױי בענד .אין אידי ש ארן אין ענגליש .װע־
גען דער געשיכםע פון אידען אין אכיעריקע.

מ א י 1954 ,

טמונ־סטעז ®ולרןן איטמס א־ז  w w o mזניאס
י איך האב אנגעװיזען אין
מיין פריערדיגען ארטי־
קעל•( זײנען די מערסטע
ױניאגס אין די יענדע ר
פון דרים אסעריקע אנ^
ג־לשלאסען אן דעם רע־
גיאנאלעז פארבאנד פון
דער .איגםערגאציאנאיצר קאנפעדעראציע
םון םרײע ױניאנם״ .דאס איז די םרײד יו־
גיאז ארגאגיזאציע וואס האם זיך ארגאגי־
זירם אין אסאזיציע צו דער .װעלם פעדע־
ראציע םיז םרייד ױניאנס״ "אס איז דאסי־
נירם פ ה די קאםוניםםען .אין די ערשםע
יארעז פוגם צװ׳־ימען װעלם־קריג .זיינען די
מערםסע םח זײ לאסייז־אםעריקאנישע m o
ײניאן פארבאגדצז געװען אנגעשלאסעז אז
דער קאפוניםםיש־געםירםער .קאגפעדערא־
ציזױ םון די לאסײז־אםעריקאנצר לענדער.
)? .ם .א .ל (.אבער נאכן םוף םיז דער םלחמה
איז דער אײנםלום םוץ די קאמוניסםישע פי־
רער שםארק געפאלצז אוץ דיער קאנםעדע־
ראציע האט זיד אנגעהויבעז פאנאנדערסא־
לען אזוי ,אז דייינם צו־םאג זיינען נאד אן
איר אנגעשלאםען בלויז א קליינע צאל ױ־
ניאנס .םיר וײלעז דא אין קורצזמ איבער־
געבעז די געשיכטע פון דעם אויפגיי און
פאגאנדערפאל םון אם דער םינדיקאלער אר־
גאניזאציע.
די ג ר מ ד דנג פ ץ ד ע ד ״ ר:,זאד״
די .קםאי,־־ >די ארבעםער קאנפעדע־
ראציע אין די לאסייז אמעריקאנער לענ־
אין
איז געגרינדעט געדוארעז
דעס
 . 1939אין מעקםיקא ־סיםי ,ודען דארם
איז פארגעקוכ׳צן דער אינםערגאציאנא־
רער םרייד ױניאן צחאסענפאר .עס איז
דעמאלם גערוען די פעריאדע פון דער
.סאלקס־פראנם׳ באוועגוגג אין אייראפע
איז די רחוזעלם ערא אין די םאראיי־
ניגםע שםאםעז .דער רײםער סרײד ױ־
ניאן אינםערגאציאנאל איז םיט ע ט ל ע מ
יאר פריער אויםגע־^יתם געוואי־עז איז די
קאמוניסםעז זייגעז אין אלע לעגדער ארײג־
געםראסען אין די פרייע םרייד ױניאנס.
אין כעקסיקע ד.אס פרעזידענט קארדע־
נאס• עםלעכע חדשים פאי־ דעם אינטערנא־
צ־אנא^עז סרײד יוניאן צוזאמעגפאר .אי־
בערגענוםען די אייזענבאנעז און די אויל־
?אםפאניעט פת זײעדע אויםלענדישע בעלי
בת־־ם און געשםעלס די נאציאנא-יזירטע
אינטערנצמ־נגעז אונםער דער פארװאלםונג
פון ד• םרײד ײניאנש .גלײכצײסיג האבען
זיד די צ א ל ר ״ מ קלײנע ײניאנס איז מ ק ־
סיקע .פאראייניגס איז אית גרײסע מ נ ס ר א ־
י ע ארגאניזאציע די טע .טזי .עמע» .שפע-
םער איז צם געקופען צי גייע שפאלםונגען
איז הייננז ױשעז װידער פאראן עםלעכע בא־
זינדערע פעדעראצ'>ם< .פזזמת אס די גע־
שעענישעז א״ז מעקנױקע דעראיים געײען
דער צענםער פוץ דער ארבעטער באײעגינג
א*ן די לאנדץ־אטעריקאני שע '‘ ענדער א*ן
די פענ שעז װאס האבעז אגגעפירם מ־ט די
*
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םץ אױגוסםץ זוני
םעקםיקאנישע ױגיאגם ,באזונדערם דער קא־
מוניםםישער אדוואקאם" ,לאמגארדא טאלע־
דאנא ,זיינען געװארען פאפולער אין דער
גאגצער װעלם.
אין  1939איז אויסגעבראכען די צוױימע
וועלט־מלחמה וואס האם■ בלויז אין עסלעכע
חדשים נאכן אינםערנאציאנאלען טרײד ױ־
ניאן צוזאםענםאר .ארײנגעווארםען די וועלם
אינם גרױםען אומגליק .די נײ־געגרינדעטע
קםאל״ וזאם זיך -צו דער צופרידעגהײטפון אירע גרינדער ,אםילו אויך אין פאר־
לױף םון דער פלחמה ני שק שה׳דיג אנםװי־
קעלם .די אלגעםײנע לאגע איז דעפאלט
געװעז זייער גינסםיג פאר די קאמוניסטען.
װעלכע האבען געשלאגעז פאליםישעז קאפי־
םאל פון דעם װידערשטאנד פרן רוםישען
פאלק געגען די נאציס .צוליב דעם איז אױך
געװאקסען דער איינפלום פון דער .קםאל״•
אבער באלד :אך דער מלחםה האט זיך
די לאגע געענדערם .דער גענעראל סעקרע־
םאר פון דער .קטאל״ איז דעמאלט גע־
װען דעד קאפוניםםישער פירער לאמבאר־
דא טאלעדאגן^ נאכן קריג האט זיך געגריג־
דעם דער .װעלם־פארבאנד פון טרעיד־ױ־
ניאנם״ אז װעלכען .עס האבען זיך אנגע־
שלאסען ארגעםער ארגאניזאציעס פון אלע
לענדער .אבער די דאזיגע אייניגקײם האט
נים לאנג געדײערט .ווען די םרייד־ױניאנס
אין די דעפאקראםישע לענדער האבען גע־
גרינדעם זײער אײגענע אינםערנאציאגאלע
קאנםעדעראציע• וועלכע האט הײנם איר
הויפם־ביורא אין בריסעל .איז טאלעדאנא
געבליבען םרײ דעם קאפוניסםישען איג־
טערנאציאנאל .די מערהײם פון די ארבעטער
ארגאניזאציעם אין לאטיין־אפעריקע האבען
אבער נים געהאם קית םיםפאםיעס פאר דעם
רויםען מאסקװער קאםוניססישען איפפער־
יאליזם .אײנע נאך די אנדערע זיעען די ױ־
ניאנם ארויסגעםראםען פון דער ״קסאל״
איז איר אײנפלום איז כסדר געזונקען•
אין פעקסיקא גופא איז די טע .םע .עםע.
ארויסגעסראסען געגען דעם קאפוניםםיש־
קאנםראלירםען ״ותלם־םארבאנד״ .עס איז
געקומעז צו א קאנפליקם םים לאםבארדא
טאלעדאנא און אין פארלויף פונם שסרייט
איז דער אפאל אזוי־באריםםער םירער אינ־
גאנצען אויסגעשלאסען געווארען פת זימ איי־
גענעיי ארגאניזאציע .לאםבארדא םאלעדאנא
איז אבער וױיטער םארבליבעז דער טעקרע־
םאר פון דער ״קםאל״• װעלכע האס נאד
אל׳ץ איר דדיפס אפיס אין פעקסיקע.
נאכדעם װי םאלעדאנא איז ארויטגעווארפעז
גד^ןא־שז פין דער טע .םע .עדע .האם די
.קסאיי" פאקסיש שוין נים קיץ שיס אנגע־
שלאסענע ייניאן אינם ' 1אנד װאר זי האט
א'ר הײפט־בױרא .דאס איז פאר םאלעדאנא
געװען א ױיעל או מא מענעפע ־־אג? ייאס
האם לאנג גיט געקענט אגהאלטען .ער א־ז
ארויטגעקראכען פץ דעם דאזיגעז קלעם
דילד גרינ׳יעז אן אײגענע נייע ײניאן .די־א

 ײניאז פון ארכעםער און פויזנרים״ איזאבער פארבליבען א פאפירעגע ארגאגיזא־
ציע און איז אין מעקסיקע אינגאנצען אומ־
באקאנם.
פון יאר  1948ביז  1953האט מען פין
דער .קטאל״ אינגאנצען ניט געהערט און
מען האט געקענט אננעמען .אז זי איז איג־
גאנצען אײנגעשלאפען .אבער אין פארלויף
פון לעצסען יאר האט טאלעדאנא וױדער
פון זיך געלאזט הערען• די געלעגענדיײט
איז געשאפען געװארעז װען די רעגירונג
אין גװאטעמאלא האט צוגענומען דאס איי־
גענםום פון דער אםעריקאנער ״ױנײםעד
פרוט קאמפאני״ .טאלעדאגא איז עםלעכע
מאל געקוםען אין דעם שכנות׳דיגען לאנד
און עס איז אים געלונגען אריבערצוגעװינעז
די ױניאנם פון ג־ואטעמאלא פאר דער
.קטאל״ .אויף אזא אופן איז גװאטעםאלא
דאס אײנציגע לאנד אין לאםימ־אמעריקע.
אין וועלכען די ױניאנס זײנעז אונםער א קא־
מוניסטישער אנפירונג .עס איז אבער םאלש
צו באצײכענען גװאטעמאלא װי א קאמעיס־
טיש ייאנד .װי עס טום עם די פרעםע אין די
פאראייניגטע שטאטעז .די קאמוניסטען אין
גװאםעמאלא האבען בלויז פיר פאדשטײער
אינם קאנגרעס אין  95פראצענם פון דער
באפעלקערונג ױינען לאםאליקען•
א צווייטע געלעגענהײט .בײ װעלכער די
״קםא',׳׳ האט זיד װידער־ ארײסגערוקם אין
דער עפענט״יעכקײט .איז עס געװען דאן
װען זי ־אט אפגעהאלטען איר צוזאפענפאר
אין טשילי .דער צוזאמענםאר איז גראד ניט
געווען קיץ באוױת פאר דער שטארקער
לעבעגם־פעאיגקײם פון דער ארגאגיזאציע.
װייל אין די  15יאר װאם די קאמוניסםישע
פעדעראציע עקזיםםירט■ האט זי אפגעהאל־
םען אינגאנצען פיר קאנװענשאנס .אן דער
הילף פון סאװעם רוסלאנד ױאלט די ארגא־
ניזאציע בכלל נים געלעבט .א חוץ דעם איז
דאך נים שװער פאר אזא פערזענלעכקײם וױ
טאלעדאנא צו שאפען ארום זיך עםלעכע ױ־
ניאן־גרופעס .די יוניאן פון .די זאלץ־גריבען
ארבעםעד אין טשילי .וואס איז פארבונדען
פים דער ״קםאל״ .האט אויף זיך געגו־
מעז צו ארגאניזירען אט דעם אויבענדער־
פאנסעז צוזאמענפאר .פאריגען 'אר .עט זײ־
נען .פארשםיים זיך■ געקיפען דעלעגאטען
פין כםעם א^ע לאנױין־אמעריקאױשע ״לענ־
דער .אזוי װי די ריתע־הוצאות פאר די דע־
י^עגאטעז צי די האריניסטישע קאגפערענ־
צען װערעז אי^עראי באצאלט פון די קאפי־
':סםי שע ארגאניזאציעס■ האבעז ניט געפע־יט
קײז בעי^נים אויף א פרײע יאזדע צים צו־
זאפענפאר אין ט שיל'.
אויסן צוזאפענפ^י זימען ניט אגגעגע־
בען געו-ארעז ?יץ שים ציפערען װעגעז
דער צאיי מיםגייידער אין דער ארגאניזאציע
ומיט א ־ 1ענגערער צײם ציריק האב איך
געשיקם צו טא״עדאנא א פראגע״בײגעז אין
אים געבעטעז פיר אנגעבען די ארגאגיזא־
צ־עס ײאט ײ-נען אנגעש־ארדז אן יער
״?טאל" .אבער ביז הײנט האב איר פיז איח
לי־ז שים ענםפער געקראגען .אבער• ױי
זאגט דאס גלײכ־וערטע־ : 1גאר קײן ענםפעד,
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איז אויך אן ענטפער .פץ עקװאדאר איז
בלױז אײנע פ־ן די צאלרײכע פעדעראציעס
פארבננדען מיט דער ״קםאל״ .און אין
די אנדערע לאטית־אמעריקאנער לענדער
האט זי בלויז איינצעלנע לאקאלע אדער דיס־
םריקט יוניאן־גרופעם אבער קײן שום י אנד־
פעדעראציעם .(.דער צוזאמעגשאר גיפא האט
ניט געהאט קײן שים באדײסונג .די לאטיין־
אןןעריקאנער פרעסע האט דעם ענין גע־
װידמעם בלױז עםלעכע שורות .די גאנצע
אונטערנעמונג האט קוים בארעכטיגט די
גרויסע הוצאות ,װאס זי האט געקאסט.
די הויפט־סיבה צוליב װעלכער דער צו־
זאמענפאר אין משילי איז גערופען געװא־
רען איז געװען צ• שאפען שטימ־נג פאר
דעם קאנגרעס פונם קאמוניםםישען ״װעלם־
פארבאנד פון ױניאנם״ ,װאס האט געדארפמ
פארקומען אין וױען -עסטרייך ,און די אײ:־
ציגע דערגרײס־גג פונם צוזאמענפאר אין
טשילי איז געווען דאם װאס ער !.■1אם אויס־
געקליבען דעלעגאםען צו אט דעם קאנ־
גרעס .אבער װער זײנען עם געױען די דע־
לעגאםען .װאם זײנען פון לאטיץ־אמעריקע
געפארען קײן װיען ו וועמען האבען זײ פאר־
טרא טעןו װער האט באצאלט זייערע פלי־
היצאות קיין װיען און ציריק י
אין מעקסיקע האבען די צײטונגען גע־
שריבען .אז פון די צאלדײכע מעקסיקאנער
דעלעגאטען איז אפילו .קײן אײנציגער ניט
:עשיקט געװארען פון װעלכע עם איז גרויםע
לאנד־פעדעראציע״ .אין די אנדערצ לענדער
איז די לאגע גיט געװען א סך בעסער• א
צאל שפאגישע פליטים װאס לעבען אין די
לאטײן־אמעריקאנער לענדער און זייגען גע־
װארען זעלבםטשטענדיגע אדנטערנעמער.
נים האבענדיג מער קיץ ש־ם פארבינדינג
מיט דער טרייד י עי אן באװעגונג .זײנען גע־
פלויגען קיץ װיען צו פארםרעטען ״דעם
פראלעמאריאט״ .פאקטיש האבען זײ אפיל•
נים פארםראטען זייערע אייגענע איבערצײ־
גינגען ,װייל מארגען קענען זײ אפשר ארי־
בערגימ אין אן אנדערען לאגער .אזעי^^1
זאכען האבען שוין גיט אײנמאל פאםירט.
ד־ גאענטע קריבה׳שאפט װאס איז פאי־
אן צװישען די מיליטער־דיקטאטארען און
די קאמוניסםישע יוניאךאינטריגאנ טען פאר־
נעממ א באזונדער טונקעלער .הגם ,א בא־
דייםונגםפולער קאפיםעי .1אין א טיײ 1ייא־
טײן־אמעריקאנער לענדער דולדען די מייי־
טער־דיקםאטארען די קאמוניסטישע טדייד־
ײניאז פראפאגאנדע בעת די פרייע טרייך ײ־
ניאנם און די ליבעראלע באװעגונגען ױע־
רען פארפאלגט• אין פערי ,י 1משל ,איז דער
ארםיגער דיקםאםאר .אדריא■ זייער פרײנט־
י*עך צו די קאמוגיםםען כדי זײ אייסצונוצען
איגם קאטף געגען די פרײע םרייד יוניאנס
א־ן דער עיקר געגען דעד דעמאקראםישער
פ .ר .א .אדריא װארפט
פאלקם־פארםיי
אפט לאזעגען װאס װערען זייער גערען
אדיפגעכאפם דורך די קארוניסטען.
אין ווענעזועלא ,װאו דער הויפם־גענע־
רא .1,דזשימנעץ פערעץ פירט אן מיט דעם
נויייכה־רעזשים .קענען נאר געװיסע אײנ־
צעלנע איגדיסםריע־ײניאנס פונקציאנירען
בעת די פרייע טרייד ױניאן פעדעראציע איז
אינגאנצעו פארבאםען■ אין מאנכע אפיסעס
פין די דערלייבםע ױניאנס זײנען די װענט
באצירט מיט קא&וניסטישע פלאקאטען ,בעת
די פירער פין פרײע געווערקשאפטען ד י■
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דינסטאג דעם  11ט ען אפרי>  .1954איז
געשטארבען בעקי ססײן .דעם  13ט ען איז
זי ארײסבאגלײט געויארען צו איר אײביגער
ר־ פץ הינדערטעל קלאקמאכער ,מיםגלידער
פון ארבעטער־רינג .סאציאליםםישע פעדע־
ראציע .די בעל הספדים זײנען געװען :הערי
דארדיק .מעגעדזשעי־ פ־ן דער קי 1א־קמאכער
י־ניאן  :הערי בערגער .רעגעדזשער פץ דעם
״פאי־װערטפ״ א*ן פריעט שאפירא פ י ן אר־
בעטער־רינג האים אין פילאדעי^פיע .אויף
דער פעמעםערי האבען גערעדם ב .קיק,
טעקרעטאר פין לאקאי  ; 69סײמאן דיױויד־
סאן .סעקרעםאי פין דזשאינם באארד .וױים
פרעזידענם גדליה ריבין האט נים געקענם
לימען .ער האט ציגעשיקט בלומען.
בעקי םטײן האט מים  50יאר צוריק .צו־
זאמען מים איר פאמיליע .עמיגרירט קייז
אמעריקע אץ זיך באזעצט אין פילאדע^פיע.
געבײרען אין א קלײן שםעמעל אין
בעסאראביע .האמ בעקי קיץ מעגלעכקײט
נים געהאט צ־ קריגעז עיעמענטארע ביא־ונג
אין א שולע .זל ס ײנג מיידעל פאנגט זי אן
פארדינען א־ר שטיהעל ברײט אלם א קלאוק
פינישעי־ין .דאמאי־פ איז גע־ועזען די פער־
יאדע פ־ז טױעט־שאפ .פינישערם זיינען גע־
״ען עבד ־ עבדים  . . .א שקלאף בײ א
שקלאף .דעם פינישערס ״באם" איז געװען
דער ״אפערייםאר״  . . .דער ־טאפ איז געװען
בעקי׳ס סק" 1ביז זי• ציזאמען מיט א סך אנ־
דערע אידעאליםטישע ארבעטער .זײנען גע־
קימען צים  ,c 'srאז מידארף אנפאנגען צ•
בײען ײניאנם .אפצושאפען דעם םװעט־שאפ
סיםטעם.
בעקי סטײן איז געװען אײנע פון די
גרינדער פין דעם פינישערס יאקאל 44 .69
יאר האט זי אומדערמידלעך געאי־בעט פאר
דעם ײאוילזיין פ־ן די ארבעטער בכלל און
פאר די קייאוקםאכער יפרט .בעקי האט אײך
אװעקגעגעבען א טך פין איר צײט פאר׳ן
ארבעטער־רינג אין פאי• דער סאציאי 1י םטי-
גען אדער פארשיקט אדעי־ זיצען אין תפיםה.
עכ איז אדיך מערקװירדיג .אז פעראן אין
ארגענםינע פארפאלגם א סך שטארקער די
דעמאקראםישע מרײד ײ':אנפ .סאציאליפ־
טען א י ן אנארכיסםען ־ױ קאמיניסטען .די
ייעצטע װערען באזונדערס גום באהאנדעלט
נאך דער פארשטענדיגרנגס־פאליטיק צװישען
נ־ענאט אײרעס אין מאםקווע.
די קאמיניםטישע ײניאן־גרופעס .װאס
זײנען פארבונדען מים דער ״קטאל״ הא־
בען הײנט נים קיץ שים ױיכטיגען איינ־
פליס אין י 1אםײן־אמעריקע .הגם די דעפאגא־
גישע מאסקװער פראפאגאנדע לאזם זיך נים
אינגאנצען ניװעלירען אין די צוריקגעשטא־
נעגע לענדער מיט א פרימיםיװער באפעל־
קערינג .דעש קאמיניםםישען איינפלום קען
מען פארקלענערען נאר ד־רך אויפהײבען
דעם עקאנאמישען מצב פון דער באפעלקע־
רונג .אין לענדער ^יאי די פאלקםמאםען לע־
בען אין װאײלשטאנד אץ אין פרייהײט ד,אט
דער קאמ־גיפטישער כישוף פארלײרען זיץ
כ־ו^

שער באװעגינג .זעלטען ירען בעקי האט
פארפעלט א ײני א ך מי טיגג .א סך יארען איז
זי געײען א מיםגליד פרן דזשאינם באארד
און פון באארד אװ דירעקטארם און אויך די
טשערלײדי פון לאקאל  .69זי האם בײגע־
־ואײנט כמעט אלע קאנװענשאנם פון דער
אינטערנעשאנעל זײט די י 1עצטע  40יאר.
אפיי1־ װען זי איז גיט דערװיילמ געװארען
א^פ דעלעגאט ,איז זי געפארען פאר אירע
אייגענע היצאות .זי איז געװען א געטרייער
חסיד צ־ ד>ר אינטעי־נעשאנעל .די יזניאן
איז געױען איר הײם און איר פ א מי לי ע. ..
 44יאר אן איבעררײס האט זי אוועקגעגעבען
פאר דער ױניאן אן ײעלכע עס איז באלױ־
ניגג .אזא מענש האם כשר פארדינם ניט
פארגעםען צו װערען . . .
אין יאר  , 1913װען די אינטערנעשאנעל
האט ארויםגעדופען דעם קלאוקמאכער גע־
:עראל סםרייק אין פילאדעלפיע ,איז בעקי
סםײן געװעזען אײנע פיז די אקטיװםמע טוער
אין קאמף פאר א יוניאן  :זי איז געװעזען איי־
נע פון די סאלדאםען אין םראנם אין קית
ארבעט איז פאר איר ניט געװען צו שווער.
אבער .ליידערי אימ קאמף האט בעקי פאר־
לײרען — דעם קאמף פאר איר לעבען.
כביד איר אנדענק •
ר .ק ו ק  .סעקןרעטאר,
ייאקאל  .69פילאדעלפיע

אידרא־ שיפמאן ,םעגדזשער פון
לאקאל  ,64געשטארבען
שבת .דעם  24םן אפריל .איז פלוצים גע־
שםארבען איזידאר שיפראן ,דער לאנג־יא־
ייג ע ר מענע ח שער פון דער באטאנהאל־מא־
כער ײניאן לאקאל  .64פרײםאג אװנם ,דעם
 3י ם ען אפריל ,א־ז שיפמאן געיוען בײם דרי־
םעז סדר פון ארבעטעד־רינג .אין וואלדארף
אסםאריא האםעל און האט זיך גאנץ גום גע־
פיי׳ם .גאכן סדר איז ער געגאנגען אהיים און
האט מיטאמאל זיך אגגעהויבען פילען שלעכט
און איז אין א קורצער ציים שפעטער גע־
שטארבען .על^א־ז אלם געװען  63יאר.
איזידאר שיפמאן איז געקומען קיץ אמע־
ריקע אלס ײנגעדמאן פיז א קליק שטעםעל
אין גאליציע .דא האמ ער זיך ארײנגעוואר־
פען אין ד עי ארבעטער באװעגונג .ער איז
געװען א מיטגרינדער פון דעם ארבעםער־
רינג בר . 134 .א מיםגרינדער פון דעם ליבע־
ראלען פארםיי קלוב אין די בראגקם און א
מיטגליד אי:ם קלאוקמאכער ברעגטש פון
אידישען סאציאליםםישען פארבאנד .פאר די
י־עצמע  20יאר איז ער געװען מענעדזשער
פון דער באסאנהאל םאכער ױניאן.
ביי ד עי לװיה ,וואם איז פארגעקומעז זינ־
טאג ־אט דעם פארשםארבענעם דםפיד גע־
װען דער טשערסאן פון לאקאל ם .ראבינא־
װימש ,יאנלעל מילער .פון דער קלאוק
דזשאינט באארד ,דר .װאסקאוי• פון דער לי־
בעראלער פארםי' .י .ברייםעל .פץ ארבעםער־
רינג• אמ ב .פדישװאסער .פון .פארווערםם״•
אסאסיאײשאן .דער פארשטארבענער יאזט
א־בער א פר.־י אץ א זין.
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•ן ר ד ^ ם עג ם ד װז ךו ^'
ײ די * ל מ ם ײ מ יארלא*
מ צ ם ויןילעז *יז מ ד ־
גיע .װ*ם זײזגעז ®ןר־
געקופעז דעם ?y o n
*•*׳יל .הן מ די סןמיא־
ליססי שן •אדםײ מ ־
ו חיג ען « גרויםען ױ ג
*יז ש ריז רדי מן ■ןרלןן םזג^ * wpnיז גע־
ח״ילם  vnrrcgiי י ז י *י »  . nמ מ ז די
 om pi vn o ^ r eia 77ד מונ מ ם עז• qiNi
ז ײ מז *דיםגצקלימז מו דן דזן » םן מיזך
 jsm armדי קריםסלעד־םןד
לי ס סיז מ
»אדםײ .װןמ *יז ביז «יצם געודען
בײ דער  w p .O 3 t» * o u m nאיז לע**
םזנז ®*ילאמגם מ ה א ם  108גמנדאסען.
*יצם  mזי ג ע כ לי מן נדם מ ®*נדזזםען.
* זיג ה»ם ייי ד ג עזזז מ ען די לימװזףלע
®ןרסײ .וז*ם *ײזנד ה*ס זי ג ע מן ס  20ם*נ־
דזןםען  PKאיצםער ר*.ס זי  VHPסעז 25
מגד * ס ען .די ק א םוגי ס מז זײגצז •מנדלעך
ז״ ר כ מ מי ל עז־ פון די ® 7זגדןמען װןזס
זײ דיזגען «ײזנר פארפאגם .זײגצז די גע־
בליבען םד הכל סים a
װי נוזן ם *ז *ם גי מ ר עז .ה * מז גע־
וש*ס דעם גרעסםעז געוױנם די םאציאלינן־
םצז »ײ דיאבצז איצם פים נײז פ*גד*סעז
מ ר ע ר װי פריער• * מ ר דער זיג איז גרע*
®ער ודי עם דריקם זיך אויס אין ןזס די
צי מ ר ען .אין די דעפזזקראסישצ רענדצי־
פרן פעדב'*י'ראפע זײנען די *אליםישע
*ארםײ׳זן *? ocycנםןילידירסע .מים א גע־
ש׳־יאםעגעד פיםגייידזרשאסם .װזזס אי.ז פא־
ליטי ש דצרצײגעז את ®*לגם גייד פיט X
הדיטישצז קגק די אגםדיישלונג איז פזזלינױ*
שעז איז עהאנאפישעו יעבען .אין אזערכע
יעגדער ?אז םעז גישם דצרווארסצז קיץ
גרײםע צגדעריגנעז זױן דער
 pcדי ןזרגאגיזירםצ כװזי־ת אויף דער םא־
ליםישער ארענע .גאר זעלםעז ווען .אז עס
םרזפם זיך דןז ר מן אז אםתע איבערקערע־
ניש ביי וואלען .א פין .לענד־םלײד־־ .װי
ם־רופם עס אין אמעריקע•
דערסאר זזבער ױינען אין די םערב־א"*
רזזפעאישע רענדער די קלײ:ע ענדערונגען
א'ן ןיתזןסענשםעל פח פארלאמענטען װאס
װערען דערגרײכט כײ אלגעמײנע װאלען.
פון דער גרעםםער באדייםונג .עם האנדעלט
זיך נישם בלויז װעגען עםלעכע עזטימען
מער אדער וױיגיגער אויפן באדען פין פא>״
ייאםענם .פאר אדער געגעז א געזעץ• װאס
ײ פ ם אר־יפ ' 1ײדעגשאפםלעכע קאנפיייזטען
א־ן ד ע ר עפעגטלעכער מײנונג והגס דאט
א־י״ץ אייי פארשטייט ױך .א־יך זײעד װיכ־
ם־גו• נאר פר־ער פאר אלץ א־י י ע ר אױפ־
גאנג פיז וואלען א באראםעםער פארן פא־
ליטישען קליםאט אין לאנד׳ םיט וועלכען עס

פיז ד ר .ץ ס ה הי ס מ אן
דערישער ראסעךסנאה .װאס די נאצים ריא־
בע פארזייעס אין די הערצער  pcדי
דײסשע פןדקם־פאםען .ווילען סיר דא
רעכעגען זיך סײ די ר ע גי רו ^ סײ די פא־ ברעגגעז כאםש א גאנץ קורצען באריכם
ליםיש׳ע *ארםײען .אזרי ה*בען קלײנע ענ־ 'יעעגן דעם דאזיגען  xrpayayr.xצודישען
ד ע ד מ מז בײ אלגעמ ײגן ודאלען אפםמאל א די אינסעדגאציאנאלע ארבעםער גייעם. .יואס
גורל׳ד׳י מ ודירקרנג אויפן װײםערדיגען גאנג סיר ברשגגען  ^r tאויף אם דעם ארס• פאםס
זיך זיכער ארימ א דירזנקםער גרוס  pcדעד
®ח מ לי םי ש ען לעבען.
*יז םשך פרן די פיר יאר װאס די סא־ דײסשעד טאציאל־ דעםאקראס׳־ע.
!יאליםסעז אין בעלגיע ד־ינען געריעז אז
די דרײ געסם  pcדײםשלאנד זיינען גע־
:ןיאד־גי שנעלן גרופע פון  nדעפוםאסען װען  :קארלא שמים .יױצע־פארזיצער פוגם
א  T 8א^לא •02370זײנען פארגעקררען וױכ־ םערב־דייסשען פארי׳אםענם אין באן ז פריץ
םיגע גע שעעני שען :ם׳איז געװען דער ערלער .פארלאםענם־דעפוםאם  pkעריך
גרייסער קריזים ארום דעם קעגיגלעכעז קליץ .א מיםגליד  pcסענאס  p cבעדלין.
םראן .די םאזיאליטםען האבעז אגגעפירס דער צוזאפענקום איז אראנזשירט געיוארעו
פים דעם קאםף געגען דעם פריעדדיגען קע־ פינם אידי שען ארבעםעד־כאםיםעם .דעם
גיג ^ ■ אלד■ *וליב זײז פאררעםערי־טער אסען אפריל .געקומען זיינעז םוער  pcאלע
פירוסנ בשעיז דער גא 1ישער אינװאזיע אין טיילעז  pcדער אידישער ארבעםער בא־
בעלגיע  :ס־איז גדטםאנד געקופען דער אפ־ װעגונג .באזינדערם שםארק פארםראםען איז
מאך װעגען דער פאראייניגוגג פת ד»ר געװען די'אינםערגע שאנעל.
א .העי*ד .טשערראן  pcאידי שען ארבע־
קוי ל עד * ז שםאל־יראדוקציע אין אייראפע
»שומאן־»לאז( ; ה־זױז אנגעגיסען געװארען םער קאמיםעם .וועלכער האם געםירס דעם
דער ןמםזיד װעגען שאסען די -א״ראפע־ פארזיץ .ד.אט איו זײז אריינפיר־װארם אונ־
זזישע פארסיידיס־נג־געמײגשאסס“ .א פאר־ םערגעשטראכעז דעם גוײיסען פארדיגסט
אײניגםע ארנדי צום שרץ געגעז םאוועםי־ פון דער סאציאל־דעמאקראםישער פארםיי
שער אגרעםיע .בײ די אלע פראגען האס אין דייםשלאנד פארן דערפאלג  pcדי פאר־
די מןמיאליםסי שע פארםײ געהאם אן אנ־ האנדלונגען װעגעז אנס שעדיגינג פאר אי־
פירענדיגע ראלע ארן דעד וואל־אײטגאנג דען .קארלא שטיט איז געװען דער ערש־
מײנם .אז זי ד.אם אױםגעהאלםען דעם עק־ סער• "אס האם אויפגעהײבען איז דייםשען
זאגוען  pcדער געשיכםע .אז די יױילער־ פארראמענם די פאדערונג פאר אנסשעדיגוגג.
מאםען האבעז צו איר זייער םולען ציםרוי .דערבײ האט הע־־ד איבערגעגעבען עםלעכע
ווערםער פין קארייא שריט׳ס א בריױ ,אין
מער גאך װי מיט פיר יאר צוריק.
בעלגיע איז א קלית לאנד און די טאציא־ װעיכעז עס ־וערם■ אונםערגעשםראכען ד־
ליםנױ־טע *ארםײ איז א קליינע .אבער סאר רארא־*יש>• מענש־״עכע פארפליכםוגג pc
דער מערב־אייראפעאישער דעמאקראםיע דייסשען פאי*ק צו ראטעריערע רעפאראצ״עס.
ד.אס בעלגיע די גרעםםע באדייטונג .די
פרעזידענם דיבינסקי האט אין א קיר־
הלײגע בעלגישע סאציאליטסישע פארם" צער רעדע אנגערירם די אנגעוײיטאגטע
שסייס ברזרט פון דער גרויםער היסטאדי־ פראגע װעגען דער באציאונג פת אידי שע
־טער באודעגונג• צו ־טאפען די פאראײניגסע ארבעטער־םוער צי דייטשע ארכעטער־
שםאםען  p cאײראפע .אויר אט די ראלע טוער  :ריר טראגען אין הארצצז דעם
 pcדער בעלגישער םזמיאליםםי־טער פאד־ טרױער אײפן חורבז פון אונזער פאלק .זיי־
מיי איז בא~םעםיגם — אין םער וױ בא־ נען אייע דײטשען ־■טולדיג ז פאלט די כלו־
•טםעםיגם — געיוארעז דירכן זיגרײכען טיגע שיי^ד אײך אײף דײטשע סאציאליםטען
אויסגאנג  pcדי װאלען.
א־ן ט ר ^־ ײני אני ס ט ען י אט די פראגע האט
זיך געשטע־*ט פאר אונז מיט עטלעכע יאר
א כאגעגעניש סים סירער שץ דײ־
צוריק .װען קװ־ט שומאכער איז געקומען קיץ
דײםשער ס^ציאל־דעמאקראנזישעי
ארעריקע .צ' הענען אידישע ארבעטער נאך
' שארכזײ
געבען א האנט א דײטש .זאי 1זײן אפילו א
עטלעכע צענךליג אידי שע ארבעטער• פאציא^־דעמאקראט י — אזױ האבען מיר
טוער  pcניו יארק האבען געהאט א פרײנט־ זיך דעמאלט געפרעגט .געזיגט האט אין
יעכע באגעגעני ש מיט דרײ פראמינענטע אונזער הארצען דעמאלט דאס געפיל פון
פירער פץ דער סאציאל־דעמאקראטיעער אינטערנאציאנאיער ארבעטער סאלידארי־
פארטײ אין דײטשלאנד און אין א גײסט־ טעט .ני־י האבען אױפגענירען שומאכער־ן
רײכען געדאנקען־אײסטײ ש האט זיך פאר די ב־־ט דער גאנצער ײארעמקײט .דאס א״ז
צ־הערער אנםפלעקט דאס גײסטיגע ב־י־ד ריבטיג געױען .־ואד־ם פון דעמאיט אן הא־
געהאט  H'Cכאודיזען אז ד־
פץ דער פארטײ• ײאס האט װידער אײפגע־ בען ריר
שטעלט אירע רײען נאכן ה״טלער־זזורבן אין ד״ט שע טאציאל־דעמאקראטען האלםען הויד
פירט אז אוםדערמידלעכען קאמף אויסצו־ דעם גײסט  p cאינטערנאציאנאלער ברודער־
רײםעז פיםן װארצעל די געפילען פון םער־ שאפט  pcארבעטער־קלאס .נײן׳ סיר װאר־

םעז נישם  p vשולד אויף
ב ײ םיג ע םעשים  pcנאציזם.
אס די בײדע קורצע רעדעם דיאבען גע־
געבעז דעם » mצו דעם ציזאמענקים .עם
האם זיך געשאפען א םערקװירדיגע שםי•
םוגנ .װאס לאזס זיך שװער אויסדריקען אין
װעדםער :א שםימונג  pcםרויעוײגע גע־
פילען און אין דער זעלבער צײם — א
שםימרנג ’  pcפריינטשאפס צו די איים־
ייענדישע געסם■ פארשםייער פינם קעם־
פענדיגעל ארבעסער־קלאס אין זײער לאנד.

םארקסיסםישער
פון
גיאנץ
אמאליגען
וועלס־אנשױאונג ,אבעד זי איז א קעםפערין
פארן זיג  pcמעגשלעכער מאראל אין פא־
ליםישען י־עבען .אין אײגענעם לאנד  pxאין
ד־לר װעלם־פאייםיק.
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יױדער זײגעז געקוםען א רײ באריכטען
דועגען בלוםיג־גרויזאמע אורםײלןין געגען
שפאנישע פרײהײם־קעמפער.
די אײםלענדישע קאמיסעםען  pcדער
שפאנישער סאציאליססישער פארםיי  pxפון
חעגען דער נױםיע פון דטר ו״םשער
די געהייםע םרייד יוניאנס אין שפאניע
סאציאל־דסמאקראס־ע
האבען פארעפענםלעכם א רשימה  p cפאר־
אין נאםעז  pcדי געםם האם ג^רעדש פ שפט׳ע אין א מאנסםער־פראצעס אין פעב־
קארלא ששיס .ער ד.אם זיך .קענטיג .געפונען רדאר .װאס האבען באקדפען שםראפען צו־
אונםער דער וזירקומ  pcאס דער שםימונג .זאפען  pcהעכער ססי יאר.
דזיר בלוםיגער דיקטאםאר פראנקא קאן
םים א םיף באװעגםער שםיםע האט ער גע־
רעדם װעגעז די פארגרעכענס  pcהים־ גאר נישם שםילען זיץ נקפה־דורשם פאר
לעריזם צום אידי שען פאלק און ורעגען דעם דער םםרייק־כוואליע  pcיאר  . 1951עס
סיםגעפיל  pxדער מענשלעכער סאלידארי־ שפאכםצן נאך אלץ אין די תםיםות םײזענ־
םעם  pcדער דײנדטער ארבעטעד בא־דע־ טער םענשען .פארדעכטיגםע .אז זיי האבען
נוגג .ער האם געזאגם צװישען אנדערעט :
געהאם א חלק אין יענע סטרייקם .װאם זיײ
.םיר ורײטעז זייער וואױל .אז דאט װאט :עז ביז איצט גאך גאר נישם געבראכט
היםלעד  pxדער נאציזם האבען געטאן דעם געװארען צום פשפט .די װאם קוםען פאר
אידישען פ אל^ איז נאד קיעםאל נישם בא־ פראנקא׳ט ריכטער• װערען פארשיקם אויף
גאנגען געװארען אין דער געשיכטע  pcדער צענדליגער יארען שװערע תפיסוט עש
םענשהײס .סיר וועלען דאס קײגמאל נישט פאכם נישט אוים ,צי די באשולדיגטע זיינען
סארגעםען .םיר .דײםשע סאציאל־דעמא־ קאםדניסטען צי אנםי־קאפוניסםען .םאציא־
קראטען .הארםען אין x׳־  pהאםערען אייסן ליםטען צי אפילו טוער אין קאםוילישע אר־
באװאוםםזית  pcדי דייטשע פאסען .אז זײ גאױזאציעס — זל־יב עס פאלם נאר א השד
זאלעז קײנניאל .קײנמאל נישם פארגעפען די אוי ף זיי ,אז זײ ־אבען געװאגט צו װידער־
רציחית .װאס זײנעז באגאנגען געווארען אין שפעניגען דעם דיקםאםאר פראנקא  pxגע־
נאנלען  pcדייסשען םאלק.
האי־פען צוגרייםען די פםרײקס פדן 1951
״אבעד  pcדעסםװעגען אנערקענען נליר אדער אנדערע סטרײקם — רעכענם זיך םים
נישס א קאלעקםיװע שרלד  pcגאנצען זײ אפ די ױסםיץ אײפן גרויזאפסםען אופן.
דייםשעז םאלי^ םיר אנערקענען בלויז די
סיף םערץ איז פארגעקופען א קריגס־
קאלעקםיװזי נאציאנאלע פאראנםווארםלעכ־ געריכם געגען  34בא שולדיגםע אין קאפײ
קײם  pcדעם גאנצען פאלק .װידער גדם צו ניזם .האט פען נישם לאנג געפרעגט .צי
מאכעז די געליםענע מאםעריעלע שאדענם• זיינען מאקע אלע קאמוניםמען צי גישם.
אײף װיסיל דאס איז נאר מענשען־מעגלעך .דער עיקר איז געײען ,אז אין םםרײק pc
 p’pפארניטיג װג פאר פארניכםעםע לעבענם  1951האבען זײ .ג עזינדיג ם“  .געגעז פראנ־
איז נישם מעגלעך .פאר פידטע איז זעי 1י שע קא־ן .וױיל אלע זײנען זײ ארעסםירם גע־
יסורים u px־  pקאז מען נישס באצאי*ען .װארען בשעת דער טםרײק־באיועגונג .דער
אבער פאר געליםענע מאטעריעלע שאדענס גאנצער פי־אצעט פארן קריגם־געריכט האם
םוז דאס דייםשע פאלק צאלען  pxמיר .געדױערט  4שעה צ־יט .די שטראפען זײנען
דײםשע האציאל־דעמאקראםען .היטען אז געװען  :צי  ■20צ־  10א " צ־  5יאר יעדער.
די שולד זאל נאצאלט װערען.־
אײף אן אנדערען פראצעט .װאס איז
אין וײיםערעז פארלױף  pcזײן רעדע פארגעקומען אויך סיף פערץ .זײנען אנגע־
האט קארלא שמיט אנגעװיזעז דערויף .פון קלאגס געװארען  17פאן .אלע אנטי־קאפי־
וועלכער םיטיאציע ם׳איז געשאפען געײארען ניםםען p ^ .אײנציגער  pcדי אגגעקלאגסע
דער היטלעריזם :פינם מורא׳דיגען קריזיס■ איז געװען א ריטג״יד  pcא סאציאליסטי־
 pcעלענט■ הועער .פארצוױיפלונג .דאפ איז שער ארגאניזאציע די אנדערע  lbזײנען
א באדען■ אייף ורעלכען עס קענען אײט־ געײען פרומע קאטאליקען -א טײל  pcזײ
װאקסען די גיסםיגע פלאנצען  pcשנא־ א״ן באסקישע נאציאנאליסטען אין — א־־ע זיינען
לאי־ד .די דייטשע סאציאל־דעמאקראטען זיי־ געײען פאררישט איז סטרײק . pc 1951
שטײען אויף דער ױאך .אז עס זאלעז זיך דער אררטײל א־ז וױדער געװען — יארען
נישט רער איבער־חזר׳ען אזעלכע סיטו־  pxיארען שלוערצ תפים־.
אציעם.
די הפיסה־ שטיאפען זײנען נאך נישט
צו־לעצט האט קארלא שמיט נאך קורץ אי .}•1שײדערלעכע באריכטען קופען pc
אנגעװיזען אויף דער פרינציפיעלער אײנ־ ־ינ טער די תפיםהי ־מײצרען .די אימגליק־
שטעלונג  pcדער סאציאל־דעמאקראמישער ״ענע ארצסטירמע ײערען געפײניגם מים
פארטײ א'ן דײםשלאנד :א טיפער אידעא־ די יײלדסטצ מעטאיצן  pcדער שפאנישער
יאגישער חשב־ן הנפש קומט פאר אין די א״נל־ריזיציע כ־' ז׳ײ צ־ צ״ינגען .אז זייר״יען  pcדער פארטײ .ד־ ב״טערע דער־ זאיצז זיך " .־דה ז -ו א־ן נישט באגאנגעגע
 :א רעגען פון דער גע־גײכטע האבען גע• פארכרעכענס•
־‘ ערענט אז ראראלישע װערטען דארפען גע־
די אײראפעאישע ארבעטער י פרעסע
שסעלם װערען בראש  pcאלע פאליםישע ברענגם איצט א גענויעם באריכם װעגען די
צילעז .האט די פאי־טײ פארלױרעז פין איר קרגנות  pcמאטען־ארעסטען .װאס זײנען

דורכגעפירם געװארען אין פעבו״אר 1953
אין די שםעם פאדריד ,בארצעלאגא  pxביל־
באא .אײנער פון די ארעסטירסע ,דער
איחענבאז־ארבעםער םאםאם צעגםעגא -איז
געשםארבען אין פאליציי־ארעםם  pcדי
פייניגוטנען .די פאי־יצײ האם געפאלדעז דער
סאפיליע .אז צענםעגא איז באגאנגען
זעלבסםפאהד  pkזי איז געזדען אזוי איפ־
פארזיכםיג איבערצ־געבען דער סאפיליע דעם
םויםעז קערפער .האם די פאםיליע געדאזם
באסראכםען דעם קערפער יו ר ך א פריװאםען
דאקםאר .ודאס האם פעםסגעשםעלס .אז דער
אופגליקלעכער קרבן האם געדזאם צעברא•
כענע ארעםס  pxצעבראכענצ פיס .בכלל
האט ער נישם געהאם קיץ גאנצען אבר אין
קערפער .נא־אנקןרם תלױנים האבעז אים
אין פ^ליןדי־מ־עטם פארפײניגם צים םױם.
םים אס דעם בעסםיאלישען רעזשים
חגו״ ט זיד אוגזער הויכע דיפלאפאםיע px
דער .גענעראליסיםא״ פראנקא איז ןן
.דז שענםלפאך בײ די רעגירונגען  pcדי
דעםאקראםישע םלוכית .ארײנגערעכענם אינ־
זער אפעריקע . . .

שץ שאד ש ײדענע ל ענדע ר
אין ענגלאנד האם די לײבאר־פארטי גע־
זיגט בײ צוגאב־װאלצן צ־ם פארלאפענט
אין צידיי דיםםריקםען  pcםקאםלאנד .אין
לאגער  pcדי קאגםערװאםיװען .װאו עס האט
שוין געהערשם א האפערדיגע שםיפלע,
צוליב קאנסערוואםיװע זיגען בײ עםלעכצ
צ־גאב־יואלען אין דער לעצםער ציים .הײבם
פען שוין אן זיר אויסצוניכםערען .אין דער
זעלבער צ^ים קומעז אבער פעלדזנגעו װעגען
דער פארשארפונג  pcאינערלעכעז קאפף
אין דער לײבאר־פארםי צודישען דער אפזן*
זיציע .בראש םיט אניורין בעיואן  ’ pxדער
אפיציעלער פארטיײאנפירוגג  pcאםלי און
פאריסאן•
• • •
אין יאפאן האלט צם בײ א פאראײניגונג
צװישעז די צוױי אנפירענדיגע פארטייעז פון
בירגערםום :די ליבעראלע פארםיי  pxדי
פראגרעסיװע פארםיי .די פאראײניגונג פין
די האפיםאליסםישע פארםײעז• יואט װערם
דורכגעפירם אייף דער איניציאםיװ פינם
®־עפיער־םיניסםער יאשידא .האם אױעק־
געשטעלט דאס פראבלעם  pcפאראײניגינג
אייך פאר די צװיי פאציאליסטישע פארטייען.
האבען אין
די רעכטע  pxדי לינקע.
פארלאפענם כפעט די גלײכע צאיי דעפו־
טאםען .פארהאנדלרנגען האבצז זיר שוין
אנגעהויבען .אבער לוים װי ילס מעלדען בא■
ריכטען  pcטאקיא אין דער היגער פרעשע.
שטעלען אריים די לינקע שװערע באדינג־נ־
גען .זײ פאדערען ,אז די פאראײניגטע פאר־
טײ זאל אננעפען א פראגראם .װאס א'ז
כרעט שיין א קאמוניסטישצ פלאטפארםצ.
• • •
אױ שחעדען האט די ארבצטצר־בא־
ײצגדבג׳ צױישצו אנדצרע צקאינאפישע א־:־
טערנעמונגצן׳ א'י ד אן אײגענצ פילם־
קאפפאניצ• אונטערן :אמצן ״נארדיסק סאך
לעצטענס האט די קאמפאניצ
פילס״
געעפענט א נײע טטיד־א א־ן שטא־הא־ס
ײאם א*ז א־ינע  pcי־ ראז־צרנטטע אין א־'
ראפע .א גײער פילם װערש איצט געשאפ p>,
 pcי צ ר קאמפאניצ• װאס װעט זיץ  pcגרוי־
כען קינסטלערישען װערט.
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י אנםי קאםוניםםישע הים־
ן ^ י
םעריע ,װאם האם אין
די לעצטע עטלעכע יאר
ארויסגעריקם אין פא־ טאר פעט מעקערען ,דעמאקראט פון נעװאדא.
דער לעצטער איז פארגעשלאגען װי אן
דערגרונם פנןפאליטי שען
tg f - a W y i S
לעבזך דעם מעקארםיזם,
E M
I
א מ ענ ד ם מ ם צים -אינטערנאל םעקױריטי
וױ א געפאר םאר איינ* עקם׳ םון  . 1950א חוץ דעם איז םאראן א
געפונדעװעםע דעמאקראטישע •רינאיפעז אדן פראיעקם םח קאנגרעסמאן ײינגעים לוקאס׳
אינסטיםוציעס .האס אױך גענומען וױיזען איר דעמאקראם פון טעקסעס און א צאל שפאגעל
װירקוגג אינם געבים סון םרײד ױניאז לעבען .נייע פראיעקםען װאם האלמעז זיך ערשם
דאס מ ז מ ז  mםון א צאל געזעץ־פראיעק־
אין אױםפיקען ,אי ם די איניציאטי װע םון
םעז• װאס װעלען אין די נ א מ ס ס ם ע װאכען דעד אדםיניםםראציע אין װאשינגםאן .שוין
באהאנדעלם װערען און קאנגרעס .דאס זײנען די נעמעז םון די םחבדים זאגען אונז .אז
פראיעקםען .װאס אױב דער קאנגרעם װעם מיר האבען דא »ו םאן םים א באװעגונג,
זײ אגגעםעז■ זײנען זײ םםוגל צו שעדיגאן װאם איז נים בלויז איינזעז »ו ראםעװעז
די םרײד ױניאן ארגאגיזאציעם אנשםאט ױניאנם פון קאםוניסטישער השפעה אדער
די קאמוניסםען.
קאנםראל.
באםים
םעקארםיזם
דער
װי
פונקם אזױ
דער וױכםיגםטער פון אט די פראיעק־
זיך א ױסצמוצעו די אינפיל םר אזיע פון קא* םען איז .םון סענאםאר ח ש אן באטלער .לוים
םוגיםםען אינם םלוכה־אאראם אויף צי  1ײז געזעץ־פראיעקמ .װעגען װעלכען א םוב־
באקעמפעז ליבעראלע און פראגרעםיװע קאמיםע םמ קאנגרעם האם שוין דורכגע־
יחידים און גרופעס .אזוי וױלען די םזזברים סירם פארהערען .דארף די ארגעם םון בא־
פון די נייע געזעץ־אראיעקםעז אינם 83־ שםיםען צי א ױניאן איז באהערשם פון
םםען קאנגרעם .פאר א שםרענגערען קאנ־ קאםוניםםעז איבערגעגעבען ווערען צו דער
םדאל איבער קאמתיםםען אין יןןיאנם און .סובװערםיזו אקםיוױםים קאגםראל באארד״.
אין די *יגדוסםריעם .אוי ס ני מז די אנםי־ אזוי גיך וױ אם די קערפערשאםם וועם
קאםוניםםישע היםםעריע אויף צו האםעװעז קריגעז אז אנקלאגע געגען א געװיםער ױ־
די לעגיםימע םעםיגקײם פון די םרייד־ ניאן .אז זי איז ב א ה ע חז ם םמ קאםוניםםען.
ױניאנם.
וועם דער -באארד״ זזאבען א רעכט צײט־
רע־
די
ווי
אזוי
פונקם
אז
שײנם.
עם
א\ץ
וךיליג אװעקצונעםעז םון דער באשולדיג־
און
אין
פארםיי־םירןירשאשט.
םובליקאנער
 bער ייגיאז די געזעצלעכע רעכם צו פאר־
מחוץ דעם קאנגרעס■ שםיצם דעם »ע -האגדלען פאר אירע מיםגלידער .שפעםער■
קארםיזם ,הגם םים א מאם קריםיק גע־ װעז אן אונטערזוט־נג װעם פעםםשםעלעו׳ אז
גען זײז עקספאנעגם — דעם סענאטאר סון די אנקלאגע איז ריכטיג .װעט דאן די אנט־
װיסקאנםיז — אזוי שםיצם די זעלביגע
םוץ דער ״באארד״ װערעז פערמא־
פירערשאםם אױך די נייע געזעץ־פראיעק־ נענט .די ױניאן זועם .פארשםייט זיך׳ קענעז
םען געגעז קאםוניםטעז איז ױניאנס.
אפעלירען צום געדיכם .אבער דערוױיל װעם
װען םען באקענם זיך נענםער מים די זי בלייבען בארויבט םון איר לעגאלע רעכט
אלע פראיעקםען האם מען א רעכם חושד צו פונקציאנירען .אין אזא פאל קען זיך
צו זײן ,אז די מחברים זייערע ווערען אין גריילעך מאכען .אז ביז די באאםטע פון אזא
זייערע באםיאונגעז ניט געטריבען פון ליבע ױניאן וועלען געװינען א גינסטיגע אנט־
צו דער םרייד ױניאן באוועגונג ,וועלכע ז ײ
ש י ^ נ ג סונם געריכט וועט די יוניאן גופא
פרעםענדירען »ו באשיצען םיז קאםוניםםי־ שוין זיק אויפן עולם האמת.
שער השפעה .עם איז פאראן א גרונם צו
מים רעכם וױתט אן דער פרעזידענט
פארדעכטיגען .אז שטארקער פ מ זייער שגאר
םרן דער א .ם .אװ ל״ דזשארדזש מיני׳ אז
צו קאםוניםםען ,איז דיער פיינםשאפט גע־
אן אנקלאגע געגען א ױניאן קען אויף אזא
געז די סרײד־ױניאנם גופא.
אוםן אריעגעבראכם װערעז פון אן ^רבעטס־
געזעץ-פראישקםעז געגעז קאמוניסכזישיןר געבער אדער םון איפי צען אנדערש׳ אין
םארלויף םון א סםרייק און די ״םובװערסיװ
השפעה אין אינדוםםרמןם איז אץ
קאנםראל באארד״ קעז דערוױיל צונעמען
ימיאנם
דאם רעכם םון דער ױניאן צו עקזיסםירען.
אינם איצםיגען םאמענם׳ װעז דאס װערם .דער דאזיגער געזעץ דועט עםענען םיר און
געשריבעז■ זיינעז באקאנם  3געזעץ־פראיעק* םויער םאר םארשײדענע םיםברױכען דורך
בעלי בתים״ .זאגם מיני . .ש ױן די אונםער־
םעז .װאס צילען םכיייסרשם געגען קא־
ניםםען .דאס זייגען :פראיעקם &  .1606זוכונג גופא איז בכדח צו שעדיגען די בא־
פארגעשלאגעז םוץ סענאםאר דזשאז באם־ םרעסעגדע יוניאז און שםערעז אין איר אר־
לער• רעפוכליקאנער פון מערילענד  :געזעץ־ בעם *ו פארםרעםעז אירע םיםגלידער־.
פראיעקם ם . 1254 .פארגעשלאגזח פון מ ־ לוים דעם נאםלער געזעץ־פראיןגקם איז גע־
גאםאר בערי גאלדװאםער ,רעפובליקאגעד טג׳ אז װעז די אנקלאגע געגען א יוניאן
םיז אריזאנא *ץ פראיפקם ס .23 .סון םעגא־ לויםעם דא& «זי איז באהערשם אין א בא־
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דײםענדער מאס פון א יחיד אדער ’א גרופע
)הגם נים קײן באאמטע םון ן ג ר באטרע־
פענדער ױניאן( .װעלכע זײנען אי\ ט אדער
אמאל געװען מיטגלידער פון דער קאמוניס־
םישער פארטײ אדער פון א קאמוניםטישער
פראגט־ארגאגיזאציע .דאם איז חל ני ט נאר
אויף איצטיגע .נאר אויך אזייף געװע־
זענע מיטגלידער פון דער קאמוניסטישער
פארטײ אדער אירע פעריפעריע־ארגאניזא־
ציעם.
דער תוך פון םענאטאר באםלער׳ס גע־
זעץ־פראיעקם איז אײך פארקערפערם אין
די אנדערע פראיעקטען און אםענדמענדס.
די םחברים פון די נײע פראיעקטען גייען
ארויס פונם שםאנדפונקם ,אז דער ״נעשאנעל
לייבאר רעליישאנס באארד״ האם זיך ארוים־
געוױזען צו זיין הילםלאז אין קאמף געגען
קאמוניםםישער השפעה אין ױניאן־ארגאני־
ציעם און אז דאס אונםערשרײבען םון *נאך
קאמוגיםט— אפידיױויטם .איז הםכם ריט דעם
םעםם־הארםלי געזעץ ,איז ניט געװעז קײן
באווארעניש געגען קאבזוניםטישער איגפיל־
טראציע אין די פארװאלטונגם־קערפערשאפ־
טען פון די ױניאנס.
אין א צאל פאלען ד.אט דער נ .ל.
ר .ב .געמוזם ארויםגעבען איר לעגאלע
הםכמה צו קאמוניסטישע יוניאנס -וועלכע
האבען געוואונען א מערהײט שםימען סון
די ארבעםער אין -די אפשםימונגען .אונטער
דע.ר אײפזיכט פון דער םלוכה־קערפער־
שאפם• אח די ״נאן־קאמוניםם״־אפידייװיטס
זײנען אונםערגעשריבען געװארעז דורך בא־
קאנםע קאמוניסםישע פירער נאך א פאר־
םעלער רעזיע א צי ע פון דער פארטיי .אדער
זײ האבען רעזיגנירט פון דער ױניאן־אנ־
פירונג ,בלײבענדיג פונדעםטװעגען די פאק־
טישע פירער פון דער ארגאניזאציע .מימ
דער הילף פץ ג*ט ארגאניזירטע פארטײ־
גרופעס.
ױ אס איז דע ר א מ ת דועגען ק א םיני ס טי ־
ש ע ר ד ש פ ע ה א ץ ױני אנ ם ?
פונקט װי דער מעקארטיזם אױפן פאלי־
טישען פראנם געוױנם אנריענגער דדרך
אויפבלאזען די קאמוניםטישע זשאבע אין
זי םארװאנדלען אין אן עלעפאנם .אזרי
זוכען די נײע אנטי־קאמוניםםי שע פראיעק־
טען־מחברים אויפן אינדוםםריעלען פראנט
צו מאכען פון דער קאמוגיםטישער מױז א
גרויסען בארג .עם איז דעריבער כדאי צר
זען ,װי שטארק איז הײנם די קאמוניסטישע
השפעה אין די אמעריקאנער טרייד־ױניאנם י
פאיאיינװעגס איז אויך װיכטיג צו זען וואס
די טרייד־ױניאז בא־יעגונג גופא האט געטאן
אױפן געביט םון באזײםיגען אדער רעדו־
צירען קאמוניםםישען פארטיי־קאנםראל אין
די ארבעםער ארגאניזאציעם .אן דער היייף
פון קאגגרעם אדער װעלכע עם איז מלוכה־
קערפערשאפם.
לאםיר אנהײבען היט די ײניאנס פין דער
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״אמעריקען פעדעריישאן אװ לײבאר״ .װער עפ
איז באקאנם »ים דער אמעריקאנער טרײד־
ײניאן באװעגונג װײםט ,אז עס איז איצט
ניט פאראן קיץ אײגציגע ױגיאן אין דער א.
פ .אװ ל .מיט אירע איבער צען מיליאן
מיטגלידער ,װעלכע װערט אנגעפירט פון
קאמדניסטען אדער אין װעלכער קאמוניסםען
בילדען א באדײטענדיגען כוח צװישער דער
מיטגלידערשאפט.
קאמוניםטען זײנען .אין דער בלי־פער־
יאדע פון דער קאמוניסטישער באװעגונג,
ארײנגעדרונגען צום מײסםענס אין די אזוי־
גערופענע אימיגראנטי שע ױניאנם .אין אונ־
זעד אײגענער אינטערנעשאנעל האבען קא־
מעיסטי שע פארטײ־מיטגלידער א גע־ויסע
צײט פארכאפט דעם קאנטראל איבער בא־
דײטענדיגע טײלען פדן דער ארגאניזאציע.
הײנט איז ניט םאראן קײן אײנציגער לאקאל
אין דער אינםערנעשאנעל ,װאו קאמוניסטען
זײגען אין דער אנפירונג ,הגם זײ געגיסען
פץ דער פולער דעמאקראטישער פרייהײט
צו נאמינירען און שטימען פאר אײגענע
פארטײ־מענשען צו יוניאן־אמטען .אין די
לעצטע װאלען פאר קאנװענשאן־דעלעגא־
טען• ױניאן־באאמטע און עקזעקוטיװ באארד
מיטגלידער ,װאם זײנען פארגעקומען אין
פעברואר אץ אין מערץ פץ פאריגען יאר,
איז דער פראצענט שטימען פאר די ליגקע
״רענק ארן פײל״ גרופעס .אפילו אין די
ארגאניזאציעם ־ואו זײ פלעגען בלויז מיט
דרײ יאר צוריק קריגען א גרעסערע צאל
שטיכען׳ געזונקען צו אן אומבאדײטענדיגע
שטופע.
די װאגיקסטע קאמוניסטישע ־שפעה אין
דער אמעריקאנער ארבעםער באװעגונג ד!<ןט
זיך קאנצענטרירט אינם סי .אי .א .אבער
אין  1949דיאט דער .קאנגרעס פון אינדו־
סטריעלע ארגאניזאציעס׳' ענדלעך אײםגע־
שלאסען אלע עלף יוניאנס .װאס זײנען גל־
װען קאנטראלירט פמ קאמוניסטישע פארטיי־
מיטגלידער אדער סימפאםיקער .לאמיר זען
װאס איז גע־וארען פון אט די עלף ױני אנ סי
די שטארקסטע פון אם די עלף ױניאנס
איז געװען די אינטערנעשאגעל פון די רא־
דיא אין עלעקטרישע מכשירים ארבעטער
ויונײטעד עלעקשדיקעל עגד רײדיא װאר־
קערט< .א לענגערע צײט איז אנגעגאנגען א
קאמף צװישען דער סי־אי־א ע־־עקטריע אר־
בעטער ײניאן• װאס האט אינטער דער אנסי־
רינג פין דזשעישט קערי .םעקרעטאר־טרע־
זשורער פ-ן דער סי־אי־א .באװיזעז אײנ־
' צי ה אל טען טײ־־ען פץ דער פריערדיגער
דריט־גרעםטער ארגאניזאציע אינם סי־אי־א
אץ די אזױ־געריפענע אינדעפענדענט עלעק־
טריע ארבעטער ױניאן .װאס איז פאי־בלי־
בען אינטעי־ן לאנטרא־־ פין דער פריערד״גע־
קאמוני־טי שער כירערשאפט.
הײנט האט די ״אינדעפענדענט״ י עי אן
קױם ; א דריטעי־ פון די ארגאניזירטע ארבע־
טער ׳אין דער אינדוםטדיע .מיט אן ערך
 bװאכען צוריק האבען■ ײי עם איז געװען
באריכטעט א־יף דעם פלאץ .אין פאריגען
נ־רער ..גערעכטי״גקײט״■ ניייע ״נ טײזענט
מיטגי׳־דיער ײאס ארכ עטען א'ן דעם ס־ע־
נעהטעד' פייענט סון ״דז*:וענעראל עלעק־
■זר־י״ ג ד שטירט ײד ;ױרי־ק אנצי שײסעז אן
 •; iי טי א* א ײוני אז
א צ־ ײיטצ ט״ ז י־י עלר אײטגעשלאסענע
י־ניאנט א־ז די ״ יײין סיל עגד סמעלטינג

  ] > - - - - - - - - - - - - -ז ײ ט 19װארקערס״ .די דאזיגע ייגיאן װאם האט
איצם קוים  70טויזענם בייטגלידער האלם
בײם צעפאלען װערען א־ן אירע רעשטלעך
װערען אבסארבירט פון אנדערע סי־אי־א
ױגיאנס .לעצמען פעברואר זײנען א צאל
לאקאלען ,אײנשליסלעך לאקאר אײנס ,אין
ביוט .מאנםאגא ,אריבערגעגאנגען צו דער
סי־אי־א שטאל ארבעטער ױניאן.
די ״פארם עקװיפמענט װארקערם״ ױ־
ניאן איז אײנגעשלוגגען געװארען פון דער
פריער־דערמאנטע ״אינדעפענדענט״ עלעק־
טריע ארבעטער ארגאניזאציע אץ װעט מן
הסתם מיט דער צי י ט טיילען איר גורל.
אנדעדע דרײ פץ יי אײםגעשלאסענע
ײניאנס — די ״ײנײטעד אפיס ענד פראפע־
עאנעל װארקערם״ .ד י ״פוד טאבעקא ענד
עלאיד װארקערס״ אץ די ״דיסטריבױטיװ,
פראצעסינג ענד אפיס ױארקערס׳ /דער
אמאליגער דיםטריקט  — ,65האבען גע־
בילדעט אייז ארגאגיזאציע .פאריגען חודש
האט די *דיםטריביוטיװ װארקערס״ יוניאן
זיך פאראײניגם מיט דער ״ריטײל .האל־
סעיל ענד דעפארטמענט סטאר״ ידניאן סי־
אי־א די  50םויזענם מיטגלידער פון דעם
אמאליגען דיסטריקט  .65דער רוקען־ביץ
פון -דער פאראײניגטער או־גאניזאציע ,װע־
לען ציזארען מיט דער טי־אי־א האנדעלס־
אגגע־טטעלטע ײניאן בילדען אן איינהײט־
לעכע אײגאניזאציע ריט אר־ם סנ 1טױזענט
ביטגלידער .די פאראײגיגונג װעט ראטיפי־
צירט װערען בײ א געמײנזאמער קאנװעג־
שאן דעם  4י ם טען פון הײנםיגען חודש .עם
איז טשיקאװע דאס די דיסטריביוטי װ ענד
אפיס ארבעטער ייױאן .דיטטריקט  ■65װאס
איז פריער געװען אײנע פון די בליענדסטע
קאמוניסטישע ײניאנס ,־אט פאר דער פאר־
אײניגרנג מיט דעד סי־אי־א ארגאניזאציע.
אנגענוםען א באשלדט בײ א גענעראל עקזע־
קוםיװ באארד מיטינג ,אז קאגי־ניסטעז אץ
פאשיםםען טארען ניט האלטען קײן אמטען
אין דער יוניאן.
די זיבעטע ײניאן — די ״פישערמאן ענד
עי״א־ד ־•ארקערט״ ־אט אינגאנצען ליקװי־
דירט איר י־ױאן־אפיס: .־י ׳■דארין ק־לט
ענד כטיארדט ײגיאז׳׳ .די אכטע אײטגע־
שלאסענע ארגאנ־זאציע האלט אן א״ר עק־
זיסטענץ .ריט דער ־• יף פון ברידזשעט
׳•־־אגשא-ניען עכי ױעירהאוזכיענט י־ניאן״.
זי איז איצט באדראט אבטארבירט צ־ װערען
ד־רך דער א .פ .אװ י־י^ י וניאן .מיט דעם
זעלבי געז גארעןי אין א  .:ל .ר .ב .אפ־
־:־טירי"n ■}a־עי־נע דארף אין גיכען כארק:ימעז•
די
rטע ײני־אז  - -די ״אטעריקען קא־
נ־־ניל:צי"א :ט אט אטיא'״•:אז׳ ׳ .האט דא ניט
י־אנג פאר ל־ירען א באדײ ׳טענדיגע גרופע
ילעז באשעפי טיגט
ר״טגי ־דער ײאט >- 1
ב־' דיער ׳■אמער יקעז קעיב:על ענד ר א ײ א
קארפארײשאן אוי אמעריקע״ .זי ה אי ט נאך
או א קלייבע ארגאניזאצ י ע פץ ראדיא־אפע־
רײטארס.
די צענטע י ״י אן איז אינזער איט־בא־
קאגטע יפאר *יארהערס״ אינטערנעשאנעל■
״אט פירט אן איזאלירטע א־ן געמאטערטע
עהײסטענץ .די שטארקטטע פ־ן די עלף אייס־
געשייאסענע י־נ־אנט איז י י ״־ 1אנגשארי־ען
נ ״ ם פאט־פ*? .ײאט
ענד װע־רהא-זלען
האט ארלם  71םויזענט כייטגלידער א-ן װערט
אנגעפירט פ־ז הערי ברידזשעט•

אזוי װײט װעגען דער א .פ .אדו ל .און
סי־אי־א ,װאס האבען צװישען  15אץ ib
מיליאן מיטגלידער .פון די אומאפהענגיגע
ױניאגם זײנען די אײזענבאן־ארבעםער אין
די קוילען־גרעבער ױניאנס די שטארקסטע
ארגאניזאציעס .די קוילען־גרעבער ױניאן.
א־נטער דער אנפירונג פון דזשאן ל .לואיס,
האט אפילו א פונקט אין דער קאגסטיטוציע.
לדיט װעלכען קאמוניסטען טארען נים זײן
לין מיטגלידער אין דער ארגאניזאציע .הגם
דאס שטערט גיט לואיס׳ן צו שפילען
געלעגענטלעך פאליטיק מיט די קאמוניססען.
װען דאם לוינט זיך פאר זײנע פריװאטע
אמביציעם .װאס אנבאלאנגט די אײזעגבאן־
ארבעטער זײגען זײ מן הסתם פוגקט אזוי
באשיצט געגען קאמוניםטישער השפעד״יװי
די קאטוילישע קירכע.
ג עז ע צ ען נ ױ טי נ פ אר ד ע ד
 :ײ; ען די
זי כ ע ר ק ײ ם פון ל א נ ד ?
דדרך באזײטיגען קאמוניסטען פון די
פירענדיגע פאזיציעס אין ױניאנס האט די
טרייד־ױניאן באדועגונג גופא געםאכט א
װיכטיגען בײםראג צו דער זיכערקײם פון
לאנד און אירע דעמאקראטישע אינםטיטו־
ציעס .לײדער ,זײנען באקאנט געגוג פאק־
טען .אז אינטערנעמער זײנען אפט געװען גיט
נײטראל אינם קאמף צװישען די דעמאקרא־
טישע אץ קאמעיםטי שע יוניאנס .פונקט װי
זײ זײנען ניט נײםראל א־נם קאמף צװישען די
ארענטלעכע ארבעטער־ארגאניזאציעס און די
רעקעטיר־קאנטראלירטע ״אוטפיטס״ ,בלױז
דערפאר ,װייל דאס לוינט זיך בעסער פאר
זײעי־ע קעשענע׳ אינטערעםען .עם איז ניט
קײן סוד ,אז די ״דזשענעראל עלעקטריק
קאמפאני״ .װעמענס בעלי בתים פרעטענ־
דירען צו זיץ הײסע פאטריאטען פון לאנד•
האבען אינם קאמף צװישען דער םי־אי־א
א־ן ״אינדעפענדענט״ ײניאן ארויםגעװיזען
באזונדערע טאלעראנץ .גראד צו דער קאר'־
ניטטי ש־קאנטראלירטער ארגאניזאציע איז
איי־ע פאבריקען .הגם די פירמע אפערירט
מיילוױיז אינם געביט פון קריטישע דעפענט־
אינדוסטריעם.
די נייע געזעצען װעלען בלויז העלפען
אפשײאכען די דעראקראטישע י־ניאנם אין
שטערען אין זײער עפעקםיװען קאמף געגען
קאמוניסטישען אײנפליס.
קײנער לײקענט ניט .אז אין קריטישע
דעפענם־אינדוםטריעס מ,יז די רעגירונג זען
־אלטען א ײאכזאם אײג אײף פאטעגציעלע
טאבאטאזשניקעס .און אין די איצטיגע בא־
ציאונגעז צװישען די דעמאקראטיעם און
פא־ועט־ריסלאגד זײנען קאמוניסטען דא א י ן
ארעי־יקע ר טיגי א־נטערצידינען דעם סא־
װעטישען רייך .דורך אנטאן שאדען אין
געװיםע קריטישע אינד־םטריע־םונקטען.
אבער דערצי זײנען פאראן געניג שוץ־גע־
זעצען .ד מחברים פון די נייע געזעץ־פרא־
יעקטען זײנעז אבער ניט אזוי פיל אײסען
צ־ באשיצען די אינזײסטריעס געגען מעג־
לעכע סאבאטאזש־אקטען אדער שטערונגען
פין די קאמ־ױםטען• ײי ױי זײנען אײסצן
אריינצ־גײן אױ געביטעז פ־ן ארבעטעי־ אין
בהים באציאינגען .נ די ד אי ט גאך
שטארקער וײ ד עי טעפט־הארטל• ryiyj
צ־ האמעװען די לעגיטימע טעטיגקײם שץ ד־
טרײד־ײניאז ארגאניזאציעט.
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אינדעפענרענמ פיי־מעס
באנײען ר,לאוק
אגי־ימענטס
׳׳ ______________________________V

ס ודעדם בײ *רגז א סך
מ ש די מ ז ו ד א מז דעם
קדיזי ם־גז ^ ם אג ד ז דן ד׳י
מי־על־זייגדז םסדיעס * P
* מ דיי מ 2ו ד פ מן די קחר־
 y iם עזן מז םײלחײזע
זןךבעםםלזזזיגקײם .דער
________
*דיסממר׳ײמינג מרן םאםען־»ר[|דדקציע םא־
ם * רןן * ױ * ר ע מ ס־גג » ן ױ פער קוזא־

לישיצי׳רמ מ׳ל םליסיײ זיז ליקידיד**יע
*׳ן םמינכע ל אנג -א ם אכלי ר םן ג*ד»עגנר*יר*
םעם.
»זזײגל » ך יײג*ן סי ר מגז׳יג ם צו םד*כ•
ם י 1י י ח « י ײ מן ר ^ רייי ג ת מו ס ל ױז ז ײן
די טן דז ל' אי נדוםםד׳יעם ' «ין *םעדײ׳מי C9
«יז ן מ ד א פאקם« .ז םיי מ מ ז ד א *ו
ם*ו *י ס * * ל מ ם ײ מ ם קריזים זיין די TP
ד ע לי ם ד ײ ד ^  p cו דנ ל מן עם לײדעז ני ם
ב לויז «ינז ע ד ע א ר ב ע ם ע ד דן דזזי .נ אר אוי ך די
ג אדןיל־ א ר מ םע ר •יז  i w i i | t vלעגדער
אם לײענעז נד ר א ב א רינ ם זוינם גו ל ע םין
*ץ דער איגםערמאציאנאלער ק ל ײדן ד ארבע־
םער פער>ר א צי  p c 8אן *רגנזערזוכוגס װאס
«יז דו ר כ מ פי ר ם געווארען זדץ זײ נאדעל
םרײדס *יז *יאגקרײך wjn .איז יןי ד דאם
װי מ ל ע  pcנארמע ם־ םע שאנ ם און דער
ם ם ײל־ מג ם ע ר  p cדער ג*רער װעלם .די
ארנםערזוכונג געםם ארום אלע צח׳ײגצז pc
דער נאדעל־ז ױנדוס םדיע  :קלאוקס .םוםם,
דרעסעם* .נדערגארםענםם ,םעגער־באקליי•
דוג ס פױלינעוײ .עמבראידערי אח אנדערע
שכנו ת׳ד מ ע צװײנען .מים אית װארם — אלץ
דח«ם װערם *ראדוצירם  pcםעקסםיל־ שטא־

םעז•
אם זיינעז עםלעכע עיקר־אויססירוגגען
וואס די אוגטערזוכונג ברענגם ארױם .קודם
כל װעגען ארבעםסלאזיגקײם .די אונםערזו־
כוגג ברענגם פארגלײד־ציפערען  p cדריי
פאר שיידענע אעריאדען — נאוועםבער .1949
דעצעםבער  1951איז ױני  — 1953וואם
וױתם אז די צאל דז שאב־אפליקאנםען אין פא־
ריז האם זי ד כסדר סארגרעםערם לגבי דער
צאל דזשאבם אין די נאדעל םריידס .אין
יוני .1953 .זיינ עז געװען םינף םײזענם מים
 17אפליקאגםעז .אבער עס זיינען געװעז בלויז
 806ח ש אבס .איבער פיר ם ױזענם דז שאב־
אפליקאגםען זײגען אזוי ארום געבליבען
ארבןיםסלאז.
די ארבעםםלאזיגקײם איז םארשיידען אין
די פאר שיידענע םאך־קאםעגאריעם .אזײ
לפשל .ז ײנעז ®אראז מער ח שאבם םאר אפע־
רײםארם װי פאר ארבעםער אין אנדערע םא־
כען .פיגי שערם זיינ עז געװען  224אפליקאנ־
םעז אויף  22דזשאבס .קאםןידם ז ײנען געװען
 114א»ליקאגםעז אויף  32דזשאבם .פענער־
שגיידער זײנייז נעװעז  361אפליקאגםען אויף
 20ח ש אבס און ךרעםםאכער ז ײנען געודעז
 4םײזענם םים  mאפליקאנםען א ײף 73
דזשאבס .םיםן אײסגאם םון םא שין־אסעריי־

םארס «ח םםיםשערם .װאס זײנען באשעפ־ צום פאנד װײניגןיר װי די פולע םוםע p c
םיג■ ג ײ םאםען*»ראדזק  1יע פירסעה אח אר־ זעקס א  pא האלב פראצעגם  pcזײעד פעי־
מ ם ע ז אויף קאגםראקםען פאר דעי־ ארםיי ראל׳ וראס די האבען געדארןןם צאלעז לײם
דעם אגריםענם .אנשםאם דעם האבען זיי
איז אין *לע פאכען פאראן ארבעםסלאזע.
די אוגםערזיכונג װייזם אז דער יואקסענ־  .אוגםערגעקויפם די ציױי ױגיאן אקאונםעגםס
דער קריזים אין די נאדעל־אינדוסםריעס אין דואס דיאבען אונטערזוכם זייערע גיכער דורך
די לןיגםע עםלעכע יאר פערקמ זיד סער אין געבען זײ א חלק  pcדי געלם יואפ זיי האבען
די שעאער װאם ארבעםען אויף איגזײװידרעלע אייגגעשפארם כדי זײ זאלען נים באריכםען
□זשנזעלוגגעז)ק*םם*ם־מעיד( װי אויף גאר־ עס צום ױניאן אפיט.
מ ג ם ם ודאס סען מארקױפם פארםיגע אין רי־
רױ דזשולױם האכםאן .גענעראל םענעד־
כיי׳״ל *רעדי םו ודעיר^ אין אונזער אפערי־ זשער  pcדרעם דזשאינם באארד .גים איבער■
ק * מ ד ®וך־םערםיגןילאגיע .װאלםעז פי ר גע־ האם די ייניאן אויסגעפונען דורך איר׳צ רןי־
 o a pזאגען .אז אין דער ביליגער לײן איז
קארדס אז ע ם ל ע מ גרױםע םאנופעקםשודערפ
פאדאז פ ע ד ארבזנם וױ ב ײ דער בעסערער
האבעז אנגעהויבצז צאלען רעגולער ח ײ גי מ ר
לײץ פלבושינ^ הגם א ױך אין דער בייייגער צים פאנד .װי זיי װאלםען געדאדפם צאלען
לײן םערקען זיך די קריזיפ׳םיםגים.
לױם דער ארבעם יואס גײם אדױם  pcזײערע
די אוםגינםםיגע לאגע אין די נ א ד עי
שעפער .די ײגיאן האם געםאכם אן אוים־
םרײדם קרפם »ום אויפדדוק אין די קור»ע
פארשינג צװישען אירע פופצען אקרנםעגטם
דער
סעזאנעז .א ת דער פארקלענעריגג םון
.יואס קאנםרא^ירען די ביכער  pcדי בעלי
צאל באשעפםיגמע ארבעםער אין די אינ־ בתים אץ צווײ םון זײ האבען זיך םודה גע־
דוס מ ײ עס און דאס ,װאם פירפעס גייען ארײס ווען אז זײ האבען גענופען  .ק א טי ש א ד םין
 pcביזנעם .אזוי לםשל .וױמס די אונםער־ באסעס צי פעי שען זייערע באריכםעז צ'ם
1
זוכוסג אז אין  1933דינען געודען נ ײנגען פאנד.
םויזעגם םים םיר הונדערם דרעסמאכער בא־
די צוױי האבען גלײך ארײנגעגעבען זייער
שעפםיגם אין שע»ער םון ם ײפע ם וואם גע־
הערען או א גרייםער בעלי כתים אםאסיא* רעז*גנאציע און די באםרעםענע באםעם הא־
אײשאן אין פאריז .אין  1953זיינען געװען בען זיך דערקלעים גרײם צו באצאלען די
באשעםםיגם בלויז נײז םויזענם םים  488פולע םומע געלם צום פאנד װאם זיי מאבען
דרעםםאכער .דאם איז וױיניגער װי א העלםם .נים דערצאלם .דער דזשאינט באארד אבער
די נאדעל־אינדוסםריעס אין פראנקרײך האם גאך א באראםונג מיט פרעזידענם דו־
ליידען פון א םך אנ שיקעני שען פון װעיכע בינסקי באשלאסען זיך נישט צופרידענשטע־
די היגע נאדעל םריידס זײנען ,אדאנק אונ־ לען דערמיט אל־ץ .נאר אננעמען שםרענגע
זערע ױגיאנם באםרײם געײארען .זײ לײדען מיטלען קעגן זײ כדי צו פארהיטען אז אזוינע
 pcדער גרויםער צאל הײם־ארבעםער• יואס פארברעכענם זאלען זיך נים װידערהאלעז אין
םראדוצירען גארמענםס אין בעד־רישס אין דער צוקונפט .די ױניאן האם דעריבער אי־
אין פינסםערע לעכער ,קאנקורירענדיג צװי־ בערגעגעבען די קלאגע צום דיסטריקט
שען זיך פאר אביםעל ארבעם .עס זײנען אםוירני דורך א ײ לאיער עמיל שלעזינגער
נים .אײנגעשטעלם קײן פעסםע ארבעטם־ אין די קערם װעט איבערגײן צי דער גרענד
שעה׳ען .אין קלײנע שאפקעם ארבעט מען דזשורי.
יגאט׳ס שםונדעױ .און אפילו אין די ױניאן
רעדענדיג װעגען דער פאסירונג דיאט
קאנםראלירםע שעפער זיינען די ארבעםס־ פרעזידענם ד־בינסקי געזאגט :
באדינגונגען נים אזוי קאנםראלירט װי בײ
.אזוינע סארטען פאפירונגען דינען ניט
אונז.
אין גאנצען נײ .עס זײנען אלע מאל םאראן
פארשוינען װאט זוכען ׳מציאות׳ .אמאל װען
------------------------------------------ n
עם האט פאםירט אזא פאל דיאבען מיר ארוים־
געװארפען דעם אומערלעכען אנגעשטעלטען
און געדענקט אז מיר ױינען שוין פםור סון
דעם איבעל .איצם אבער זעען מיר איין אז
דאס איז ני שט קײן פערמאנענםע הײלונג.
םשיזלער באםעם װעלען זרכען צו אונטער־
קויפעז את קאיומפירען אגדערע אנגעשטעלםע
דער דזשאיגם באא־ד פין דער דרעםפא־ את נים אלע קענען ביישםית דעם  .p ’oiםען
נע ר ײניאן האם איבערגעגעבען דעם דיספ־ םוז האנדלען םיל שםרעגגער .דער װאס גיט
ריקם אםוירני .םרענק סי .האגאן .די נעמען כאבאר איז פונקם אזא םאדברעכער וױ דער
פון צוױי ױניאז אקאונםענםם אין !יועלף וואס נ ע מ ם ^ ס .א־נזער פאליםי איז דעריבער
דרעם פאנוםעקםשורערם .וועלכע האבען גע־ שץ איצם אן אז יעדע קארוםפירםע האנדלונג
זוכם *ו באשווינדלען דעם ױניאן יועלפעיר װאם מיר כאפען זאל איבערגעשיקם װערען
םאנד .װי די ױניאן האט אויסגעפונען האבען צים פראקוראר צי פארפאייגען די פארברעכער
די באםרעפענדע םאנופעקםשירערט געצאלם דורכן געזעץ״

r

דיעס ױניאז קלאגט באסעס
און אלןאונמענםס פאי בא־
שוױנדלעז װעלפעי־ פאנדס
_______________ /

ו«ו

כמעט אלע איגדעפענדענט קלאוק פירפעט
אין נ ױ יארק דאבען שױן באנײמ זייערע
אגריםענםם םיםן ח ש איג ם באארד ,באריכ־
םעם וױיס־פרעזידענם איזידאר נאגלער .גע־
נעראל מענע ת שער פון דער קלאוקמאכער
ױניאן .די מייסםע פץ אט די אינדעפענדענט
פירפעס זיינעז ארגאניזירם געײארעז אי:ב
אלגעפײנעם ארגאניזיר־דרײװ װאס ד ע־
דזשאיגם באארד ־אט ד־רכגעפירם אין  952ן.
עם ווערם דערווארם אז א קלײנע צאײ פיר־
מעם .װאס האגען נאך נים באנײט די אגרי־
מענסם ,װעלען אין גיכען אונםערשרײבען.
די אינדעפמגדענם אגרימענםם ענםהאר־
םען אלע די זץלביגע פןר שריפםען אץ בא־
דינגונגען װי די קאלעקםירוע אגדיםענםס
םים די אסאסיאײשאגם .איינשליסלעך דעם
פונקם װעגען העכערען די צאלונגען צום
רעםײערםענם פאנד  pcדרײ אויף םיר פרא־
צעגם .װאס די יוניאן האם ייעצםענם גע־
וואונען א.ץ ײעלכד דארפען ײד אנה־יבען
דעם ערשםען ױני . 1954
'וײס־פרעזידעגם נאג^לר באריכטעם אײך
אז די פארהאגדלונגעץ װעגען באנײען דעב
אגרימעגם מים דער ״אמעריקען אסאםיאײ־
שאד• וואס באשטײם פץ א־־ים :ײן הונדערט
קאגםראקםארס ,װעלען אין גיכען פארענדיגט
װערען•
דער קלאוק דזשאינט באארד ־אט געזא־
מעלם איבער  12טויזענט מים ססד דאלאר
פאר דעם .׳אינפאנםייל פאראליזיט־פאנד״.
הגם די לאגע אין די שעפער איז דעם לעצ־
םען סעזאן ױט געװען זײער ג*ט .האבען
פיגדעםםװעגען די בעל מלאכית זיך ברײם־
הארציג אפגערופען אױפן אפיל פון ד ע־
י־ניאן אין געזאמעלט פאר אט דעם נ־צלעכען
צ־ועק ניט װייניגער װי פאראיארען.

ץ / ----------------------------------------------

ױניאז געוױנט גינסטיגע ענט־
שײדונג אעם סבסוך נזיט
פי־ידבעי־ג־פ^פןע
v _____________________________ J

די יוניאן ד.אט פאריגען חודש געװאונען
אן ענטשײדונג פון ריכטער בענדזשאמין ר.
שרײבער ,פת ניו־יארק סטײט סופ ײ ם־
קאורט ,באפעלענדיג די פרידבערג פירמע.
אז זי מוז אויםפאלגען דעם פםק־דין פץ
אומפארטייאישען טשערמאן פון דער םשיל־
דרען דרעם־אינדוסטריע .אין הסכם מיטן
קאלעקםיװען אגרימענט .דאס געריכט האט
אויך באװיליגם דעם פארלאנג  pcדער יר־
ניאן פאר א נייעם פארהער אויף בטל צי
מאכען דעם אינדזשאנקשאז געגען פי ק ע ^ן.
״ואס די פירמע האט ארױםגעקראגען בעת
זי האט דערקלערט א לאקאוט געגען אירע
ארבעםער.
די טשייידרען דרעסמאכער ײניאן האם
אריגינעל אנגעקלאגט די פירמע צום אומ־
פארםײאישען טשערמאן פאר ארויסשיקען

'׳* Jי

»-

21

איר ארבעט צ־ גיט־ייניאן קאנטראקטארט
א־ן לינםשב־רג און אין אפאמאםאקס■ װיר־
דזשינע .די פירמע האם זיך דאן געווענדעמ
אין געריכט נאך אן אינדשאנקשאן .םענה׳־
________________________v
ד־ג .אז די פירמע האט רעזיגניי־ט  pcדער
אסאטיאײשאן אין אז זי איז דעריבער גים
דער איםםערן אוט אױ טאון דעפארם־
ארגטערגעװארפען א־רע פארפליכםונגען אונ־ טעגם האט פאריגען חידש ארגאניזירמ די
טער דעם קאלעקםױוען אגרימענם .װאס האט בעלם־פירפע ״קלאפהאיץ בראדערס״ .אין
זיך געענדיגם דעם  31םםען דעצעםבער .נ־ארק .די ײניאגיזירונג פמ אם דעם שאפ
?. 195
װעם באדייםענדיג העלפען אינם דרײװ אין
דאס געריכם ־אט אבער גע׳פםק׳נם .אז דער בעלם״איצדוםםריע .וואס דער דעפארם־
די פיררע האט >־בר געיוען אויף די פאי־־ כלענט פירם אן.
װי עס באריכטעט פיטער דעםייעפםאן,
שריפטען פיגם אגרימענט נאך איידער ער איז
א ײסגעג אנגען,א ץ זי איז דערפאר אונטער־ מענעדזשער פמ די לאקאײען  161אמ .221
געױארפען אײםצ־פא^גען די ענ ם שי ^נ ג פץ האט די ױניאן געיואונען פאר די בעי^ם־אר־
אומפארםײאישען םשערפאן .געגען אם דעם בעטער א רעדוקציע אין דעי־ ארבעםכ־
פסק־דין־האט די פירמע אפעלירם «  pהאם .יואך  pc 40אויף  35שעה מיט קאפענ־
איצט אינם םיפרים קאוי־ם איר אפיל פאר־ טירענדע ^  pהעכערונגען פאר אלע בעל
פלאכרת .א חיז דעם װעלען די ארבעםער
'‘ ײרעו•
דערוױיל פירט די ײניאז סםרייקם אין די קריגעז זיבעז א  pא האלב באצזךיטע ױם
ביידע אויבענדערמאנםע שםעם װי אויך אין םובים פאר שם׳־ק  pxידאכען־הענט .ביז י
גרינטבארא: .ארד־קאראליינא .װאו די סיר־ וואכען באצאלםע דדאקאציע ?ן־ן העלםה׳
מע ר.אם געעפענט א נייעם שאפ .די םםרײקם 'ועלפעיר את רעםייערפענם בענעפיםס.
די ױגיאן האם אויך אונםערגעשריבען אן
האבען אין א גרויםער מאם פאראליזירם די
פראדוקציע פץ דער פירמע אין אלע דרײ ' אגרי מעג ט םים דער »פי .עם .לינ ח ש ע רי
שצפער .װאוהין זי האם געגלויבם זיך ארי־ אינק.״ .איז פעםערםאז• ניד־דזשוידזי .נאך
בערציקי^ייבען נאכדעם ־ײ זי האם ארויסגע־ א פיךםאגיגען סםרײק .די ירגיאז ־אם פריער
געהאם א נים־גע שריבענעם אפמאך ,אין
י־ארפען אירע ארבעםער אין נײ־יארק.
ײעלכען די פירמע האט צוגעזאגמ דורכצי־
די י עי אן איז געװען פאי־םראםען אי:ם
פירען געװיסע ענדערוגגעז א  pפארבעםע־
געריכמ ד־י ד עי 1ייעס ליבערמאן אין מאריס
רונגען .אבער די פידמע האט נים געהאלםען
גי־שיץ ײגיאן י 1איערם.
ײארם .דער סםרייק האם געהאלפען פאר־
קערפערען דעם אפמאך אין א געשריבענעם
N
״  /אגרימענט .לױט װעלכען די ארבעטם־וואך
איז געקירצט  pcי 37און א האלב צו  35שער
מים א קאמפענםירענדע לוין העכןירונג פון
 6פראצענט פאר אלע ארבעםער .א חוץ דעם
האט די ױניאז אויפגעמאנט דרײ הוגדערט
דאלאר פאר א ױם םוב ,װאם די פירמע האט
 v _____________________________ Jפארפעי־יט צו צאלען .לײט איר פריערדיגען
יאקאי■  ■105טנאו־םוטט ענד נאװעלםי־ צוזאג.
• • •
ארבעטער .ד.אט געװאונען  6און א האלב
דער דעפארטמענט ־אט געזאמעלט נא־
באצאלטע ײם טובים א יאר פאר  4טויזענט
מיט ססל מיטלידער .ױאס ארבעטען פץ ענט צו דרײצען טויזענט דאלאר אין דעם
שטיק .באריכטעט מארטין ל .קאהען ,מענע־ הײ־יאריגען דרײװ פארן אינפאנטייל פארא־
דזשער פ י ן ייאקאי‘ .די ױאכען־ארבעטער הא־ ליױס פאנד .דאם איז ־ מי ט ארים טויזענט
בען אײך פדיער געקראגען באצאלט פאר דא^אר מער ױי לעצטען יאר .אין דער זאמ־
ײם טובים .אבער איצט האט עס די יוניאן יינג האבען זיך באטײליגט אלע יאקאלען
א־יך געװאינען פאי -די שםיק־ארבעטער בײ פונם דעפארטמענט.
דעם פארלענגערען דעם אגרימענט ביז מאי,
 . 1956דער דאזיגער פארשריפט גײט אריין לארןאל  99פארהאנדעלמ װעגען
אין קראפט דעם ערשטען יאנואר• . 1955
באנײען קאלעקטיװע אגדימענטס
די ױניאן האט אײך געװאונען א צדגאב־
שעלי עפעלטאן ,מענעדזשער פוו לא^אל
אפצאל צים רעטײערמענט פאנד פון א האל־  .99דיםטריבױשאן א  pאפיס ארבעטער ,בא־
בען פראצענט .אנהויבענדיג פון דעם ערשטען .י־יכטעט ,אז דער לאקאל הויבט אן פאר־
דזשץ■  , 1955װעלען די בעלי בתים צאלען האנדלונגען װעגען באנייען די קאלעקטיװע
צװײ פדאצענט פינם ״פעי־ראל״ צום רע־ אגרימענטם מיט די דרײ בעלי בתים אסא־
טײערפענט אנשטאט די אימ און א האלב סיאיישאנם און דער קלאוק־אינדוסטריע .די
פראצענט. .־ואם זײ האבען געצאלט פריער .ױניאן פאדערט אז אלגעמײנע לוין העכערונג׳
דאס שםעלט אװעק דעם רעטייערמענם פאנד העכערע מינימום־םקעילס א  pא קירצערע
אויף א געזונםערען באזים ,האט מארטין ל .ארבעטם־וואך.
לאהען דערקלערט.
קאנפערענצען זײנען שײן אפגעהאלטעז
דער מענעדזשער  pcדעם לאקאל האט געװארען מיט דער ״אינפעגטם ענד טשיל־
אײך אויםגעדריקט זיין אנערקענונג צו פי־ע־ דרען קאוטם אםאםיאיישאן״ און מיט דער
זידענט דיבינםקי .פאר זײן הילף בײם דער־ ״מוירטשענט )דזשאבערם( אסאסיאיישאז״ .די
פירען די פארהאנדלונגעז■ ײעלכע האבען זיך ערשטע קאנפערענץ מיט דער -אינדאםטריעל
אנגעהויבען אין יאנואר .צ־ א ״דערפאלגרײ־ קאונםיל אםאסיא־ישאןי׳ .װעט אין גיכען
כען אפשל־ס״.
פארקומען .די ייניאן דערװארט צו האבען

איסטעי־ן אוט אװ טאון רעפ.
אי־גאניזירט שעפעײ

לאד5 .,סו געוױנט באצאלטע
ױמ טובים פאי שטירך
•אייבעטעי־

דים 22

גערעכטיגקײט

פ א רןנדיג ם די ®(רד&נדלדנגען גאך איידער
דער וױגסער םעז$ן װעם זיך אנהױבען.
i
• • •
לןזקאל  w p 99גן װז מזנז ? לױן הןנכע־
רוגג פרן דריי ד*לאד « וו*ך סאר די 55
* ױ מ ם צ ר איז דער  c ^ P W .סעבריק
?*־■•׳ .אין גי ױ י ן ר ^ אין דעם ב*נײםען
*גריסענם םים דעד פירטע .א מ ל מ ל
םליס־ת הן ז מ ן גןיקי־ןימז א צו ג א ב ־ הן מ ־
רונג  p aצדזײ ד*ל*ר * וד*ו• די ל ױן העכע־
ר מ מ ז וײנעז רצםרןמקסי װ ®  o rערשםזח
פעברדאר.
\ / -------------------------------------------------

ר עינוו עי ר ־ א ר ב ע ס עי ־
ב א ם ם אז
איג ע

געוױגען

35

אין
ש ע ה־

א ר מג פ ם־וו א ד

J

___________ V

י י רזיגיזןי ר  * :ד מ םן ד «ין • l* o w p
םיםגלידעד »ון לןיקזיל  Mהאבען געודארנע׳ן
« מ ש עזד *י מ אדמ םם־ח־זד *יגם *גרי־
מעגם םים דער מ ל י ג תי ס *ס א סי »-ישאן.
ײיגל מד *יז באנײ׳ם מיזז ײ ען אױף דרײ
י*ד□ .זריכםעם וזײם־»רעזידענם דיז ײ ד
גיגגןךיד *ח גײסען מ ר ק ע ר .מעגעדזשער
®ז דער רעמנמאנסעל־־מאכער ײניאן .דער
סזיםעלםענם ®  o rםכםיך .װאס גײם שוין
*ז זײם לעצםען יאנואר .איז געםאכם גע־
װארעז װען לי ײגי*ו * w pנגעגוםען אן
ארביםריישאו־ענםשײדושג פיז א ספעציע־
לער ק*מים .7װ*ס דןיד מזף־אר ®ץ באםםאז,
מר .דזשאןב׳־ .הײגם w p .באשםיםם.
לױם דער ענםשײדדנג פון דער קאםיםע
וועם די זדינםירונג פיז *  35שעזדאי־גע אר־
מ ם ס ײי א ד ®ירקוםען אין צווײ םײלעז  :פרן
דעם ערשםעז דזשולײ כ ת םוף  .1955װעלען
די בעל פלזיכות אדבעםעז * 37ת א האלב
שעה א ײזיד * ח די אדבעםער װעלען קרי־
געז * ? * ם מג סיר עבדע לדין העכערונג פון
זעקם *יז * האלב ■ראצזיגם .םיםז אנהויב
®ז  •1956װעם זי מג ע סי ר ם ידערעז v 35
שעזדזזיגע ארבעםס־ייייד מים א צוגאב לוין
ה ע מ דו ג ג פרן זעקס א ת א האלכ ■יזמעגם.
שםיין א י מ ם ע ד וועלען קי ײ מז א ה ע מ דו ג ג
ןגהריבענדיג פהנם ®דש•
פיז *יגי•
סקז חיגואד * * •1955דםזכ ה ע מו ײ סנ ®ז
םיגר »י־ןמ*גס ?( o jnרביםדירם ידעד־עז אין
. 1956
די פאדושןנד־^נגעז סים ד׳ןד "troiroK־
 w rזײנען ן ג מ י ס ג מ ז די ס ' * מ ס ען דע־
מ ם מ ד .א מזי ד׳י מ ל י בתים יינ ען ני ס

געײעז געגייגם טן מדג עב ען דעד יחגלזגס
שאדעריגג ®•י א ה ײז מ ק ױי ארמסה ײזזזך.
ײ "גי ^ן ה«ס ײר ד ע די מ ד גענימעז — a
נ מז «י * מ מ ד *י * ם ס ד ײ ה ײיז ד עד זדנ־
דיםם ײן^ ד עד ם םי ײידרח• « * rגג זייגדזןזי־
נדרם מז ײיי׳זז י׳־י ד  a nמ ג עיזי ל זיזיזקר־
םיחי בויי ד ד * ' e r aעזנ מז מיניי מ זי ץ ו ח ד
שיגגםןןן .דזי  o pײ ד אד׳ײנגענדישם דער

מיזן ד *  rמ ס מין• 'יז׳־׳כעד־  a pמ ש םי מ ס
א rx y iR׳* yארבינא״״שזױ־הזמיםע .בדי ' X
אינםערזיכעז יי״ם םכסיך זזרן ארײטגצגען
>יז מנדד ײדי מ .דער רעשע^רזנט איז *גגד־
יירלז )עײזזי־עז פי־ידי־ יייי ד יעיי עריזהי
סיײע םיז י^מאל « 2און  rre y c rג ײ (t
םעםמרשי ש־שינדגג.

אין די ®זרד^נדלדנגען ד^בען זיך בזן־
םייליגם׳ זן חוץ וױים־פרלזידענם גינגןןלד און
נײםען בארקער• אױך דזשעק האלפערען.
פיעדד םופערוױתער פון ^ ר ד־ אי ס ם דע־
פארםםעגנ^
• • •
דער ג?רד־איסס דעפזזרםםענם האט דעם
פאריגען חרדש פייערלעך געעפענם דעם נײ־
עם ױני אז־ןמי ם אין שאםאקין ,פעגםילוױי־
גיע .אין דער פייערלעכער !ע ױעפאניע w p
זיך אויך באםייליגם דער זיײגענםיסער פון
דער שרזייער־געבײדזי. ,דאו דער ן מי ם איז
אייסנעשםעלם געוך^רען .װעלכער איז אויך
דער בעל הבית פרן א דרעס־שא® װ*ם בא־
שעססיגם זעיזם דיונדערם ארבעםער .דעד יו־
גיזא־פרײגסלעבער בעל הבית• םר .י ח ש אן
שר־ןדעד o p .איבערגעגעבעז דזיר' ױניאן
דעם םימבןידישןיז שליםעל *ו דער געביידע.
דזיר ירניאן ן מי ם װעם מ ד נ ע מ ען דעם  2םען
שםאק פון דער נײער צודײ־שםאקיגער גע־
בײדע.
r

ץ

איז שיתאגא און אין
דעי־י םיםעל־װעסם
v ________________________________J

רעקארדיגג־סעקרעטאר אין דעם דזשאינם
נאארד.
• • •
דצר םיםעל־װעםט דעפארםםעגט ר.אם
באשםיםם ראבערם דיעגי ,א קאםער און א
מיםגליד פח לאקאל  •337אלם דןים פאר־
םרעםער פון דער ױניאן אין אינדיאנא םצזיים.
ברודזנר העגי װעם האבען די אויםגאבע צו
באאויםזיכםיגען די םונקציעס םון די אינ־
םערנעשאנעל לאקאלעז אין אינדיאנא .דין
ערשםע ארבעם װעם זײן דורכצוםירען אן
אונםערזוס־נג פון די נים־ארגאניזירםע שע־
פער אינם סםײם און רעקאפעגדירען א פי־אן
פאר אן ארגאניזיר־דריװו אין אם די שעפער.
•

•

•

די ייניאן אין שיקאגא האם ױניאניזירם
די »עף .ענד עס .גארםעגם ק א ם מ נ ײ ,א
בלאח פאנופעקםשורער ,וו עלכן ר האם 15
יאר גיי ם געםירס א קאםף געגען דער ױ־
ניאן .אין די  15יאר־ זײנען געםאכס געװא־
רען עםלעבע פרואװען ג י ארגאניזירלן דעם
שאפ אבער אן דערפאלג .די םירמע האם
אפילו שוין איינסאל ארױםגעגוםען אן אינ־
דזשאגקשאן געגען דער ױניאז אייף אפצײ
שםעלען איר ארגאניזיר־ארבזים .דעם  5םען
אפריל האם ענדלעך דער בעל הבית םון שאפ
אונםערגעשריבען א צוױי־יאריגען אגרימענט
מים דער ױניאן .לוים װעלכעז עם װערם’
איינגעפירם א  35שעה׳איגע ארבעםם־װאד
און שםיק און װאכען ארבעםער קריגען אן
אלגעםיינע לוין ריעכערוגג.
א צוױיטער אלםער ני מ־ ױני אן שאפ אין
שיקאגא .די .נ ײ ם ספארםװעיר קאמפאני ,־.
האם ארנטערגעשריבען אן אגריפענט פי ט
דער ײניאן אין פערץ .לוים װעלכצז די בעל
מלאכית קריגען אן דיוסםה פון  6פראצעגט■
באצאלםע ײם םרבים אין אנדערע װעלפעיר
בענעפיםען.
די ױניאן -האט אױך געװאונען לוין הע־
כער־גגעז און אנדעדע פארבעםערונגען םאר
די ארבעםער אין דער -דזשאפע םאטםעק־
םשירינג קאפפאני״■ א םלעםסיק פאנוםעק־
טשורער .פאר די  225ארבעםער יאין די
צװײ שעפעד פון דער -אקסזי קארפ.־ .האט
די ײניאן געװאונען א םינף־פראצעגםיגצ
לױן העכערונג און א ציגאב פין א באצאל־
םעז ױם םו ס דעם זעלביגען לוין העכערדנג
האם די ױניאן .ראמד*  .208געװאונען פאר
די ארבעסער אין  .בי .נעיטזװ אינק.״.

די ױניאן אין שיקאגע װעם רעםייערעז א
צאל קלןױק אח ד ר ע ס ם א מ ר דעם היינםיגען
חודש .באריכםעם װייס־פרעזידענם מארים
ביאלים׳ מעגעדזשער פון דעם שיקאגער
ח ש איג ם באארד .לױם די רעגולאאיזנם פון
די קלזװק ארן דרעםפאכער רעםייעדמעגם־
פאנדעז קען סען רעםייערען נאר אזוי פיל
בארצכםיגםע עלםער־פענםיע אפליקאנםעז,
װיםיל עס איז דערלויבם לוים דער הכנםה
פון די פןמדען .מחםת דער אדפגיגםםיגער
לאגע אין דער אינדדםסריע ד ע ען אבער
פאראן מער אפליקאנםעז ,וױ די פאנדען ווע־
לען קענען רעםייעדען היײיאר.
די פארװאלםעג  r cקלזזי־ק רעםײער־
כענם־פאנד האם אפגעהאלםען א מיםיגג
דעם פזןדיגעז הח־ש איז האם באשלאסען צו
רעםי־יערען הײנםיגען זזודש  34פון ױ 56
אפליימנםען .דערביי  w pדי פארדואלםוגג
געגעבעז סאדשוג צו די עלםערע סיםגלידער.
דזי־ עלססםער זױן דער גרופע םרן די ־ײ־
יאריגע מנ םי אנ ע דז װ זדז אכציג יאר אלם.
«יז דער ייסנכאזער איז >8ז יאױ .דערבײ זײ־
נען פאדאן זעקס זױז עלםער פון נ ד יאר ארן
/ ----------------------------------------------- N
 7ז דן עלשעד פו׳ן  70יאר.
דעד דרעסםאכעד רעםייערפעגס פאנד
יועם י*ײס ד עד דערװײ׳־ייגער אדיסרעמס שג
רעסײ׳זדען צדדישעז * 40יז  42ד ר צ ס מ כ ע ד
"ד*כע ײ׳צייעז .פונקם רױ די הי^אוקפאכער
אוי מנ ע ק לי מז װערען ל ײס י ײ עי ד^סער.
V____________ ____________ J
« a pיז די צײײםע ג ײ * ע *זג םי א מ ד עז
״ א ס י י ײני * 1רעס״עדם• זײס די רעסײער־
דעס יג פ ס עז אװ  23פ נ הז דאי ײזז־יעז ײ
מג ם ־ פ אנ ד ען זײגעןי עסאבלירס געװאדעז•
אינסעדנע שאנעל לאקאלען אין אהילא אין אין
• • •
הענםןיזי אפהאלסען א קאנפערענץ אין
דדשזיה ררבין .סשלדםזימ• פרן דעם קא־ לזיייךלאגד באריכםעם  jקײרצפאן .דירעק־
כוערס י*אקאל אין שיזאגע .איז באשנזיכס טאר פון יזים דעפאייםפענם .ביי דער קאנ־
געײאדצז אייפ דער אדפיגיפ סראסי״ער םע־ :ערעגץ "אם ירעט פארלןורעו אין די העד־
י-רעכזאר  r cדי מיסע^זױנאיס ־*אהא^ז 54
לײאטערפ פין דער 'יני אז "עי*ען באהאכ־
י ■W /י ױ איז י>י• ײ«ם ר^בעז צמאמען ר»"ט ײ עי ען ײ אייג*ג'זאצ'ע*פראב־*ערעז
אי־־ם פ־י־ טי ײעגט רוסגלידער .כי־ידער
איז ב״י־זו דטאטעז פי אג עז ײאס האבעז א
ריבין איז אז .אלדםייפער״ אין דער שיהא־ שײבות פי ם די װעלפעיר־פאנדען ,שאפ־
גער ײגיאז אמ איז עםלעכע יאר געידען דער םראכייעפען אי־ן אײד סאי*יסישע ענינים .עס

אהײא־קעגבאקי דע» װעם
אפהאלמען קאגפעייעדן
פון לאהאלען
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ױערען דערװארט דעלעגאטען פ־ן יעדען י־א־
קאי אין דער יײ־יםדיקציע־טעריםאריע פין
אהייא־קענםאקי דעפארטמענם .דער הויפט־
רעדנעד בײ דער קאגפערענץ ״ ע ט זײן פרע־
זידענם דובינסקי.
דער דזשאינם באאח־ אין ק־י־וייאנד אין
דער קלױולאנדצ־ ניםגידה־קאונסיל יועלען
זײן די גזמ ם־א ײפנעדער פץ דער קאגפערענץ.
די אראנדזשמענט קאמיםע באשםײם פץ ליאיט
פרענד א 4ן בערנארדין מעקגר־דער .קא־
םשעיל־ים א־ן מאיר בעדקפאן .על באקעי■
י־־איס ױפאן ראבערט גיעד":־ אץ הער'
גיעיזער.
• • •
אײסניצעגדיג דעם דער־אי־ג פץ דער ײ־
:יאן בייפ ארגאגיזירען די דר" שעפער פין
דער ״בי־מפעייד קאמפאני״ .ד״ עי פ ט ט ע ניט־
ײכיאן פיררע אין קי( י " י; אנד .פירט די יר־
ניאן אז אן אינםענסיײען א רג אניזי ר־די ײ״
אין און ארום ?זליװלאנד .די צױיי װיכםיגםסע
 ':ט־ ײני אן שעפער .ארים *ועלכע דער קאפ־
פימ רועם געפירם װערען זײנען  :די .העם
םאנ־פעקםש־ריגג קאמפאני .,,א באםטן דרעס
פירםע אין למיז װיל .אה"א און די .קאנ־
טראקם גארםענמ סואיגג קאמפאני״ ,אין
קייייױיאנד .דער דרײװ װעם אנגעפיי־ם ױע־
רען פון די אינמערנעשאנעל ארגאנײזערפ
ראבערט גלעדניק און הענרי גייעיזער.
• • •
בײ א כי טינג פין ניט־ג־דס ארבעטער
ריםגלידער פון נימ־גודט לאונסיי .1ײאס א־ז
פארגעקומען דעם  2י ט ען אפריל .איז אנ־
גענומען געױארען אן אײנשטימיגער בא־
שליפ צ־ פאדערען א  35שעה׳איגע ארבעםס־
"אך אין די קימענדע פארהאנדלונגען צ־
באנײען דעם קאלעקםײוען אגרימענם .די
ניט־גודט א^בעםער ארבעםען איצם ״ 4שעה
א ־יאך.
ץ־r ----------------------------------------------

ספאיטסװעײ־ ױניאז איז טא־
״אנטא אי־גאנידי־ט צוױיי
*ט
v _______________________________ J
די הפארםויעיר־ױניאן אין טאו־אגטא.
האנאדע .י־אלאל  . 199־אם ארגאניזירם צװי־
־טעפעי־ .באריכםעם העם קריתמאן ,פענע־
דזשלר פרן די אינםערנעשאנעי׳ ײניאנט אין
טאראכטע .קאנאדע .די צירי' שעפער זײנען
די  .סינ סי א בי*אוז קאגדפאני״ אין די ״וױיא־
י» 1ם הפאדסײעיר׳׳.
אין דעם דדינםגיען כפרינג־טעזאן .בא־
ריכפעס ברדדעד קו״יזטאן .איז געװזיז וױי־
ניגער ארבעס ג ײ קלאיקט װי דעם פאריגעז
יאר .טפעציזך 1האכ זיך דאס אנגעזעז ביי
דער בײ*יגער לײן ארבעט .אבער א " ד אין
דער ספאדידדעיר־אינדוטסריע איז ני ס גע־
ױעז צרפיל ארבעט .ספעציעל איז געיוען
ױייניג ארבעט איז שעפער ־ואה פראז־יצי־
י >ז טיסט פין כינטעטי שע כאםעריאיעז א־ז
רעגעגפאנטייען .אבער ביי בי־אטעפ אץ ביי
כקױרסכ האבען אינזערע נױםגלידער געהאם
א ני שק שה׳דיגעז סעזזיז•
• • •
קלאוקפאכעי אין טאראנםא װעלען הײ־
יאר אפשםעי*ען די ארבעט ציױשען דעם

י^נטען דזשלן א־ן דעם  12ט ען דזשרלײ ,אײף
צוױי ״אכען װאקאציע .דער פונקט װעגען
ציײ־ װאכען יואקאציע .װאס װערם געדעקט
דורך א ״פעי־ראל״ אפצאל פון פיר פרא־
צענט ,איז ארײנגעשריבען געװארען אינם
קאייעקםיױען אגריפענט אין דזשוליי. 1952 ,
א־יך די טפארפױעיר־אײבעפער װעלען׳ לויט
דעם קאלעקםױוען .אגרימענם• ־ראס איז גע־
פאכם געװארען אין יאניאר .הײ־יאר .האבען
צרױי װאכען װאקאציע .די ציים פון דער
ײאקאציע װעם >רשם באשםימם װערעז•
• • •
״דעם דריםען אין פערטעז אפריל האבען
דיר ױך באםייליגט אין ד עי קאארדיניד־
קאנפערעגץ פון די אינטערנעשאנעל ײניאנם
אין קאנאדע״ .שר״בט ברודער סעם קריט־
םאן .די קאנפערעגץ .װאס איז אפגעהאלםען
גצ־־ארעז אין םאנטרעאל .האם צ־ײשען אנ־
דערעס אײסגעהערם א באריכט װעגען דעם
בדי־פראיעקם פ־ן דעי־ ױניאן אין פאנםרעאל■
עס זיינען אויך באהאנדעלם געווארעז א ריי
אינדוטםריע אדן ױניאן־פראבלעפען .דער
הויך־פונקם פ ץ דער קאגפערזינץ איז געװען
א פאסענדער און פארדינםער אויםדרוק פון
אנערקענוגג צ־ וױים־פרעזידענם בערנארד
שהען .צו דער געלעגענהײם פון זײגע צוואנ־
ציג יאר דינסט פאר דער י עי אן אין פאנ־
טרעאל.
ץ f ------------------------------------------------

טאוט װעסט דע» געוױנט
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צעי־ע ארבעםם־וואד
__________ v____ : ____________:

װײם־פרעזידענט מײער פערעלשטיץ .די־
רעקםאר פון םאום־װעסם דעפארםםענם .בא־
ריכשעם ,אז די יוניאן האם געװאדנען לוין
העכעד־גגען און א קירצערע ארבעםס־װאך
בײ צװײ פירמעס .מים פינף אנדערע פיר־
מעס רוערט איצם פארהאנדעלמ װעגען לדין
העכערונגען אין אנדערע פארבעםערינגען.
בײ דער ״װ > .ם .קי*ארק קאםפאני׳ אין
טענם ליאיה .א פי 1עסטיק מאנופעקםשורער•
האמ די ייניאן גע -אונען לײן העכערונגען
אין העכערע מינימום־םקעיייס .די פירמע
האם א'יך םסכים געיוען צי רעדדצירעז די
ארבעטס־שעה׳ען צי  35שמונדען א וזאך
אן א פארייפס פון שכיריוז און צאל>ז צװיי
פראצענם פינם ״פעי־ראל״ צום רעםײער־
פענם־פאנד .דער אפפאך איז ארײן אין
הראפס דעם  15מ עז מערץ.
ב־י דער צדוײםער פירמע ,די »ליץ פא־
גיפעקטשדרינג קאפפאני״ א ין הילסבארא•
אײײגאי .האם ״ ײני אן געדדא-־נעז א לזיו
דזעכערינג פאר די לאסערס פמ מ ז סענם
א שעה און פאר די אנדערע ײאכעז״הענס
פינף טענס א שעה.
די פירמעט -פיט װעלכע די יונלןןן פירם
פאיזלאנז־־שגעז ײעגען א לײן העכעיױנג.
פארבעטערטע -־עיפל ײ־בענעפיסם אװ אנ־
דערע פארבעפערעגען זי עען  :די .מאוד א׳
דעי קארפ.־ .יואם האם שעפער אין אםאװא
און אין אה־יאטאפי קענזעס .איז איו העיס־
םינגם אץ אין פרימאנם .נעבראסקא; די
.,העי׳ענא גארםענם קאפפאני״ אין העלעםנ■
ארקאנכא  :״אילײ -אקער דוײי  o r :קאכי־

פאגי" אין סענם ' 1ואיס :״סטאט ענד סאך
אין יױינאנא ,און די ״גראס םפארטװעיר
קאמפאני אין פרינסםאין .בײדע אין מינע־
םאםא םםיים.
מיט דער ״מאוד א׳ דעי קארפ.״ פירמע
זײנען מיר שיין געקומען צ־ אן אגרימענמ
דעם  20םען אפריל ,לויט װעלכען די ױ־
ניאן האם געוואונען א  35שעה׳איכע אר־
בעםס־װאך און לױן העכעהינגען.
• • •
די ױניאן האם אונםערגעשריבען אגרי־
מענםס מים עםלעכע גארפענט פירםעם אין
"ארעדא• טעקסעס .לויט יועלכע עס װערט
עטאבלירט א העלםה־פאנד .צו ױעלכען די
בערי בהים צאלעז איץ אדן א פערםעל פרא־
צענט פונם ,פעי־ראל״ .די ײניאן באםראכט
ד>ם העלםה־פאנד פאי־ באזיגדערס װיכםיג
אין דעם געגענד ,וואו די ארבעםזיר דינען
מײסםענס גײע אימיגראנםען פון מעקסיקא׳
וראס נ ײסיגען זיך באזונדערם אין םעדיצי־
נישער פארזארגונג
דער דעפארםמענם האם געװאונען א
מערהײם אין דער אפשםימונג .אונםער דער
אייפזיכם פון דער נ .ל .ר .ב״ איגם .םונ־
פינגװעין — שאפ אין ד^מייני ,אקלאהאפא.
 43ארבעםער האבען געשםימם אז די אינ־
םערנעשאנעל זאל ױי פארםרעםען אין פאר־
האנדלונגען םים דער פירמע 36 .פון די
בעל מלאכות האבען געשמימם געגען .ד״
י־ניאן פארהאנדעלם איצמ ײעגען אן אגרי־
ביענט.
• • •
דער סאום־־דעסם דעפארםמעגט האם זיך
געווענדעם צום נ .ל .ר .ב .מימ א פאר־
לאנג .אז די ארבעםער פון צוױי שעפער פין
דלי־ זעלביגער פירמע זאלען באםראכם װע־
רעז װי איץ ײניט .אין דער קומענדער אפ־
שםימעג .די פירמע האם איץ שאפ םים
ווײםע ארבעםער און &יין שאפ םים נעגער־
ארבעםער .דורך אן אייגהײםלעכע אפשםי־
מונג אין ביידע שעפער .באמים זיך די
י־ניאן צו פארמײדען שפעטערדיגע דיסקרי־
מינאציעס צוױשען די יוייםע אץ שװארצע
ארבעםער .אין פאל א מערהיים פון די מעד־
בעאודעלםע נעגער ארבעסער ידזדעז שטימען
פאר דער ײניאן.

ץ / --------------------------
די־ײ שעפעיי י הי אנ ^ ט
רױ־ך איגאנױאציע קאם־
פײן ,איז יױאכד
v ___________ ____________________ J
די ל־שכדע דעדפאלגרײכע רעזר^נמסעז
פון  n jnארגאניזאציע קאםשײן .יהאס די אינ־
םערנע׳שאנעל קן ס אנגעהדיכען■ נדם צװ׳־י
הדשים צודיק .־ײנען דערגרײכם ג ;ודא ר?ן
די װזזך ,באריכםעם זדנםערנעשאנןיל ארגא־
:ײזער א .פי*אסקיז .דדיי ניט־ישי־אן דדעם
פירדעט האבעז אינסערגע שדיבעז ידניאן *נ־
רירענםם *ון איײגעשטעייט פ א' זײערע אד־
בעטער ײניאך־באדינגדנגען.
צװײ פון די ארגאנמירםע ארנםעדנענדנ־
גען זי עען די גרײםע דרעס פירכיעם ״מארק
ל .אוו םיאמי׳׳ אץ  .םי אפי פיס״ .זיי מ«בען
אונםערגעשריבען דעם ײניאן אגרינזענם אן

ז
ד י ם « * 2יי

־י^

א םםדײי^ די דדיםע שירמ■ די .טלאוײדיזין
רימד־מיגם׳ o p .גאנגעגןמן די ®אז־צדוג־
» ז »ז ח ד ײגי*ן ג*ד * ימײמז סאג
דרי׳י •י ר מ ם הי מו זיײנמר
סני־׳יי^ די
• סני ם ג*ד»«לן יחגי*ו באד׳יגצממו פ*ר
די ארבעםעד *ז װ׳נימ ײדהנירמ די *ר־
מ «ז־וז *ו צז מ שסונדצז «ין »זױ׳י םסא-
ד׳יזם׳ פים יײז ר«?מדדג»ן צו ®ארגיכויגען
די א י מ ם ע ר *אר דעד ש א רי ױ דז מ ר אר*
.JTTM I3
ג ר ײ נ ד י לז ם קיז □(ד׳יגםצם אריך .אז די
םםד׳יי׳קם מ ג ע ן צזזײ אגדצרע ®־רהןס .די
 * o r nי ר » •םיאסי קצזשוצלם״ און די
א א ד ם װי ױ ר * י ר מ -םייאםי ם*גם׳* .דמרגעג־
נ תד עז זי ד *ו * מ מ ל נ מ ג ם  .ן ד האם מ ־
מ מ ו גרױםען קרעד׳ים גו ם מג ע דז ש ע ר פ ח
ד ן ס דזש*יגם מ מ ס י ל סון אוגדער ירגיזו אין
םיאםיי .םעםועל םעי־נזי .פאר זײן סולער קא-
*■»־**•־» איץ ע ע רגי ש צ ר ארבעם אין דעם
קזזםידין .ודאם האס גןיבראכם אזויגע גוםע
רעזילנמ םען אין די צחײ  a V mזינם •רע־
זידעגם דוביגםקי האם זױם באשםיםם דורכ־
צופירען דעם ארגאגיזאציע קאמציין.

t

\

לאם אנדזשעלעס קלאור(
יוניאן ס&שםימם ,פראצענ־
םען פאר שםירךארבעםער
___________

^

y

די לאם אנדז שעלעם קלאוקסאכער ױני אן
האם בא שלאסעז צו סארװאנדלעז די לעצםע
צוויי לוין העכערונגען איז א בא שםיםםעז
*ראצעגם .װ א סז א ל צוגערעכעגם װערען צו
די װעכענםלעכע פארדינסםען םון שםיק*
ארבעםער .באריכםעם איזיד אר סנזעגזאר•
םעגעדז שער םרן קלאוק דז שאינם באארד.
די צזדײ ל ײן־העכארונגעז׳ וואס באםרעםען
 8דאלאר םים  25םעגם א װ?ד — 4
דאלאו־ מי ם  25םענם א װאך .װאם די ױ־
גיאן האם געקראגעז בײם באנייען דעם אגרי־
מעגם ,איז יאנואר  . 1951א*ז  4דאלאר א
װאך דורך אן ענכזשײדוגג םיז דעם אומ־
פארנזײאי שעז םשערםאן .לעצםעז גאװעם־
בער — װעלען אג הוי בענדיג םונם םינסצ^ן
אפריל ציגערעכעגם ווערעז וױ א פראצענט
 trxװעכענםלעכעז לוין•
אפערײםארם ײעלעז קריגען צוגערעכעגט
 ■ 7ר א מנ ם; לייגיע־מאכער אמ םקײרם־
םאכער — * 9רזמעג ם; פרעסערם וועלען
קריגען פינף סראצענם א מ םינישערם —
צען און א האלב ס ס מ ענ ם .דאס וועם צו־
גערעכענם ײערעז צו די איצטיגע פרא־
צענםיעלע צוגאבען .וואם באםרעםען צװי־
שען  lbפראצענם פאר פרעםערס און 27
םראצענם פאר םינישערס .װאכעז־ארבעטער
ויעלעז װייםער קריגען די לויז העכערינגען
אויםן זעלביגען אוםן װי ביז איצט.

• • •

ױ ױאן אין ס אן פ ר אנ צי ם ^ א א רנ א־
ני ד ר מ א נ ט ר ,אנ ט ר א ר ,ם א ד ם
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ײ ־־ױאז א*ן סאן !:ראנציטהא האט
טערגעשריבען אג ײ םעג ט ס ריט אכט
ײניאז האנםראקטארס אין םשײנא־טאון׳
ריכטעט וױיס־פרעזידענט סעמיעל אפא,

I

אינ־
ױט־
בא־
די־

רעקםאר ביים • א סיפי ק קאוטס .דאם איז דער
ןד׳ שכמר דודכסראך אין .ם שייג א־ ם א ר ך גאר־
םעגנרדים םדיקנ^ װאם זויז באקאנם סי ם די
גידעו־׳י מ א ר מ ם ם־ ב * דיגגונ מז .הות־אר*
מ ם י ח אוגםאגיםרעז צו שםאנד ארן איז גע־
װען א כסדר׳דיגער פראבלעם פארן ארגא־
גיז׳י ר םיז קלײזדןר סאדקעש אין מאן פראנ־
ציםקא• ח ײ ם־ ױ ע ױ ד ע מו אסא האם אוי סגע-
דריקם ן מי ר ק ענגוג צו הןנ רי זאכארין.
מעגעדזשזגר ®  o rדז שאיגם באארד אין םאן
פראגציםקן^ פאר ז ײז ד ע ר פןז לג ריי מן איפן
פיז פירען די פאדהאגדלוגגען ,װאם האבען
געפירם צו אם דעם ױניאן־דורכברוד אין
 .ם שיינ א־ ם און׳.
די אכם קאגםראקםארס בא שעםםיגען
ארום הינדערם ארבעםער■ ירעלמ װעלען
װערען מי םגלידער אין לאקאל  .352דער

ג ע ר ע כ םי ג ק ײ ם

טאי954 ,ו {*־
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זעלביגער לאקאל האם ארום דרײ הונדערם
א ר מ ם ע ר ,װאם יײגעז בא שעפםיגם אין 28
כיג עזי שז שעפער .די גייע יוניאן־רעקרו םען
װעלעז קר׳־געז לוין ה עכ ע רונ מן .א  35שעה־
איגע אר מ ם ם־ װ אך ,העלםד -װעלפעיר און
װאקיישאן בענעפיםם און אנדערע פארבע־
סערוגגען.

י*יל\ן ם עו ת
אין דעם ארםיקעל פ ח י• םםענזאר . .אין
דער לאם אנח שעלע ם קלאוקמאכער ױניאז־.
איגם פאריגעז נומער ״גערעכםיגקײם״ .האם
זיד ארײגגעכאפם א פארדריםלעכער םעיו^
עם האס געדארםם זײן געדרוקם .אז דער
כא שמם פון דער ױני אן צו העכערען די
דייס איז אנגענו םעז גד־וארעז םים wm
שםימען געגען .280

 8זיײנעזובם באנסעם םאר םארים:אלדאווםהי
די קלאוק פרעםערס ױניאן לאקאל 35
אראנזשירם א זיײגעזונם באנקעם לכבוד
מארים גאלדאװםקי .לאנג־יאריגער אסים•
םענם מענעדזשער םון לאקאל .צו דער גע־
לעגעגהײם םון ױין צוריקציען זיד םיז אק־
םיװען ײניאז־דיגםם .דער באנקעם װעם
סארקומען דעם י 1ם עז ראי׳ אין האטעי נ ױ
יארקער•
מארים גאלדאווםקי אלז אקםיװ אין דער
קלאוק־פרעםערס י ױניאן און אינם קלאוק
יז שאינם באארד איבער םיר צענדליג יאר.
ער איז איינער פץ די ױניאן־פיאנערען און
עריהאם גענומען אן אקםױועז אנםייל אינם
קלאוקמאכער םםרײק אין  1910אלס מיםגליד
םמ דער סםרײק־קאפזיםע .גאלדאווםקי איז
אויך די אלע יארעז אקםיװ אין דער אלגע־
םיינער איז אידי שער ארבעםער באוועגונג
און פארנעםם איצם דעם אםם פון פרעזידענם
פון די םאראייניגםע אידי שע געורערקשאסםען.
איז ונעגען ברודער גאלדאװסקי׳ס םעטיג•
קײם אין דער ארבעםער באוועגונג דא אין
אמעריקע איז װעגעז זיינע פארדינםטען .םאר
דער קראוק־פרעםערם ױניאן זײנען מיר זי־
כער .אז עס װעלען געגעבען ווערען געהע־
ריגע אפשאצוגגען בײם באנקעם .אװ אין
באריכםען אין דעד םרעםע .דעם בעל הױבל׳ס
םעטיגקײם אין דער ארבעםער באיועגינג
האם זיך אבער נים אנגעהײבען אויף דער
זײם ים .ער איז שוין געוועז אקםיװ אין אר־
בעםער קארף גאד אין צארישען ריםלאנד.
עםוואם װעגעז זיץ אנטײל אין ז־ער רעװאלו־
ציאנערער באװעגונג אין רוםלאנד .דערצײים
אײנער .ײאס איז מיט אים צוזאמען געזעםען
אין מינסקער טורמע אין  . 1905ױץ בריװ.
צ*געשיקט צו .דזשאסטיס״ .גיכען נ־יר דא
איבעי•
דעם בריװ האט צוגעשיקט ברודער הײ־
דאז גיטערםאן .א מיםגליד פון דער קלאיק
אפערײםארם ױניאן לאקאל  55פין ייאפ אנ־
דזשעלעם .ער שרײבט :
׳-איז דעם אפריל נומער ׳דזשאסטי^׳ האב
איך באדערקט .אז גאלדאװסקי װעט
געעהרט אינםערנעשאנעל ר,אנװענשאן
.ײערען בײ א באנקעט דעם יז ט ען ראי.
מיט דער גאנצע־ לויב■ װאס עם װעט אים װעט אפגעהאיטען ווערען אץ
דע ם אװענט געגעבען װערען .גײט ר״ין פאי־*
אמלאנמ״ד פי־מי
עהרינג פאר ד ץ טעטיגכײם ריט יארען צי־
י־  29םטע קאנװענשאן סון אונזער א־נ
ריק .װען ער איז געװען א פאליטישער טערנעשאנעל װעט אםגעהאלטען װערען א־ן
ארעסטאגט אױ מינסקער טירמע אין . 1905
ראי■  •1956איז אםלאנטיק םיםי.

״דאם האם פאםירט װעז א פאליםישע
־*סעםםאנסקע דיאם׳ גײענדיג אויף ׳פראגור־
י מ׳ אין הויף םון םורמע .אײםגעהויבען
א צעםעלע ױאס מען האם אײגגעװיקעלט
אין א,-שסיץ אריגערגעװארםעז איבער דער
טורמע*וואנם וואס איז אריבעגעגאנגען צים
גובערנאםאר׳ם סאד .דאם צעםעלע איז בא־ד
ארויפגעצויגעז געווארעז מיט א שטריקער
דורכן םענססער אין א טורמע־י^אמער .אין
צעםעלע האס מעז געלאזם װיםען ,אז דער
צארישער 'פרעמיש־ םיגיםםער פאז פלעװע
איז דער׳הרג׳עם געװארען.
 .די םרייד און די הורא״געשרייען .װאט
האבען זיך פאנאנדערגעםראגען איבער ארע
מורמע־לאםערען זיינעז געיוען מורא׳דיג .עט
איז דעמאלט באשלאסען געווארען .אז מיטן
אנקום םץ דער נאכם זאל די גאנצע םורםע
אילודינירם װערען• אלע םענסםער םון די
קאמערען .װאו עט זיינען געװעז םארשפארט
די פאליטישע ארעסםירםע .זיינעו פארשםאפט
געװארען מים די שעניקעם אײף װעיכע
מיר ױינען געשלאפען איז זיינען אנגעצונדען
געווארעו אין א באשםימםען מאמענם .נאך
איצט קלינגם םיר אין די אײערען די קרעפ־
טיגע שםימע פון דעם ױנגען גאלדא־ום־זןי.
שיײענדיג ,באפעלענדיג און זיך אנשליסענ־
דיג אן דעם מעכםיגען גע שרײ :־אררנסער
מיםן צאריזם •׳ גאלדאװסקי ־אט זיד בא־
םייליגט אקטיװ אין אלע אונזערע קאמפען
מיט דער טורמע־נאםשאלםטװא און צוזאמען
מים דעס דעמאלמ ױנגעז ברוך טשארני־
װלאדעק און דעם בארימםעז קאהן־טעפער
דזאבען ריר פמ לאמער ניםער  ibאנגעפירט
די קאביפען פא־ ׳ בעסערע באדינגינגעין אין
L
טורדצ■
״עס פי ײ ט ריר צו דערװיהען זיך .אז
רארים גאלדאװסקי׳ נאר אלץ בײ זײנע פירע
כוחית -טרעם אפ אן א זײט םאר די אינגערע
איבערצונעסען די ארבעט אװ איך װינ-ײ
אז זײ זאלען טאן אזא גוטע ארבעם װי ג אי־
דאװםקי האט געטאן.״

גפ אנגענדיג םאנםאג ,דעם דער םראדיציע .געוואוינם צו באםראכםען
 17טזיז םאי ,װעט אונזער דעם  60יאריגען אלם דעם .םםארשען״ און
אםיס אױםנעםען אינ די־ מיר ,װילענדיג אדער נים װילענדיג• אנער־
װידועלע אפליקאגיעם קענען דעם יעניגען .װעלכער טרעם ארײן
פאר .יואקאציע בענעסיט .אין די  60ער יארען .אלם א מענש וועלכער
פון מיםגלידער .וועלכע פארדינם רעספעקט און דרך ארץ.
איך זאג דאס אנטקעגען דעם ,װאס עם
זײנען ארבעטסלאז צוד
ליב דעם ױאם וייערע שעפער האבען זיך איז לעצטענס באקאנט געװארען .אז ברו־
דער נײםען מארגאלים• געהילפס־מענעדזשער
צוגעמאכם אדער צוליב אנדערע םיבײ^
אויםמאכעגדיג די איגדיוױדועלע אפלי־ פץ לאקאל  .22איז געווארען  60יאר ױ:ג
קאציעס .דארםען די מיטגלידער אנװיתען־ אדן נים װעלענדיג דירכלאזען די געלעגענ־
דיער ױניאן קארד און אנגעבען די נעמען הײט צו פארצײכענען דעם דאטום אין דער
פון אלע בעלי בתים בײ וועמען זײ האבען געשיכםע פץ ױניאן אקטיװ ,איז אראנזשירט
געארבעט זײם דעם ערשםען ױני ,1953 ,ביז גע-וארען א קלײנער און אינטימער צוזאמענ־
דעם  31םעז מאי . 1954 ,עם איז דריגגענד קונםם פון דער יוניאז־פירערשאםם ,װאו
נויטיג .אז דער נאמען און אדרעם פון יעדער מען האט געמאכט א לחײם און מען האם
באזונדער םיו׳־מע זאל אנגעגעבען ווערעז׳ געוואונשען ,אז ברודער מארגאלים ,און מיר
כדי צו פארלייכםערען די ארבעם םון אפים אלע מיט אים .זאלען נאך לאנג לעבען און
אונטערזוכונג .אין פאל איר האם וױ;ניג דינען די אינםערעסען פון דער דרעסמאכער
װאם געארבעם ח ר כן יאר .ײעט איר מוזען ױניאן.
װי אזײ איז דאס פארט באקאנם געװא־
ברענגען אײער ״אנעמפלאימענט אינשורענס
קארד״ צו באשטעטיגעז פאר װעלכער צײט רען ,װעט איר פרעגען י וױיי 1ניט ברודער
איר האם באקומעז ארנעטסלאזעז בענעפיט .מארגאליס און נים זײן פאמיליע האבען גע־
קײן אפליקיישאז װעט ניט אנגענומען ווערען מאכט א װעזען פון דעס ! אוץ וואלם מען עם
םי  Tען דער מיםגליד װעט ברענגען זיין געווען איגערגעלאזען צו זיי .װאלט דער
װיםהאלדינג םםײטמענט פארם  ,- 2מיט טאג א־ועק װי אלע טעג ,און קיעער װאלםװעלכער ער האם זיך באנוצט בײם אוים־ ניט געװאוסט אץ װײגיג װאס זיך געקימערט
מאכעז ד ק אינקאם םעקם לעצםען מארםש .װעגען דעם .איז אבער אין אונזער ײגיאן
מיםגלידער .װעלכע האבעז דורך דעם איצט דא אן .אפיסערס רעםייערמענם פלאן״-
פארגאנגענעם יאר געארבעם ביי אנדערע וואו יעדערענם עלםער איז װי געהעריג
פאכען ,אדער אין שעפער וועלכע װערען פארצײכענט און װאו אלע האבען זיך אנ־
קאנטראלירם פװ אז אנדער לאקאל ױניאז געשםרענגט מיט די ריכטיגע דאקומענטען
פון אונזער אינמערנעשאנעל ,זאלען :ים צו באשטעםיגען זייער עלטער אזוי .אז
פארםעלען אנצוגעבעז די אינםארמאציע בײם ליץ סוד איז עם ניט מער.
אין א געװיםען זין איז עם אבער אונ־
אויספילען זייער אפליקײשאז• אין אלע אזעל־
כע פאלען קריגט ד#יר 'יימגיייד אײםגעצאלט טערגענימען אין דוי־כגעפירט געווארעז בםוד
א געװיסע טייל פון אײזץר דזשאינט באארד אזוי דאס דער עלעמענט פון סורפרײז איז
און פאר ז א ס איבעריגע .פון דעל ױניאן• ניט אין גאנצעז באזײטיגט געװארדן .מען
אינטער ירעמענם יוריםדיקציע דער באםרע־ האט זיד דאך געמיזט רעכענען מיט דעם
בעל שמחה׳ס געזונט .ײייל ערשט מיט א
פענדער שאפ געפינט זיך.
מיר װעלען זיך אנשטרענגען ,װי וױיט פאר מאנאטען ציריק איז ער• ניט הײנט
מעגלעך אנטגעגען צו קומען די מיטגלידער .געז־אכט .געװען א חילר״ האט מען אים דעם
אויםיהערען יעדענם פארלאנג און פינקטלעד אװענט פריער געזאגט .אז מארגען קלײבען
אוז אויך אין ציים אײסצאלען יעדען איינעם זיד א פאר מענשען פון אפים אים נעמען צו
װאם עם קומם אים .מיר זײנען זיכער ,אז א ייאנםש .אבער װי איבעדראשם איז אינזער
מיר װעלען באקוגלען די נויטיגע קאאפעדא־ נײטעז געױארען װען ער איז ארײנגעהומען
איז עם־ןיימער א״ז האט דארט געטראפײן
ציע מצד אונזער מיטגלידערשאפט.
א חו׳ן אי, 1ל פון לאקאי 22 1ביזנעס אגענטען•
כ רו ד ע ר נ ײ ט ע ך מ א דג א לי ס א בן ש שי ם
די מדיעדזשערס פין די ייאראלם ,דעם דזשע־
די צײט איז שוין לאנג אװעק װען א נעראל־מענעדזשער און דעם בעל שמחה׳ס
מענש איז צו  60יאר באטראכט געווארען ראמיליע .אויד פרעזידענט דיד דיבינסהי.
פאר א זקן .מיר באניצען זיך איבערהײפט דאס איז געײעז מדר וײ ער האט ײעז דם
ניט מיט דעם כראנאלאגישען קאלענדאר צ• איז דריוארסלרז .עס פארשטײם זיד .אז בײ אזא
באשטימעו אײנעמם עלטער .איינער װערט גײלדגענהײט ה איען ניט געפעלט הימ װינ־
אלט צו  40יאר און אן אנדערער איז ױנג שעװאניעס איז לײז ערינערונגען .בײ ײעלכע
צי  70יאר .װי איד האב שיין אנגעװיזעז■ דה איז אײסגעמישט גדיוארדו א היפשע פאר
בײ אנדערע געלעגענהײטען• ייענדט זיך דאם בלעטלעד פיז דער י־ניאנס געשיכטע . . .
סאשא זיל-לרמאן הארז• אויף אן אינטי־
אן דעם אינדױױדועלען פערזאן און אן א
רײע אנדערע םיבות .דאך ױינען מיר .לויט מען און זײער געפילפילען אופן .גערעדט

וועגען דעם ױבילאר. .ברודער נײםען סאר־
גאלים״ ,האם ער געזאגם . .איז דער אייבי־
גער פעםימיסט פון לאקאל  : 22זעלםען ווען
מיר נעמען אונםער אן אונםערנעמוגג אדער
עפעס א; אנדער אקציע .װען נײםען זאל
נים ארומגימ אין םרױערען  . . .אז עם םויג
נים .נים אנדערש• אז עם װעט יענעם מאג
פלײכענען .עם װעט זײן פשוט א פארפליי־
צינג .אן אנדערשמאל .איז עם שיין אײם
מים ארבעם .און עס הערשם א ביםעדער
םלעק איז ם ר י ^ עס וועם ממש גים זיק
קיץ שםאך ארבעמ .און קײנער איז נים
אזוי צוםרידען װי נײטען ,וועי עם קומט
דער באשםימםער טאג און עם איז קאפויער
װי ער האט םאראויסגעזאגם׳  . . .זימערמאן
האט ארויםגעבראכט נאך א געדאנק׳ און דאם
איז אז ,״נײםען איז דער אייביגעד רענק און
פײלער ,דער שטענדיגער פראלעםאריער .ער
איז אז אינםטיטוציע אין דעם לעבען פון
לאקאל  22און איז אן ארגאנישער טײל פון
אלע אירע אקטױױטעטען און איבערלעבוגגען.
זימערמאן האט אריך אויםגעדריקט זיין
צופרידעגהײם מי ט ברודער מארגאליסעם
מיטװירקונג אין אפים אין די פאלגענדע
װערטער — /:״איך דריק אוים מית פער־
זענלעכע דאנקבארקײט צו ברודער מארגאלים
פאר זיין הילף און מיטװירקונג אין אפים:
אלעמאל אן אויפריכםיגער פרײגד און חבר,
אויף װעמען מעז קצן זיד פולקאם פארלאזען.-
עם האבען אויך גערעדם די אנדערע לא־
קאל מענעדזשערם .און אויך דער ח שענע־
ראל מענעדזשער פון דזשאינט באארד .ברו־
דער דזשולױם האכמאן ,װעלכער האם ן א ־
מערהם ,אז -נײטען מארגאלים איז םץ דער
נאםור באשאנקען געווארען מים גוםע מידות
און א שײנעם כאראקטער .אפילו װען ער
װערם אפםמאל עטװאס אויפגערעגט ,דויערט
עם בײ אים בלויז א סעקונדע .און באלד
זעען מיר װידזיר דעם גוטעז מענשעז• מיטן
זיסלז שמײכעל אויף די ליפען ,אזוי װי עם
װאלם גארנים פאםירם״.
פרעזידענט דובינםקי .װעלכער האלט
נים פון באנקצםעז און לאנטשענם ,האם גע־
זאגס .אז ער האט מים צופרידענהײט אנגע־
נימעז די אײנלאדונג צי קומעז צו מארגא־
לים׳עם ייאנםשען ,װייל ער וױיס די בא־
דײטונג פון זיין אקטיוױטעט אין דעם לאקאל
אמ אין דדר דרעס דז שאינט באארד .ער
האמ דדרבײ אויפגעמי שט א בלאט גדשיכטע
ײדי 1רע איד• דײם אמת זאגענדיג ,האב שויז
י 1אנג פארגדרזױ  :די געשיכםע מיט דעם
אינטערנעשאיײל טעהס פוז  3דאלאר גײט
 75סדנט װעלכער איז אי ײפגעל ײגט געײא־
רען דירך דײם פילאדעלפיער קאנװענשאן.
אלו די ראליע װעלי־ע נײוזען מאדגאלים
האמ ד ע רייי גלישפילרז .״די ײניאד .איר
ײאוילײמ איז איר גאוצלײט פארנעמט בײ
אים דעם הויפט־פרינציפ ,און בײ דדם דא־
זיגען פרינציפ האט זיד ברודער ניארגאלים

זײפ ---------------------------- 26
םעםס געהיזלםען אםילו דאן װען עם איז אים
אויסקוםעז צו שםיםעז געגען דער אינ־
םעדנצשאנצל און גצגעז םײז מ כז ענל עכ ען
אמי־ל׳ .ער האס װארים באגריסם ברודער
םארגאליס און זיץ םאמיליע צו דער געלעגעג־
דיײם אדן ער האם דערביי אויםגעדדיקם דעש
יואונש אוץ די האפענונג םאר גאך פילע יארצן
פון פרוכםבארער םעםיגקיים.

•

צום לעצם ד.אם גערעדם דער בעל־ײבל
אלײן .א׳־ן א פאר װאריםע ווערםער האם ער
באדאגקם ברודער זיפערמאן און פרעזידענם
דדבינםקי א ח די אלצ *נוועזןינדע פאר דעם
גרױסען כבוד .ײאס צס איז אים געגעבען
געװארעז- .פאר דאם ודאם איך בין .און םאר
אלץ װאס איך פארמאג היעם צ ו ־ ^ ג .האב
איך בלויז די ױניאן צו פארדאנקען .איך
האב זיך אלעמאל אנגעשםרצגגם צו דינען
געםרײ די אינםערעםעז םח םייז ײניאן .צם
איז זײער םעגלעך .אז נים אלצ מאל בין
איד געװען גערעכם ; נים אלע מאל גענוג
אונאארםײאיש .אבער אין אייץ זאך בין איך
זיכער א ח דאם איז .אז מייז כװנה זױז שסענ־
דיג געװען צום גונסםעז דער ײניאן ; .איר
גאגצקײס ארן איר קױם .דינ עז שםענדיג גע־
ײעז א ח פ א ר ב לי מז דער ענד־ציל םון אי*צ
מײנע שםדעבונגען״.

זןזל סיר דערלויבס זײן איבערגעבען צו
ברדדעד טארגאליס םייז פערזענלעבען אויס־
דדוק פיו סיפער אכםונג און אגערקעסינגי
*ר דער מלעגעגהײם פון זײז ס& יאריגצז
ױבילייזײם .ער איז זוײנער *ז די גים־פי־־‘־
פארבלימגע מענשען מון יאר  1910ודע־
הען .נים די צײם אה נים די יארצן זײנען
גןודןן איםשםאנד *(:צושודאכען יײז פעססען
גלז׳ימן *ין דער געדצכםיגקײם פיז אינזער
* Wיז זמזצי־ עםגילםימװ זיג איד
ודיגש *ים זיח זײן ליבער פרוי נוים זײער
גאגמד םשיחד״ גאד פילע יארצז םין לאנג
לצמז — יארצז פיז געזיגס■ יאדען פרן פרײד.
יזןרלעכער *רײפ»ן*ר אין ידכיצי הײז
זזויז מ מ ג ם *  rסי יאר זיגם צס פונק־
ציןגי ר ם זייז אמזער יוניאן  .די ײני אן דע*
מ ג ד ע ר ם ימפינהר־ .אדעד רױ זי איז מ ס ע ר
באקאבס ז מ ם ע ר די ראשי תיס־ו^ די  .י '
די־םי״ .דאס איז א גרופע פרײװיליגע ױ־
גיאז כיםגליזדעד װעכזענס אויםגאבע >ס איז
* nןםרןילירעז די געבײדעם אין גארפעגם
מ ג ם ע ד ארן אכמינג צו געבען .אז די םינף•
ם*גיגע 35 .שםונדיגע ארבעםס־װאך■ וואס
איז א פו :ק מ איז אינזערזי קאלעקםיודע אפי
סאכעז מים זײ בזך־י ב תי « זאל שםרעגג אפ־
געהים װערען .די קאמיםע איז רכתחילה
!חאםעגגע שטעלם געװארעז פין די געמריײ
סםע את איבערגעגעבענםםע כוענשעז װעלכע
אוגזער ײניאן האם אין יענע יארעז פאר־
מאגס .װען איך זאג יעגע יארצז מײן איך,
גאסירלעד דאם יאר  . 1933װען די ײנ״אז
איז !יריקגעקוענוז  o nלעגען .א דאנק אונ־
זעד גרײםעז גענעראל םםרײק און די  .ע ױ
אר־זדי״ םמ דער רוז״עלם פעריאדע.
געוועז ג ײ םען ווען די האמינזע האם גע־
שפילם זייער א גיײיסע ראליע אין דעם י ע•
בעז פון דער ײניאן .דאם איז געײען ב איד
נאר י ע ם גרײטען סטרייק װען טײזעגטער
נייע םעגשען .יױללכע האבען דאן ארייגגע■
שםראםם אין די רייען פת דער ארגאניזאאיע.
האבעז נים געװאוםם אמ םאנכע האבעז נים
געיראלט וױםען .םרן י־גיאן ײ ל ס א־ן 'יני אן

----------------־«־) גערעכםימײמג עז ע מז• עם האם זיך געפאדערם גררים אנ־
שםרעגגוגג .א םך מי און אויםדויער ,ביז
וואנזת עם איז געלונגעז  nםארמירעז די
איצםיגע ארמײ פון יוגיאן דיסציפלינירםע
סאלדאםעז.
םונדעםםװעגען םאדערם זיך נאד אםילו
בײ די הײנםיגע צײםען׳ צו האלםען א וואכ־
זאם אויג און זען .אז דער פונקם פון אונזער
אגרימענט זאל נים פארלעצט ־וערןנן .דערצו
קוםם לעצםענם אריק אין דער ױניאן גאר
א נייןיר עלעמענם ארבעםער .װעמען די ױ־
גיאז רעגולאציעם און ױניאז דיםציפלין איז
נים װייניגער םרעמד װי דאם איז געװען
יענע ארבעטער .װעלכע האבען זיך אנגע־
שלאסען מים  20אדער  30יאר צוריק .אויפ־
פאסען וױ געהעריג אױף דעם אלעמעז און
ברענגען די שולדיגע צו א ױניאן־געריכט׳
איז די אויםגאבע פיץ דער ױ־די־סי־קאמיםע.
אט די שװערע אה נויםיגע ארבעם פאר
דער ײניאז םוען די םיםגלידער פון דער
יו־די־םי קאסיםע אז װעלכע עס איז בא־
לויט־גס
םיםים קדמוגים איז דאם אונזער טראדי־
ציע און פאר די 'ועםעראנען .ודעלכע שםע־
ל־ען צוגויף די קאםיםע .וואלם עס געווען
די גרעםםע באליידיגונג• װען די ארגאניזא־
ציע װאלמ אםילם גענזאכם דעם מינדעםםען
םארזיד צו באצאלען זיי םאר זייער םירחדי.
זיי באםראכםעז זיך .און סים רעכם■ שםאלץ
דערםים .ודאם דיער דינםם איז אוםבאצאלכ.
אום צד .יױיזען זיי  , rהויד מיר שעצען
ז ײזר הילף׳ פאראנשםאלס די ייניאן שאר
זײ א פרייע װאך־עבד אין ױני םי הויז• אלס
אירע געםס .פאד זייער ריתע .הין און צו־
ריי^ פאר זײער זימ אין ױניםי הויז איז פאר
אלעם אגדערען מאכס די ױניאן גיס .סיר הא־
םען• אז יעדער איינער םון זיי װעם אגנעמען
אינזער זוײנלאדונג און זײן דער גאםם םון
דער ייגיאן■ םוףײואד םרן ײני דעם  11סען-
י 1ם עז * ז  13ם ען  54מ  .איינלאדוגגען װע־
רען איצם ארויםגעשיקמ צו אלע מיםגלידער
פון דער קאמיםע .פאר אינםארמאציע ווענ־
דעס זיך צו ברודער ח ש א פרידפאן■ אין
אפיס פון דער ײ־די־םי.

א שיימע דאנךײ^ פון א
איו ^נר דרעס פירםע »א .גידםאן .ײ53
דםע עװעױױ .ארבעםען א טעט בעי 1םלאכית
וועלכע איז גוס באקאנם צו אלצ ױניאן בא־
אמםע .דאם זיינען .םייסםענס .ארבעסער ױעל־
כע דינעז ױניאן־לײם :אך םון די אלםע צייםען.
גוםע .דיסציפלינירטע און לאיאלצ פאלדאםען
ויעלכע האבען געפאקם און געמאזעלם םאר
דער ױניאן .םען זאגם אםילו .אז דאם זאל הא־
בעז א שטיקעל שײכות רים דעם אײגענםירער
פיז דער פירמע .וועלכער איז אליץ א געװעזע־
נער מי טגיי ד פון לאקאל סו אבער דא מיז
איך ױין פארזיכסיג .אז ניט װעם מעז גאר מיך
באשולדיגעז אין פארגוואידיגען דעם פריג־
ציפ פון קלאםעז־קאמף.
:ימ גאר איז די האלטונג פרן די ארבעטער
צײישען זיד אן עכט ברידערלעכע• :אר אײד•
אז עס פאסירם אז אימגי‘  ? ,מיט אן ארבעטער
פון אן אנדער שאפ היםען די ארבעטער פיז
א .גודראז איצדאד אגטקעגען .דאט ד א -האט
געטראפען אן ערנסםער קראנקצן־פאל פי*ט
א םיםגליד פון לאקאל  .22װעלכער איז אלצ
יארצז געויצן פארבעז־צז םים אז אנדער שאפ.
דער באטרעפצנדער האט :אטירייעד באקירען

די פילצ שםיצצ פון דעם לאקאלצן קראנקצן־
פאנד .רוען דאם דיאם זיך געהאם גצענדיגם
איז די .דרצםמאכצר אײד קאמיטצ״ גצקו־
מצן אים צו הי״ף.
ווער א־ן װאס ״די דרצםמאכצר אײד קא־
מיםצי איז .גלויכ אי ך אז צס איז איבצריג
פאר םיר צו דצרציילצן .דורך די  13יאר
פון איר צקזיםםענץ אץ די הונדצרטצר מיט־
גליז־צר װעלכע זיינען דו ר ך דצר צײט ארריס־
גצהאלפיצז גצװארצן ־אט זיך די אײד קאמיטצ
גצשאפען א נאבצלצן נאמצן צװישצן די דרצס־
מאכצר .דאס איז א קאמיםצ ויצלכצ טוט איר
ארבצט אן קײז שום פובליסיטי און אן רצקלא־
מצם .שטיל און באשײדען זיכם זי קומען צו
היי^ף די יצניגצ׳ װעלכצ :ויםיגען זיך אין א
ד-צלפצנדצ האנט צו י צ ם גצפאלצנעם ברודער
אדצר שויצםםצר .אפטמאל װערם דאם גצםאן
אזיי שיין און אײדצל .אז קײנצר װײססי א פי ײ
:ים װעגעז דצם .אגב .זאגצז םאקע די חכםים.
אז דאס זאל זיין דצר איי:ציגצר ײצג לויט
װעלכצן הילף דארף געגעבצז ײצרצן.
ױצז די ארבצטער זײנען געײצן גרײט צ■
דיצלפצו דצם כאטרצפצניצן ברודצר צים
צױײםצן םאל .האם שוין גליקיצכצרװײזצ דצר
קראנקצר אנגצפאגגען צו ביטלצך ארבצטען.
ײאס םוט כיצז מים די  35פארבליבצנצ דא־־אר ?
״'ואט הײטם רואס מצן טים׳׳ .האט זיך איינער
פון די ארבצטצר אפגערדפען .נלצן דארף דאס
אדוצקסראגצן אין דצר קאםצ פון ד>ר דרעט־
פאכצר אייד קאפיםצ• אבצר וײ םראגט ביצז
צפצט אזא קליינצ פי פ צי איז באיד־ גצפאכט
גצ װאיצז א זאםל־נג ־־רצלכצ האם ארײנגצ־
בראכט :אך  30דא-אר .א קאפיםצ באשטײ־
צ:ד פון ברדז־צר אײב טפצהטאר אלס טשצר־
פאן .א־ן יראיט דדטײקאבטאז• פצם לאי־ו א־ן
פאריט זאי־אן האבצז גצבראכט 5נ< דאיאר
צ' ברידצר בצני :אידער■ דצם פרצזידצנט פין
דצר .דרצספאכצר א״ ד ?אפיםצ״• אײסדרי־
קצגדיג דצרבײ די גרצסטצ אכטוגג צי דצר
קאפיםצ און באגריפצנדיג איר פאר איר 'ואונ־
דצריצכצד ארבצט ױאס זי טיט א־יף .אט אזיי
האגד־׳צן גיטע ײגיאן פצרבצרש.

כאגריפרככ צ־ב  1סען פאי
איך שיק פײן באגר־טונג צי די צצנד־־יגצ
טייזצנםצר מיטגלידצר פין דצם דזשאינט־
באארד צו דצי־ גצלצגצנהײט פין  1־ ט צן ראי.
צס איז שײן טאקצ ייאנג פאריבצר די
צײט זינט פיר האבען פארשירט אין גע־
שיאפצנצ רײצן אין די גאפצז• אונטצר די
טצנצר פון ארבצטצר־לידצר■ גצרופצן צום
קאפף מיטן ש־נא פאר פרײהײט אין דעפא־
קראטיע .זײט דאן זײנען שיין צענדליגער
יארצז פאריבער .פילע פץ אונזציצ פאדע־
רינגעו ױינען רעא^יזירט געװארען אנדערע
 .האלטצן בי־ם פאריױרטיעכט ווערען .דאס איז
א דאנק דעם .װאס צס העי־שט איצט דא א־ן
'־‘ אנד אן אנז־צר קיי פ א ט בניגצ געזעצצז
און פענשלצכצ יצכט .דער קאפפם־גײםט
און די גרייטקייט פין דער ארגאניזירטער
ארבעטצרשאפט צ' שטיין אײף דער ױאך
פאר די אינםערעסצן פון פאי 1ק םוז אנגע־
האלטען װערען איבערהײפט איצט ױען די
רצאהצי־צ כישעװעט אין ־אנד .מיר זיינעז
טאה> א ביסעל פארע־ טציט געייארען ד י
איי צען פץ פרײהײט .גלײכהײט און דצפא־
קראםיצ■ זײנצן אבער אלצפאל יונג און פריש.
זאל לצבצן די פרייהײמ פון די פא םען; זאל
לצבען דער  1־ ט ע ר פ אי:
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בײם רודער פון דער קלאוקמאכער ױניאן
ײם םוף פון דעם הײגםיגען
םפרינג־סעזאן האם זיך
געפערקם א שםיקצל
אײפלעבונג אין דצר
קלאוק־אינדוסטריצ .אין
פארלויף פון פערץ און
אין די ערשםע וואכען
פמ אפריל ,זיינען אריינגעקוםצן א באדיי־
ם צנדיגן צאל ערב־&םח באשםעלונגצן און
אין א צאל שעפצר איז אפילו גציוצן זײער
ביזי .אבער דאם ־ אט קנאפ װאם פארבעםערם
דעם ספריטנ־סעזאן אין אלגצםיץ.
ציפערעז װיחען .אז אין יאנואר און אין
פעברואר איז אין פעםראפאליטצן נױ־יארק
מארקעט ^ראדוצירט גצװארצז מיט  18פרא־
צענם וױיניגער ײניםם .ױי אין י צ ר זעלבי־
גצר פעריאדע .פאריגען יאר .אבער ביז
םוף מערץ איז דער אונטערשייד פאר דעם
גאנצען םפרינג־םצזאן .דאם הײםם פאר די
ערשםצ דריי חדשים פון הײנםיגצז יאר.
רעדוצירם געױארען צו םינף פראצצנם .איז
פ א ר ג ^ םיס די צרשםע דריי חדשים פ ץ
פאריגעז יאר.
װען םצז פארגלײכם אונזצר היע םיגען
ספרינג־םצזאן םים דעם פאראיאריגצן סעזאז
דאי־ף םצן נעפצז אין אכם .אז אין דער
צרשםצר הצלפם פון פאריגצז יאר איז בכליי
די ^אגצ אין ייאנד גצויצן :ים שלצכם .װאס
דאס האם אױך נאםירייעד געװירקמ אויף
אינזער אינדוסםריצ■ בצת הײ־יאר איז שוין
די ארבצםסייאזיגקײס א סך גרצסער אץ די
קײ»|־קראםם פון דער באפצייקצרונג איז
שםאי־ק געזוגקען.
די אורזאד פאר יואם צם איז אין די
צרשםע צײיי חדשים פונס ספרינג־סעזאן
גצײצן ו ױעי^ןר ארבצם װי איז מערץ און
אין דעי־ צרשםער װאד םת אפריל איז צי ש־
םענם .צוליב דעם הײ־יאר שפצםצז פםח איז
צװײםעגס .האבען די ריםעיל־םםארם גע־
םאכם זײערע ערשםצ באשםעלונגצז אינם
םצזאז זײער בצםצום .מורא האבענדיג צו
ריזיקירצז םים איינקויםעז א צו־גרייסצן
סטאק .אבצר װען די נאכפראגצ אויף קליי־
דינג ד.אם זיך אין פערץ באדייםענדיג פאר־
גרצםערט דיאכצן די ריטעיל־םטארס אויד
אנגצהויבצן זיך צז־־אייייצז םים גרעפעךצ
באשםצלונגצן און םאנכע שעפער זיינעז גצ־
ױארען פיםאםאל דיצד ביזי .עס איז זייער
מעג^עך .אז אין דצם גרויסצן אנלויף האם
די אינדו ם ם ײצ פארלױרעז ביזנעם אין א
געװיםער מאס .וואס איז אייד םיילװייז א
פארלוםט פאר אונזערצ בעל מייאכות.

א צאל שעפע־ :ײען ארױס פץ כײנעם
אין אונזצו־ קלאוק אינדרסטריצ איז צס
א נארמאלצ דצרשײנונג .אז בײם סוף פון
יעדען םעזאן ליקװידירצן זיר א צאל םיר־
מעם .אז אײסנאם זיינצז בלויז געיוצן די
עטלצכצ יפעמע -יאי־צן אין דער מלחמה
אץ נאך דער מלחמה װען אין דצר אינד ,־
סטריע איז געווען אן אומגארמאלע פראס־
פעריטי .מים דער אלמגינסםיגער לאגע אין
דער אינדיסטריצ .װאס איז דאר טיילוױיז א
רצזילםאם פון דעם פארערגערםצן עקאנא־
מישען צושםאנד איז לאנד ,האבען זיך אויך

םיז איזידאר נ»גלער,
נענעראל מענעדזשער קלאוק וז שאינם באארד

פארט־עסערט די צאל פירמעם■ װאם ליק־
װידירען זייערע אונטצרנעמונגצן .אבער עם
איז חלילה נים ?ימ פאניק־צישטאנד אין
דער אינדוםטריע.
מאנכע פירמעס ג־יען ארויס פץ ביזנעם
יױיל די בעלי בתים זיינצן אי 1ט געװארען
אץ װילען אײף דער צלטצר זיך א ביסעלע
אפר־ען .אין אנדערע פירמצם וױדער טרעפט
זיך .אז די שותפים צעקריגען זיך און אזײ
װי זײ קצגען זיך ניט אײניגען ױי אזוי וױי־
טער אנצוגײן מייט דצר געשעפטס־אונטצר־
נעםוגג צוזאמען■ אײניגם םצן זיך אויף א
ליקװידאציצ .דאס איז א נאםירלצכצ דצר־
שײנונג אין אומגינסטיגצ צייםעז• צם איז
דאך אן אלםער כלל ,אז װעז צם איז פאראן
וױיניג פרנםה נעמצז זיד מאז אוץ װייב
קריגען .דאס פאםירם אויך מים לאנג־יאריגע
ביזנעס־שותפים .װען ביזנעם איז ניס װי עם
באדארף צו זײן הױבט מצן זיד אז גצגצנ*
זײםיג צו ערגצרצן ביז עם דערגיים צו דצר
ליקװידאציצ פ״נם שאפ.
עם זימצז אויך פאראן פאלצז וואי אימ
פארטנצר באשליפט צי רצםייצרצז את צר
צים ארדים זיין הייק קאפיטאל .אין אזא פאיי
קומם אייס .אז דצר פארבליבצנער שותף
דארף פאיקלצנצו־צן דעם שאפ .שאפם דאם
װידער א פראבי 1עם פאר דער יוניאז• א r n
דצם זיינען םאראן פירניצם .װאס האבען
אין די לצצםצ עםלעכע יאר גצלימצז גרצ־
טערצ ביזנצס־פארלוםמעז .און ײצז מצז זעם•
אז צס גײם פון שלעכם צו צרגער .הױבם
מעז אז מירא צו קריגען און מעז באשליסם
אויםצ־געבצז די ביזנצם אח ארויםראםעװצז
דאס רעשםעל פין אפגצשפארםען קאפיםאל
אייף צ־ פארזיכערצז זיך אויף די צלםצרצ
יאי־צז.
אבצר .ױי איד האב שיין אויבען גצזאגט.
דאס דינצז אייץ אײנצצלנצ פירמצם .דואס
יעדער פון זיי ־ אט יית אײגענארטיגען פרא־
ב'1עם .אבער .אין־ מיז נאכאמאל באםאנצן.
אז עם איז וױיט פון א פאניק־צושםאנד און
צס וואייט ניט געזינט געווען פאר דער ײ־
ניאן און פאר א־נזעי־צ מיםגלידער אריינ־
צופאלעו חייילה אין א פארצװייפלונג.
אװדאי פארשאפט עס דער ױניאן און די
בעיי מלאכות .װאם פארלירצן ױיצרע שע־
פער• א סך הארצוױיםאג און פארגרעםערט
פילפאד א־נזערצ פראבלעםען .אבער מים
געדוא־ און אײםדויער האפען מיר זיד צו
טפראײצז מים די אי 1צ פראבלעמצן .איעהאל־
מענדיג אינזעי־צ ארבדםם־באדינגונגען אין
די שטארקײם פון אזנזער ארגאניזאציע.
בזען ד ״ ט זי ך צ*ם ײ מנז ע ד־ ס עז אן
אין די מײםטע שצפער האט מען שיין
אנגעהײבען צוגרײטען די כיוםטערעז םארן
יײנםער־סעזאז .עם איז צו פרי צו זאגען
נביאית ייצגצן דעם קימענדיגען סצזאו.
בפרט נאך אין דער הײנטיגעד אומנארמא־
לער צײם .עם זײגען פאראן אויסזיכטעז און

בארעכםיגםצ האפצנונגצן .אז דער ה ” ־'ארי•
גצר װינםצר־םעזאן וועם זיץ בעסצר וױ דער
פעזאן אין יאר  . 1953אבער מיר דארפען
אלצמאל גצדענקצן ,אז דצד צושםאנד אין
אינזצר אינדוםמריצ איז איז א גרויסצר מאס
אפהענגיג פון דצר אלגעמײנער צקאנאמי־
שער לאגצ אין לאנד.
לויט דעם באריכט פון צצנזוס בױרא
פין קאמערם דצפארםמצנט ,האבעז םיר אין
מערץ גצהאם דרײ מיליאן מים  725טויזצנט
ארבצםםלאזצ .אבעד אט די אפיציצלצ צי־
פערען .אין װעלכצ עס ויצרצן נים ארײנ־
גצרעכענט אלע ארבצטסלאזצ קאמעגאריצס,
גיבען נים קײז גצנוי בילד ױעגצן דער אר־
בצטםלאזיגקײם אין לאנד .וועלכע איז פאק־
מיש אריבצרגעשםיגצן פיר מיליאן .א חוץ
דצם זיינען ,לוים דעם באריכם םונם לייבאר
דצפארםמענם ,וױיטצד גצפאלען די דורכ־
שנים־שכירות פיץ די פאבריק־ארבצםער,
מחמת מען ארבעם ו ױעיגצר שםונדען .זײם
לצצםעז יאר איז דער דורכשנים־לױן אין די
מאנופעקםשורינג אינדוםםריעם גצפאלצז
אויף א דאלאר מים  40םצנם א ײאד• דאס
הײסם* ,ז אין ציגאב צו די צאל ארבעםעד.
־■־אם האבצן נים קײז ח שאבם ארן מתען
אויסקומצן בלויז מים די מאגערע צאלונגען
פין ארבצםסלאזצז־בצנצפים .זיינצז אויד גצ־
פאלצן די שכירווז פת די װאם ארבצםען.
צס איז דעריבצר קלאר .אז אױב די רצ־
גירדנג װעם נים םאן עפצם קאנקרצט אויף
צ־ פארקלצנצדען די ארבצםסלאזיגקיים א ץ
פארבעסצרצז די קײף־קראפם פוץ דצר בא־
פעלקערונג .קעז מצן נים דערװארםצז קיץ
ניסים .אז די צקאגאםישצ לאגע װצם םים־
אםאל װערצן בעסעד .אבער אויב די עקא־
גאכיישע לאגצ איז לאנד װצם .אין די קומענ־
דיגצ עםלצכצ חדשים .נים 'וערען חלילה
ערגעי .איז דא א גרונם צו האפען .אז דצם
קומענדיגצן וױנםצר־סעזאן זאל די לאגע אין
אונזצר אינדיםםריע זיך פארבעסערצן.

קולטור־אונמערנעמונגען פון
אינמערנעשאנעל
דער -םםח־צנט־פצלאושיפ״ רציוניאן.
ײצם היײיאר פארקומען שבת .דצם אכםצן
מאי 12:30 .בײםאג .אין הײכקול אוידיםארױם
פון האנטער קאלצחש 68 .סטצ סעי־יט און
פארק עיוצנײ .עם װעם אפגעהאלםען װעו־צז
א פענעל־דיסקוסיצ אײף דצר םעמצ  :אונזצר
אומריאיגצ ווצלם .װי זי שפיגעלם זיך אפ אין
דער ליטעראםור .םעאטצר .מואװים אװ אויף
םעלעװיזיע״ .עס ײצלצן זיך צװישען אנדע־
רצ באםייליגען  :פראפעסאר אױרװין צדמאן׳
פין קאלאמביא אונױוערסיםעם  :פראפעסאר
האוארד מאמפארד דזשאונש .הארווארד אוני־
װערסיטעם; פראפעסאר הענרי דיױויד .פון
לאלאמביא אוניװערםיטעט אץ כיצלםייצל
גײםמאר .נאװעלען־שרײבער.
גאד דצר דיםקוםיצ וועם סערװידט װע־
רצז לאנםש אין דער קאלעדזש קאפעםעריע.
רעזערװאציצם קענעז געמאכם װערען בײ
פאניא מ .קאהען .קולם־ר־דעפארטמענט .אינ*
טצרנעשאנעל גצבײדע n i o .בראדוױי׳ נײ־
יארק•
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א נאריכש פון דער ס ה טו ח מי ב ע פ אין לאהאל 38
םין ד .מאיער,
מיםגליד פון לאקאל
עלםעז װ־לר .װאם איז אין
די דרײסיגער יאו־צן
שוין געװען גענוג אלט
צל גײן אין די מואװים,
ידיאט ניט געזען דעם
פילם פון כינעזי שען לע־
בעז׳ «די גוםע ערד״.
אויף יעדען האט דעד פילם געמאכט א
שםארקעןרלשם , X .םצענעס פון םאג־טעג־
לעכעז פאםיליצ־לצבצן■ פיז ארימקײם און
גוים׳ צוגלײך מיט די בילדער פון מאםען־
אױםברויז און פאגיק לאזען זיך לײכם ניט
פארגעסעז• דער פילם איז געײיזען געווא־
רען אויף דער גאנצער װעלם .עס איז גע־
לוען םון די צרשםע פילמעז אויף אזא ברײםער
םאציאלער קאנװע ,מים אזעלכע קאלאסאלע
מאםעז־סצענעם .א פילם •װי מען האם גע־
זען די םילמיליאניגע כינעזי שע ארימקײט׳
פױערים און ארבעטער .אונטער דעם גרוי־
זאמעז שיקזאל םון מלחסה און רעוואלוציע.
דער פילם איז געםאכם געדוארען לויט א
בוך װאס הײסם אויך ״די גומע יצרד״ און
איז איבערזצצט אין א םך שפראכען .די
אױםארין פון דעם בלו׳ פערל ס .באק■
וואס האם פאר דעם און אנדערע אירע בי־
כער .אין יאר  . 1938באקומען דעם גאבעל־
פרייז םאר ליםעראםור .איז לעצמען מאנאט
גצשםאנען פאר א פול־געפאקמען זאל אין
לאקאל  .39״קאסכאם םעילארפ אין אלטע־
רעישאן ארבעםער־ .און גערעדט צו די מיט־
גלידער װעגען כינע .איך ווייס נים צי אין
די םארשײדענע אוניװערםיםעםען .װאו פעדל
באק איז געווען פראפעסאר ,האם זי געהאט
גאך אזא אויפסערקזאמע אוידיםאריע .װאס
זאל זיד צו אירע ױ ױ צוהערען מים אזא
אינםערעם .און זיכער זײנען יענע נים גע־
קלמען נאד א םאג ארבעם אין שאפ .אדער
גא,־ איבערגעריסען אז .׳אװצרםאים״ צו
קומען הערען װעגען אזא לוייםע און פרעמדע
ױעלם װי כינע.
איך לועל דא נים איבערגעבען דעם אינ־
האלס פון א״ר ר־לפעראט .וױיל איך װאלט
דאס געדארפם טאן מים די איבעריגע ני ט
וױיניגער אינטערעםאנטע רעפעראםעז• װאס
אגדערע פראמינענטצ פערזענייעכקײםען הא־
בען געהאלםעז אין ייאקאל  .38און ז־אס
יואלס פארנירען צלפיל ארט .איין זאך איז
אבער כדאי צי באמערקען .דאס איז דער
דיויכער ניװא פין די פראגען• װאס זײנען
די פארלעזערין געשטצלט געװארען נאך
דעם רעפעראט .די באהאווענמקײס מים דער
טעכע אלז דאט גיטע אײפנעמען פרן די
טראבלעמען װאס דינ־לן בארירם גזײיארצן■
האם געוויזען .אז די מיםגלידער װאם קוםען
צי די לעקציצט פון דעם לאקאל ,האבען א
גאנץ םײ:ע פזדים־־שע א־ז געזעי׳שאפםלעכע
אויטשלללנג .א.ץ ײכער האט דא א סך בײ^
געטראגען דער ייאהאי‘ ריט זיץ קל^טלר־
ארבצס ײאט >ר פירט.
איז י ' לעצטע צלײ־ יײנט־לר־טעזאגצן
ױ־גען אייפגעםראםען מי ט לעקציעם םארן
לאקאל  38א גאנצע רייע פראםינענםע פער־
ז^לעכקי״טעז: .אר־נעז יאר האט געהאלטעז

זאל נאך דא דצרמאנט װצרען ,אז דורך דצר
צ״ש האט דצר לאקאל  38אנגעפירם א
קלאם פאר םצראמיקס .געזאנג־לצקציעם )א
מין קלײנעם כאר( און טאגץ־לעקציצס׳ װאס
־יצרצן .פארשטייט זיך .אמבעסטצן באזוכט.
אויך האט דצר לאקאל אדורכגעפירם עט־
לעכצ גרופען באזיכצן אין דצר ״ױנײטצד
ניישאנס״.
א באזיגדצר געביט פון דצם לאקאל׳ט
קולטור־ארבעט .איז י צ ר בילעטצן פארקויף.
פאר .ייצלכצן צס קומט א סך קרעדים דצר
שװצסטער יאורא װאולף׳ װעלכע גיט פאר
דצם אפ א סך ארטצט און אינםערעס .םי־
קעטס זײנען פארקויפט גצװארעז צו א םך
טצאטער־פארשטעלונגען און ,פארשטײט זיך,
צו ביליגע פרײזצן .י צ ר אפקלאנג און אינ־
טצרעס בײ די מיטגלידצר איז אן אומגע־
הײצרזא־ .בילעםען זײנען געװצן צו די
בעסטע שאוס און דראםאטישע םארשםעלונ־
גען אויף בראדװײ .עס זײנען פארקויפט
געװארען ארום פיר און א ד.אלב םויזענט
בילעטצן .א חוץ טויזענטער ארויםגעגעבענצ
.פעםעק,״ פאר מואװים .םעגיעך קומען אר־
בעםצר פון די שעפער אין אפים פון לאקאל
זיך נאכפרעגצן צי זײנצן ניטא קײן גײצ
בילצטצז•
די ק־לטוה-־ארבצט פון לאקאל  .38װאס
רוערט אנגצפירט פון לאורא װאולף און צו
״צלכצר דער מצבצדזשצר פון לאקאל .אי־
זידאר סארקין■ גיט א סך אויפמצרקזאמקײט׳
הצלפט ניט בלױז אויפקלצרען די מיטגלי־
דצר איבצר גצעזלשאפטלצכע צנינים• נאר
שאפט אויך די געהצריגע פרײנטשאפטלצכצ
אטמאםפערצ\ ,ואס איז אזוי נויטיג פאר דצר
קאלצקטױוער ייניאן־ארבצט.

א לעקציע די פרעזידענטין פון דער ״ױנײ־
טעד ניישאנם אסעמבלי׳׳ .מאדאם לאקשמי
פאנדיט .איר ארױסטריט אין לאקאל 38
האט ארויסגערופען א םך אויפמערקזאמקײט
אין דער גאנצער אידי שער פראפעסיאנעלער
גאוועגונג װי אויך אין דער אידי שעד פרעסע.
א צוױיםער רעדנער ,װאם איז אויפגע־
טראםען בעת די וואלען פאר מעיאר אין
נױ־יארק — ,איז געװען דער קאנדידאט
פאר מעיאר פון דער ליבעראל פארטי— ,
רודאלף העלי .ער האם גערעדט װעגען די
מיניציפאלע װאלען און די לײבאר ױניאנם.
לאקאל  38האט געהאט דעם כבוד צו
האבעז אלם לעקםאר ד-לם דירעקטאר פרן
םראסטישיפ דעפארטמענט בײ דער יונײםעד
ניישאנם ,װאם ־ אט באקומען דעם נאבעל־
פרית'םאר שלום; דער מאן װאם האט דער־
פירט צו א װאפען־שםילשטאנד צװישען
ישראל און די אראבישע לענדער ,פראפע־
סאר פון הארװארד• אונױוערסיםעט — דר.
ראלף .גאנםש .די טעמע פון זײן לעקציע איז
געווען^ »די װירקונג פין דער ױנ ײטעד נײ־
שאנס אח דער װעלם קריזיס״.
דזשעימם ־ועקסלער■ דער רעדאקטאי־ פרן
דער ״נױ־יארק פאסט״ .װאס ־אט זיך בא־
ריםם געמאכט מיט זײן קאמף געגעז מעק־
ארםי׳ז אויף די שפאלטען פון דער .ניו־י ארק
פאסט״ און מיט זײן מוטיגען ארויםטריט
אױף דעם פארהער פון דער מעקארטי־קא־
מיםע .האם אין לאקאל  38געי־עדט װעגען :
״די פרעסע און די לײבאר ױניאנם״.
די גרעםטע איבערדעביגג האבען די
שני  Tער און שניידעךינס פון לאקאל  38גע־
האט■ װען צד זײ איז געקומעז האדטען א
״ז כ ר עו ת ארן בי ל ד ע ר״ ,א גײ בוך פין
פארםראג די פרוי װאס װערם .מיט רעכט■ אברהם ליצםין איז דערשינצן אין דצר ל• ד•
אנגערופען די ערשטע לעידי פון דער װעלט .שטיין פאלקם־ביבליאםצק בײם קולםיר־קאנ־
עלענאר .י־וזװעלם .דאס איז געװען א בא־ גרצס .דאס בוך אנטהאלט א חוץ זכרונות א
זונדערע דערגרײכונג אין דער קולמור־אר־ רייצ צסייצן איבצר פארשײז־צנצ פצרזעניצכ־
בעט פון.לאקאל  .38דער פערזענלעכער צײ־ ק״יטען װאס ־אבצן גצשפילט א ראלע אין
בער פון דער דאזיגער פרוי איז אזײ גרױט  :אידישן אץ איגצמײנעם לעבצן .סים בא־
פון איי־ גאנצען װעזען שלאגט  cyמיט שטצלונגען ײר ײצנדען צום קולםור־קאנ־
אזוי פיר מענשלעכער װארימקײט און אזא גרצס ,לי .איםט  78טצ גאט .נײ יאי־ק.
פשטות ,ז?ז די צוהערער קענען דעפ אװענט
״ג ע ק לי ב ענ ע *טריפטען״ .א נײ ביך דצר־
ביז הײנס נים פארגעסען.
צ ײלונגצן,אץ לידצר פון יצחק בלום .מיט
אגך װעל ױײםער איכערגעבען בלויז די בא־טטצלונגצן זיך װצנז־צן צו י .בידצרמאן.
נעמען פון די פרעלעגענטען און די טעמעס  175צװײטע צװצניי• נ ײ יארק.
פדן זייערע לעקציעס צי יענער צײט :
יכביד דצם זצכציג־יאריגצן ײבילײ פון
דר דזשאדזש קאונםם• .די ארבעםער אץ דצם באװאוסטצן פאןןם אין צסײאיםט ג .ב.
זײער באםייליגונג אין די װאלען.
מינקאױ• ” צט א*ן גילצן ארויסגצגצבצז ײצ־
געװעזעגע קאנגרעם־פי־וי ;ןאהעגעךואג־ רצן דין נײצר ב־ך ״ז ע ק ס אי ד ״ ט ע קרי־ט,,־
י
י.אס  :די נײםװענדיגקייט פ־ן א ראראיער 0 1י
דאפ א'ז אן אפהאנדלינג אי ב צי י י יצקס
דערװאכינג אין אמעריקע.
נזאריס !אלו שט״! .לאיער פץ דער ״איג־ ־ױכטיגצ ליםעראטדר־ און טעאטער־קריט  ,־
םערגעשאנעל״ ־ קאכיף פון די ל־יבאר י־גיאנפ קצר אינזערצ  :אלצקסאנדצי■ צצדערבוים.
י• י• לצ־־נצר .י .ח .ראװניצלי• ייאל צנטין.
געגען םעפט־הארםלי געזעץ.
דר הטרי פליישמאן• פין בר־קלין קא־ בצל מדדטבית א־ן שמיאל ניגצר .דאם בוך
י־עדזש  :ד»ר געראנגעי־ פארן מענשלעכען ײצט דערשיינען אין פארי״אג כי .ױאקסצר.
נעדאנק.
\ V _ %Nl
l2m
>I
> > U. Wיי-
ראוזשווו ו א־־ו  nין פון דער סי ץיי
ב*רטיס ײניאן  :פערדלני־צכע פי־״ ה״ ט א־ן
פרעד האביב ביזנעס אגצנט פין לאהאי1
די איצםיגע צקאנאסיצ•
 .c :איז געשםארבצן דצם דרײםיגםטצן ביצרץ
אם דאס איז דער צעטעל פ י ן די לצק־ :אך א לצנגערצר קראנקהײם .ער איז אלם
צ'צס פאר א פצריאד פץ בצרך צ  ........אר .גצײצז  a2־או־■
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געהיעפם מע^^דישער
צר ,׳"יק־ענר׳ פיז  2־טצן
אפריד .איז פאר די ניאנ־
טרצאלצל מיטגלידצר פון
אונזצר אינטצרנצשאנצל
גצװען א ױם־טוב׳די־
גער און א היסטארישער.
צװײ װיכטיגע זאכצן
׳
זײנצן פארגצקיפצן אין דצם דאזיגצן ״װיק־
צנד״  :דאם לײגצן דצם װינקעלשטײן פאר
אונזצר נייער גע ב ײי צ און א באנקעט צ־
ערען אונזער װײס־פרעזידצנט ,ברדדער בער־
נארד שעהן .צו זײן  20י<«־יגען יובילײ.
זינט ער איז דער הױפט־פירצר פון אונזערצ
אינטערנצשאנצל ױניאנס אין מאנטרצאל און
צו דצר קאנפערענץ פון דצם אל־קאנאדצר
אינטצרנעשאנעל קאאח־צגיר ונגס־קאמיטעם.

דער װינקערשמ^ין פאר א נײער ױניאן
גןןכײדןן אץ העלטה פענטעד
דער װיגקעלשטיץ פאר ד עי נײער ױ־
ניאן גצבײז־צ איז געלײגט גצװארצן פרייטאג.
דצם  2־טצן אפריל 12 .אזײגצר ב־־טאג הא־
בען אונזערצ סיטגליז־צר .אץ אייד א סך
פריינד .זיך פארזאמצלט אײפן פלאץ װאו די
נ'יצ אינטערגעשאנצל גצב ײיצ ־אייט זיך
אין בויען ,אין סאםצ הארץ פ י ן דצם גאר־
מצנט־צענטער .אײף א םפצציצל אײפגע־
שטצלטצר טדיבדנצ זײנצן גצ״צן פאר־א־
מעלט די אקטיװצ טוער פ־ן דצר ײניאן אץ
א צאל פראמינענטצ געסט■ ײצלכצ האבצז
באגריסט אונזער אינטערנציטאנעל צ :דער
דאזיגצר געלעגענהײט .צװישצן די גצסט זיי־
נצן געווען ,סצס קרײזמאן א*ן דד,זאו מצק.
הױפט־באאמטצ פון אונזצר טאראנטצר אינ־
טצרנעשאנצל -און סצם הצרבסט .ניצנע־
דזשער פון אונזצר ײניאן אין װיניפצג■
צל ברודצר בצרנארד שצ־ן איז צ־גצ־
טײלט גצװארצן דצר כבוד צו לײגצן דצם
װינקעלשטײן* .װישצן די רצדגצר און בא־
גריםצר זיינצן גצורלן  :דזש .א• אפצ־־צו■
פארזיצצר פון דצל שטאטישצר צקזעק־טי־
װצ-װעלכצר האט באגריםט אין נאמצו פ־ן
שטאט .פצרסי בצגגאף• פו־צזידצנט פין די
קאנאדצר ״טרצידס צנד י 1ײ באר קאנגרצפ״ :
ראזשצי פלציוא׳ פרעזידצנט פין דצר פרא־
װינציעלצד פצדצרײשאן אװ י־־באר  :קאינ־
םילאר מ .סיגלצר cy .דיאבצן אײד  :א־
גריםט  :פיליפ פײנצר .א .ב .גא"'ד אין נ־.
ליפמאן ,װצלכצ דיאבצן פארטראײען ד״ אסא־
טיאיישאנס פון דרצס ל־־א-לה־ איז צרברא"
ד ציי מאנופעקםשורצרס.
ברודצר קייןצד זשאדװצ איז גציוען פאר־
זיצצר פון די צערעמאניצס .אלצ רצדנצר
און באגריםצר האבצן אנגעװיזען .אז דאט
לײגען א .ױיגקעלשםיין פאר א מאדצרנצר
טרייד־ױגיאן געבײדע איז א דייסםארישע
גצשעעניש פאר דצר גאנצער ארבעטער בא־
ײעגוגג אין דצר פראײינץ .די פאי שטײער
פון די מאנוםצקטשורצרס האבצן באטאנט•
אז צוליב דער שטארקײט פון דער אינטער־
:צשאנצל דיצרשם םטאביליטצט איז פצסט־

ק־יט א־ן דער פאציא־נג צלוישצן די אר־
בעטב־גצבער א־ן דער ייניאן׳ פון װאס די
אינדלסטריצ אלס א גאנצע האט גרויסצ נוצצן
דצרפץ .צס איז אליך אלנטצרגצשטראכצן
גע־־ארצן די װיכטיגקייט לואס אין דצר נייער
געבײדצ װצט אי'ך אײנגצארדענם װצרען א
ריצלט־־םצנטער י טיב ת די מיטגלידצר.

דע־ ײכידײ־כאנקעט פאר
כערנארד שעהן
 cyא'ז גצײארען סי יאר זינט ברודצר
־טצהן איז גצקומען קיץ מאנטרצאל כדי צו
רעארגאניזיי־צן און אליפלצבען דא אלנזצר
ײניאן .דצר גרױסצר דערפאלג פון זײנצ
באמיאונגען און זי־ן געםרײע ארבעט פאר
דצר אינטצרנצשאנצל אלן בכלל פאר דצר
ארבצטער באולצגינג .איז גצפייערט גצװארצן
בי־ א באנקצט ,שבת אלוצנט .דצם  3טען
אפריל■ איז ״ליט־לל רלמעניצן״ רצסטאראן.
אין דער פײצ־רלגג ־אבצן זיך באטייליגט
אליך פארשטײצר פלן די לאקאלצז אין טא־
ראנטא אץ וליניפעג .סעם הצרבםט ,דצר מצ־
נצדזש־לר פלן דער איגטצינצ שאנצל אין וױ־
ניפצג .האט אין :ארצן פלן אלצ לאקאלצן
איבצרגצג־לבצן צ־ בר־דצר שעהן א מתנה
צי ד-לרמצגלצכצן אים■ אלן מרפ .ש־להן .צ־
ראכ־לן א רײז־ל קײן אײראפצ.
צױיש־לן די רצדנצר־באגריס־לר בײ דצם
באנקצס זײג־לן ג-ללױלן  :פ-לרסי בצנגאף .פרע־
ז־דצנט פלן ״םרצידס •לנד לײבאר קאנ*
גר־לס״ ; מאדיס סילקאף ,װײם־פרצזידענט
פלן דער אינטצרנעשאנעל מיליגערי ױניאן ;
מאריס פײגיללסאן .אײדלר פון אלגזער־ל
ציטסטצ מיטגלידצר  :סצם קרײזמאן ,מצנצ־
דזשער פץ ד־לר טאי־אנטצר אינטצרנעשאנעל
א־ן דזשאי מצק .םצנצדזש־לר פלן טאראנ־
טער דרצסמאכער ילניאן»? .לע רצדנצר הא־
בצן אנגצױיז־לן .אז אעט־לר שצהנ׳ס פיר־לר־
שאפט א״ז א״נז־לר אינטערנצשאנצל גצלוא־
רען א־ינצ פץ די ׳גי־זסטצ אלן אײנפללס־
רײכפטצ ילגיאנפ א'ז קאנאדצ■ אלן האט בא־
די־טצנדיג אליפג־ל־ליבצן ד־לם לצבעגם־
כטאנדארד פ־ן די ארבצט־לר אין ד־לר פרלי־לן
באקלײד־אי־נדלסטריצ .ברלד־לר קלאלד דזשאד־
ייע ר־לנ־לדזשער פלן דצד מאגטו־צאלצר
דרצסמאכ־לי■ ײניאן .איז גצלרלן ד־לר טאאסט־
רײפט־לר פלן אלױלנט .צװיש־לן די טצלצגרא־
פיש־ל באגדיט״גג־לן איז גצלל־לן אײנצ פלן
אינז-לר פרעז־ידענט ברידער דלד דלביגסקי•
עם איז ב '"'•":ג־ל־לצז א'ינצ פלן די פיי צי־
״עכפטע שרח*ת פלן או;ז-לר ראנטרעאל־לר
א־גטצרנעשאנצי־.

יי אל־יאנאיע־ “ אאױדיניד־קאנפעדענץ
שבת א־ן ז־נטאג .ד-לם  3־ט >ן א־ן 4־ם*לן
אפריי .1האפ־לן ריר אפגע־אלט־לן די קאנ־
פ־לי־ענץ פ־ז דעם האארדיניר־קאמיטעט• בײ
ײעי־כען ד ען ;דאט באהאגד־ליט די אלגצמ ײ״ל
באדינלל״־לן פין אינז־לר־ל טר־ידפ א״בערן
י אנד.

כר־ד-לר ש־לךן האם אפגילגצבצז א בא־
ר־כט ־ױלגצן ד־לר נייםינג פון ד-לר צקזעק־ ‘

טיװ־באארד אין װאשינגטאן .זײן אויםפיר־
לעכער באריכט איז מיט שטארקען אינטצ־
רצם אויםגצהצרט גצלוארען•
באריכטענדיג װעגען די קאנאדצר בא־
דינגלנגצן .האט ברוד־לר ש־להן ר־לאגירם אי־
בילר אן אטאקצ װאס דילר מאנטרצאלצר
קלאלק־מאנלפצקטשור־לרם קאונסיל זזאט ג־ל־
מאכט אייף אונזצר ילניאן .ד־לר קאלנסיל
־אט צצשיקם ברילו צו די מאנופצקטשל־
ר-לרס קאונסילס פון די אנד־לר־ל צצנט־לרם,
מיט דלם גרויסצן ליגען ,אז אין מאנטרצאל
אפצרירען  67נאן־ילניאן ש־לפער אין װעלכע
 cyזײנען באשצפטיגט ססס 2.ארבצטצר.
ד־לר אבזיכט פדן אט ד־לם בלאף — האט
איז קלאר ; זײ
ברלד-לר שעהן געזאגט -
װיל־לן פאראײניגצן די מאנלפצקטשורצרפ
פץ לאנד פאר אן אלגצמײנצ אטאקצ אויף
אלנזצר אינטערנצשאנעל .ברוז־צר שעהן האט
דערבײ געטראכט פאקטעז יאת ציפער־לן.
װעלכצ װייזען ,אז איבער  85פראצענט פון
ד־לר קלאלקס פראדלקציע װערט קאנטרא־
לידט פון אונזער ױניאן.
ציטירענדיג ציפערעז פלן דצם ״דזשאינט
קאסישאן״ פאר דצר קלאוקס־אינדוםםריצ.
האט ברודצר שצהן אנגעװיזצן .אז אי 7יאר
 1953איז אין די ױניאן־שצפצר גצללצן אײף
 17פראצצנט מצר באשעפםיגלנג ולי אין
 1952אלן מצר ב־לל־מלאכדת זײנען גציועז
באש־לפטיגט .בעת אין די ניט־ילניאן שעפער
איז די באשצפםיגלנג אין אט ד־לם פצריאד
גצפאלצן אליף  10פראצ־לנט.
בײ דער קאנפערענץ איז באשלאס־לן גצ־
װארצן צוריקצושליידערצן פאז־צרלנג־לן פלן
ב־ללי־בתים צו פארקלצנצרען די פארדינ־
םטען פון די או׳בעטןיר .אין מאנטרעאל הא־
בען די מאנלפעקםשורערם זיך ניט גצשעמט
צו פאדצרען ,אז די .ליװינג־קאםםצז״ בא־
נוםצס זאלען פארקלענערם װערען .און אג־
דצרצ האבען םארלאנגט אײנצלפירען די אמא־
ליג־ל ״בארג־לנינג קאונםערס״ ,דאה מײגט,
אז אין סלעק־סעזאן זאלען די שטיק־ארבע־
ט־לר קריגען קלענצרצ פרײז־לן.
*לס האט זיך ארויסגצלוידלן .אז אויך
אין טאראנטא און אין װיניפ־לג ז־כ־לן די
בצלי־בתים אזצלכצ סארטצן קאנצצסי־לה׳
לײט די באריכטצז פלן די ברידצר סצם
קרייזמאן אלן םעם דיצרבסמ .א באשללס איז
אנגצנומען געלוארצן .אז די פאזיצי־לם וױללכצ
מ־לן האם אױםג־לקעםפט מלדלן אגגצ־אלטצן
וױלרצן .אז בשלם אופן טאר מצז פון די ללין
סטאנדארדם ניט ארדנטצרלאזצז•
באריכט־לן זײנ־לן אויך אפגצג־לבצו גצ־
װארען אליס־לר פלן די אליבצנד־לרניאנטצ
א־יך פון קיאוד זשאדױצ• דזשאו מצק .מא־
ריס מאנגצל .וױללכצ האבצן באריכטעט װצ־
ג־לן די באדינגלנג־לן אין ד־לר די־לס אינדל׳
סטרײל :פלן ברלדער י .,מיקצנט• פ אי ד־לר
צדבראידילרי ױנ־אן אין מאנטרצאל אץ פלן
ס־לם ליבערמאן .פון די אלצ באריכטצן
איז ארויסגצבראכט ג־לװאר־לן ,אז אין די
לצצטצ צוױי יאר זײנצן קאלעקטיװצ אגרי־
מצנטס באנײט גצלואר־לן אין אלצ שמעט
פלן לאנז־ :צוױי ־ואכצן לואקאציצ מיט בא־
צאלט איז ג־לילאלנצן גצילאו־צן א-ן מאנטרצ־
א> װיגיפעג און אין טאראנטא .א ר־לטײצר־
מ־לנט פאנד איז אין אט ד-לר צ״ ט אײגגע־
סטעלט געלוארצן פאר די דרצס־ארבצסער
אין מאגםרעאל און אין טאראנטא .ױי אליך
אנדערצ געלוינסצז.
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גײםםרײכע רעדעם בײם לאנששעאז פון ד עי ״ליג
פאי איט־אספריעל דעמאקיאם'׳׳
ו די ל מ ע ן ז א ל ע ג ד ע ר ע ן ר ע ג ו ל א ־ קאנד־םעם ®־ן יוניאז פאדשסײ^ ר ארן פאד*
םדעםעד םװ די בעלי ב חי ם « ץ פון אום־
® c y nון ר ע ם ײ ע ד ב ז ע נ ם
8א ד סיש<־ש; סענשען .א ימיאן םיםגליזי
דאדזי פאד שכז״יז דעם אדנםעדש׳ײד פון אס
ה ז י ר ן ד ר ע חז מ מ ד.
די בײזד־ז פאנדען.
זייד לייזװ '* * w ycxyיז דער .גערעכ־
א מ ר עם איז ז ײ׳ןד ס שי ק או ת די פיבה
םימימז'•  Dmםינאלידעד מ מל *ג עז זיך.
*ז ד׳י ר ע ם ײ׳ןד מג ם » ^ דנ מן *ז  65דא־ »ײ*יב ־׳■עלמ ברידער ר אזין שי אג ס פאר־
לאד « ו ז ת י־ינען נים מ ג י ג זײ ש ל * מן די ד אזיגע ־אפעראפדע־׳ .נעפלעך* .ז כדי אן
*ן ד* .ו מ ן ז *י צ ײ ־ ע מ מז *  rסיי סזן ־ ארבעשער ז ײי מ נ ע ן רעםייערעז ודען ער
מ מ ^י ם « גןדי׳יםע ®וםע יעדעז  o t bכדי איז עלף י *ר א פי םג לי ד איז דעד ייני אן
אנ שסאס װאדםען ביז ער איז  isיאר א
ד׳י *לםער־פעצגזיעם ז *י *ן װזסיעז גי׳זםער
וױיל  fSדזל אד *ױ מזימי גים מ נו ג »ו פ׳יםנליד as .ז ײ מן ®ן חןן פי סגלידעד .זאגם
 t u pם מי מיו ^ ל ע מז־ ו מ י *ייד ד עג ^ ןמ ב ח״ רןד »  a rn . n rה * מן געםסדײקם או׳ן
*ידי ײ׳י ®דז ?ר׳יגם « זי׳ ץ די ן ל מ 5י •®ג* מ הן ל ^ ען בד׳יעז ד׳י ײגי ^ן א ח יײבען זייז
 t n 1» amי י ד ן ן פריך מ י ח ג מ ז » a n Tד׳עד *ײם פרן ר ע ב ם עדל מ ק ען קאמף אדו׳יפ־
ס*ש»ל םפקייד׳יםי .ודןדם »ם  * n rביםעל מ מ ל ע ן ®ון ד עד ײ ג ^ ן איו ז מ « װען זי׳י
זי מ עז !דדיקגע׳ ש שען ה א מן ז ײ Q g irm
* *w a r
*ין חזןלט * ( י ד מ מ ל ו מ ז ז מ ד י רןיז * װ׳ןדען ז י י ז פי םג לי ד׳ן ד און זייי דארפען וואר־
מ ז  15י א ר  r aז ײ װעלען ק ע מן רעםײעד׳עז.
ס י מ  «t pדן ד םיי מז מ מ *י ם ז?יל ז**
לוים ד׳י רעגײ*א 1יעם פון דעםײ׳עדםעגם
 u w t j iודערען *ין י י מ ל ם ז?יל ווגןדע ■
 d i pוז׳*ר»ן צדם רעגזײעדםעצם ®ןנד כדי פאגד איז לן מאל  .21קען א םיםגליד רע*
נייםגלידעד .וזן ס מ ע ז זייז דעד ייזני מ נדיערעז נאד עלזי יאר .א ײב ער איז מ ־
מ ײני מ ר ®  is rי*ר .דיל ז ו י ײ ד מ מ ז װאדען א םיםגליד פאד דעם ערשםען דזשדן,
ר ע ס״יןדזן .עס זי׳י מן דזן עלםערע נועפ־  .1933אנגענופען* .ז אײנעך איז געודען א
בעדם װזןם יי׳ינען יחניזרל ײ ם פרן  . 1910ז ײ מיםגליד זױן דער י עי אן לײם װי ברח־זר
יײגעז [ן מ ד א ר ײ םגע מלען *ץ דעד ייני *ז ראזיז שרײבם .אין  1910און איז ארײסגע־
®ןד  nקו ד מ ד צײם איבער דעם ימםף® .ילעז פיז דער ױניאן אין רעכםען־ליגקען
ײאם איז פ^דגעקוסעז ווזי שזמ רעכםע אמ האםף? .אנגענומען .אז ער איז ארויסגעפא־
לעז איז  .1925אבער ער איז גורי ק ארײז
לינקזס ז םד םעםבערם זײנעז דיזז  ¥ײ מ
פון םדי׳יד .ודען עס ושימ זיד זזײנגעשםעלם אין דער ױניאן נאך דזשון  ^ .1933י ג ם ער
*רדגתג «ץ זײ זײנען צחײקגעקופעז אין קרעדים פאר יןידע םיגף יאר — אימ יאר.
דער ײני*ן ודע ר עז זײ פארדעכענם ס*ר נײע דאם הײםם .ער קריגם קרעדים סאר די 15
םעםבעדם ארן זײ קענעז גים קריגעז קײן יאר !װ׳ישען  1910איז  .1925ג אנז ע דריי
ע ל מ ד־י ענ םי ע .איבער די נײע רעגולאזיע .יאר .די ד.ױ»ם פראגע אבער איז־ ײעז איז
דער אי־ מ ם ע ר *וריק געווארען א פי םגליד
אז םען ד*רף זײ׳ן  #מעמבער  15יןןר.
אין דער ױ ני אןי
די לייםע האבעז דורכגעמאכם םםרײקם.
געװײנלעד איז אסנענוםען .אז אז אלםער
געלי םעז הונג עד את געהזזלםעז ב ײעז א ייני אן מיםגליד .װאס האם .געסםרײקם אמ
שםארקע ױניאז• א ח איצם .װען זײ זיינען געבוים די ײגיאן״ און איז ארױסגעםאלען
אויף דזװ־ עלםער מ ג ע ז זיי אפילי קייז פזזםת דזים ליגהעז־רעבםען קאםף .איז אי־
עלםעד־פעגםיע גי ם קריגען. .יוייל מעז האם ריקגעקוםזנז אין דער ױניאז אזײ גיד וױ דער
געענדערם די רעגולאציע פון עלף אײף  15דאזיגער האםף האם אויפגעהערם .שלעכם איז
יאר װאו  9סעםבער איז בארעכםיגם  ' Xנאר פי ם די יעניגע ארבעםער .וואם האבען
קריגעז י שםײערםענם מנ ע פי ם ס .איך האף .געװארם םים זייער *יריהקוםעז אין דער
אז די ײני אז װעם עם נעפען איז אכט.
ײניאז נאכדעם װי עם איז איעגעשםעיים
נױם גרום■ נזרדכי ראזין .מעטבער פ ץ געידארען דער רעםייערמענט פאנד.
לאקאל .23

ב א ס ע ר קוננ פ ץ ר עד א ק צי ע
ברודער פ רדכי ראזינ׳ ם סארשלאג אפ־
*ושאסען דעם םויםעז־בענעםים םאנד ארן די
געלם םראנםםערירעז גי ם רעםײערפענם־
םאנד .איז גאר גי ם אזוי פראקםיש .װי דד
םײנם .דאס זי מ ען גו ױי באזינדערע םאנדען.
װאם לאזעז זי ך ני ם םאר שםעלגעז .צים
ם ײ ם ע ד מג ע פי ם פאנד מ ל עז די פי םגלידער
אדער די לאינאלעז איז דער סאנד ווערם
םארװאלםעם דו רד דער יוני אן .גי ם רעםײ־
ערםענם םאנד י א ל עז די בעלי בתים אין ער
ױעדם םאררחזלםעם דורך א ב שיתפות׳זײגען

א פײע־וננ פון מע״ם
וױזענ׳ס שאפ
איבער  300ארבעםער םון דעם מאקם
וײזען שאפ און די הויפט באאםםע םון לא ’
קאל  22מיםן םענעדזשער םשארלס זיםער־
סאז בראש• האבעז דאנערשטאג ,דעם  19ם עז
פעברראר .זיד םארזאםעלם אין גרענד באל־
רלם םץ םראםערגאל קלוב־הויז אפצוגעבען
כב־ד דער שאפ־אדפיניסםראציע און דעם
ביזנעט אגענם ברודער יושעלעװםקי.
בר .הערי ױארהאםםיג ,םשערמאן פון דער

אראנזשםענם קאפיםע .עפעגם דעם אװענם
אדן שנזעלם פאןך אלט דעם םאדסםםאסטער —
פו׳ירל ר ^ פ ע ו; .סשערלײדי פון לאהאל .22
שװעס סע ר האלפערען שסעלס דיך אפ
אויפן ידם םוב׳דיגזװ כאראקםעד פון אװעבם-
װעגען דער גײםדדעגדיגקײם פרן אסס*ר» וד־
זאםענקרנפטען .ארן שסןלם פאד די אײשגע־
לאדענע גאסם־רעדנער .פים קרדשע באגרי־
םונגם װערםעד סר עס^ן אדויס :פאקם גוז־
פאן .סאבי נאהאפא ײטדאל ברעםיאו .פאדי
גראנ^ לואיס ראוענםאל *  rנײזטען פאר־
נאכן אדיםסײלען די סהנות — יו .עס.
טײזזיגגם באנדם — קריגען דאה װארם דער
םש־ןדפאן י -װעבעד ,קאםיסע־מאן ןײזײיז•
ג ליקעגשסײז ארן בימעם א מג ם י .ײשזר
לעודסקי .זײ דאנקען דזים עולם פאר ד׳ער
אנערקענונג *ץ פ א ר פ לי כ מן דיך אנגיג ײז
וזײםעד פים זייער אד־מס י׳טובת די אר־
בעםער פרן שאפ.
ם־ים א באגײסםערםער אװאציע ױערם
אדיפגזנגזםזה בר .םש .זיפערמאן .הויפם־רעד־
נער סת אודענם .בי־ .זיפערפאז שםרײכם
אוגםער די אריפטואונגען פון דער אדפיני־
סםראציע און ער דריקם אוים אגערקעגינג
פאר אירע דערגרייכוסנען .דערבײ האם ער
מילויבם דעם בײםראג װאס דער וױזען־שאפ
האם געםאכם  rrxי׳אקאל אין פארם פין
פענשען־פאםעריאל.
עם װערם דאן דודכגעפירם א געלוגגע־
נער קאנצערם .אין וועלכעז עם באםײליגם
זיך דער ױנגער װיאליניסם פאול גורעוױם ש
— א  r iםון א שאפ־ארבעםער .גאכן עסען
האם דער עולם געםאנצם .געזונגעז און זי ך
געלאזם ווא ײלגיין ביז שפעם אין דער נאכם■

א .ר.

א שאפ־שםהה אץ מאדאנטא
םיר .די ארבעםער פין דעם סאם .אײ־
דיעי־ייניאר״ .אין םאראנםא .האבען געפרא־
וועם דעם  25־יאריגען ױבל פון דער חתונה
פון אונזער שאפ־םשערםאן .פרענק גאייד*
פארב םים זיץ פררי.
די שפחה איז פארגעקוםען פרײםאג .דעם
 13ם ען םעבריאר .אין שאפ גופא און איז גע־
יוען אן אויםדרוק פון דאנקבארקײם צום
שאפ־םשערםאן פאו־ זיין איבערגעגעבענקײט
צ־ די ארבעסער.
דער שאפ־טשערמאן .ברידער גאלדפארב
איז שוין א גאנצע רײע יארען אויד א
דזשאינם באארד םיםגליד אין אונזער קלאוק־
מאכער ױניאן און א מוער אין פארשיידענע
אייגאניזאציעם בײ אונז אין שםאם .אלם אן
אייסדרוק םון פארדינםער אנערקענונג דא־
בצן מיר אים איבערגעגעבען א פאםענדע
פתנה.
אין נאמעז פ־ן די שאפ־ארבעםער :
מ עמסטײן.

דער יערלעכער יאנס שעאן פון דער ליעג
פאר אינדאםסריעל דעפאקראסי ,איז דאס
יאר פאדגעקופען ש מ ^ דעם  10ם ען אפריל.
אס די ארגסזירצעםוגג רדאס א ת געודארעז דעד
זאםעלמשקם ®רן אלע ליבעראלצ און אינםע־
לעקםדעלע כדתות אין לאנד ,האס דאס יאר
צוגעצדיגען אד עולם פת נאענם צו םדיזענם
פעבשצן אדן האס זיך אויםגעזײכענם פים
אינה אל םסר ײ מ אדן באלערענדע רצדעם *ץ
דיסקוסיעס איבער פילצ ^יאבלצפצז■ װאם
פאםערען די פעבשדדיים הײגם צד ם אג
דז שאדח ש פיני• פרעזידעגם פרן דער
אפעריקען פע יצרײשאן אײ לײבאר ,איז גע־
ידען דעד *רעךגאסס און האס באקופען די
י ע ר ל ע מ אויםפליכענרנג םון דעד ליעג עאר
זײז אויטגעהאלסענע געגנעדשאםס »דם קא־
פרנמם אדן וײז שס׳ענדיגע אנשסדצנסשג
לטדבת דעם ליבעראלעז א ה פראגר־זםיװעז
טרײד ' שי אניז ס ער האס בײ דעד געלעגענ־
הײם געהאייסען אײנע פיז זײנע שםאדקםסע
ייעדעם אדיף דעד םעפצ . :די אינםערנא־
ציאנאלצ ק אנ פ פי ח מי ע ®ז ק אפמיז ם״.
דער צװײגאןר ערעז־גאםם בײ דעם לאנ־
טשעאן איז געירען דער ירנײםעד ססײסס
טענאםאד 'יעין םארם■ פון ארעגאן .װעלכער
תאם געהאלםען א בריליאנםענע רעד־ע און
ארײםברענגענדיג דעם געדאנק .אז דער
איינציגער װיייקזאפער ודעג צי באקעפפעז
דעם קאפוניזם איז דורך אײטברייפערעז די
דעפאקראםישע פרייהײםען בײ אונז אין לאנד
איז איבער דעד גאנצער װעלמ.
פרעזידענם דוד דובינםקי אין פראפעסאר
װיליאס קײרפעסייק .דיען עפעריםום פון
האלאמביא האלעדזש .זײנען געווען צװישען
די געםם בײם לאנםשעאן.
אן אונעדװארםעמער גאםט .װעלכערי ־.אט
געקױפט א בילעם און ־יאם זיך געזעצט בײ
א ױיטיגען םי ש איז געווען דער פראגרעסי־
װער ײנײטער טםייםס םענאםאר װיליאם י.
יאנגער• פון נארם־ דאקאםא .ער ־אם גע־
זאגם .אז האבענדיג א פרייען גאכפיםאג האם
ער נים געקעגם בײשםימ דעם נסייז ביט

אנ־דעזעגד צ־ זית ב ״ אזא אי פ פ אז אנ מז צו־
זאפענקונפ^ פץ אפעריקאנער ליבעראלען.
׳דער לאנםשעאן איז געװען דער זעיד־
פונקס םת א צ װײ־םאגיגע קאנפערענץ .וראס
האם זיך פארגיפעז פי ם דיםקזסיעס איבער
אזוינע פראגצן  .שי פרײ זױז פר יח־אס אינ־
םזירגעפוסנ״ —  .װאס דארף געסאן װעדען
צו פארבעםערען די עקאנאפיע פיז לאבד• אדן
»,ימ אזדי צי פארפײדען די אנקופענדע דצ־
פרעםיע׳׳ .אלס רעדנעו־ ז ײנען אדיפגעסרא־
סעז אדעלכע עקםפעי־םען װי םהעאדאר j
קדוין .געדױלזעגער יז ײ פ־ ^ צז׳ידעג ם ®־ן די
 .ח ש ענ ע ד א ל צלצקס ריק קא ספ אנ י ׳ ; ל .פ.
דדשאנםאן• עקספערם אין פאכליק האת׳ינג ;
דד .טא לאמ אן באדקמ• ריסדירםש דירצקסאר
פרן דצר סעקםםייל אדבעםעד ײני אן ; באריס
שיזזקין .דיסויר ם ש ריר״צקסאר פון דצד־ Jt
 iן װ ל ; .זג ח שי .העת .פדי װידענם פרן
דזװ־ איגטערנע שאנעל פא שיני םס אסאסיזד ,״
שאן ; קאנגרעטםאן ר ה ײ .ק .דז ס א װי א;
פראםצסאר םעויעסא װארלפסאן ; פאדק ססאד■
עדײקײ שאנאל דירעקםאד פיז דעד אינ םעד־
נע ש אנזד ארן נדלע אנדערע.

א דאנד ,פא~ בענדזשאמץ
ר & פ ל אן
ער־־ײבם פיר דירך אינזעו־ זשורנאל
אדיםצידריקען םיץ הארציגען דאנק צו בענ־
דזשאכלין קאפלאן■ פענעדז שער פוץ פײן לא־
קא־ל ־דאי איך בין א פ׳־םגליד זײם . 1912
לעצםעז יאר ביז איד קראנק געװאדעז א ץ
האב זיך געםתם צוריקציעז פיז דעד א ר מ ם.
י־־ידער האב איך■ ױי א םד ארבעםער• נים
אפגעשפארם קית געלם פון די ארבזיס .װען
איד בין געױארען קראגק .האם פיך ברודער
קאפלאן גענוםעז צו א גרײסען הארץ ספע־
ציאליסם און ער ־ אט פיר גצהאלםען םים
אלץ .װאס איז נאר גערוען מעגלעך .דערפאר
דריק איד אים איים א דאנק און װינש אים-
אז ער זאל זיץ געזונט.
מיט ברידערלעכצז גרדס• אב .ברייען.
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דרעסמאכעד אראנזשירען
ארדספאר אץ דדיד־פא־ק
דער קרלםור־דעפארטפענם פון דעפ
דרעספאכער לאקאל  .22אראנזשירס אן
אײנסאגיגזין אד ױפפאר איך הײד־פארק.
דעם געבודם־פלא־ן פון פ אר ש ם אדמנע ם
םרעזידענם פי־ענקלין ד .ררזװעלנ^ די
עקםקדרסיע װעס פארקופצן שםש דעם
 15ס ען פאי -אויםאבוסעס װעלעז אוזעק־
פן ד ען נ ײן זײײגעד אינדערפרי .פון דעם
ידניאן־ אסיט■  218װעסם  40ססע ססדינ4
? סי ק ע ס װעם קאססען צחײ אדן א האלב
י א . *.‘.דרעספאכעד דאדפעז פאכ»ן זײ־
ערע ר עזעדו ח מי ע ם באצײסענס כדי צד
ק ע מו דיך באםייל׳יגעך איז דעד עקפ־
קוד סין.

לא^אל  48בדילפ אדש דדל^ פאר
בזלחםה־יתובדם-
לןיקאל  48איסאליצבישצ קלאוקפאקנד.
םיםינג ® Tדעד עק־
האס בײ א
זעקוסידדע .דעם אכסען אסריל■ *־יסגעסײלם
צודןולף םויזענס ד^לאד צי אינססיםרציצ^
װאס גיבען הילף צד פלזזפה־יתופים אין
*ינמלי?2
װײס־  6רעזידענם עד־אויד פאליסאני .דעד
פענעדז שעד פיז לןיק*ל• האס א י מ ר מ ג ע ־
מ ז םשעקס אדיף צען סדידענס דאלאר צדם
^ז װי ד ענ ם ®ז □-ןדם םאונס״ אין איםאליע
און  t nאיםאליעני שען מנ ע ד א ל קאדנסול.
באדאן קאר לאס ד .פצראדיט פאר דעד אריפ־
האלסונג פין דעד קיגדצד־הײם איז נעאפאי־
אדיפן נאפעז פרן לאקאל ^ .48דױי םדיזענס
דאלאר זײנען געגעבעז געדוארעז אריף צי
גרינדען טאג־צעגםזירס פאר קינדער אין
דרום־איסאליע.

צייטונגם־שרײבע־ ױניאן
נױ
:יט לױב־שריפם צו ױניאז־פידעך
דער פרעזידענס פון אונזער אינםערנע־
שאנעל ,דרד דובינסקי .און דער פרעזידענט
פון דער אםאלגעפייטעד ױניאן■ ח שעיקאב
פאםאפסקי .האבען געקראגען דעם הײ־יא־
ריגען לײב־שריפם פון דער ניו־יאדכער
.ניוםפעיפער גילד״ )םי־אי־א(. .פאר דייעד
פירערשאפס אין דער יעיאן• װאס דזאם גע־
פאכם א גי־ײםען בײםראג צום סאציאלען
און קולסורעלען פארשרים אין א פ ע רי מ ״.
דער אויסװאל איז געפאכם געווארעז דדרך
א קאפיםע פמ צײםונגס־שרייבער און רע־
פארטערט•

מעמבערשיפ־םיצינג פון
;
לאר,אל 117
דער קלאוק־אפערײםארס יאקאל .117
וועם אפהאלטען א מעפבער שיפ־מיטינג
כיםרואך .דעם צםען פאי• גלייך נאך דער
ארבעם ,אין דיפלאמאם דיאםעל208 .
ױעסם  43םטע םטריט .װײס־פרעזידענם.
בענדזשאמין קאפלאן .מענעדזשער פין
־ 1אהאי‘ .ײעס־ באריכט־לן װעגען דער T o
טיגקײט פון ד־לר ײגיאן און דער לאגע
אינם טרעיד .םיםגלידער זיינען אויפגע־
פאדערט צי קומעז צום מיםיגג.

ײי ײ•
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ױניאנסאץ נױ יארהארנאניזירעןמןםיםעםצזהעלפען
איםינראנסעראדכעםער פון פארסא־ריסא
םארשםײער .םיז די א .פ .אװ ל .און
םי־אי־א ױניאנם -אין גיו־יארק ,האבען פא־
ריגעז חודש געשאםען א קאםיםעט .װעלכער
װעם האבען די אויפגאבע ,אין קאאפעראציע
םים דעם לײבאר־דעפארםםענם פון פארםא־
ריקא .צי העלםעז ארבעםער־איםיגראנםעז
פונם אינזעל זיד אײנצוגלידערען אין די
היגע םרייד־ױניאגם און אין דער קאםױגיםי.
דער קאפיםעם ,ױעש אםיציעל איינגעשםעלם
װערען בײ א קאנםערענץ .דעם אכםעז מאי.
ביי װעלכעז עם װעלען דין דעלעגאםעז סון
כםעה אלע װיכםיגע יוניאנם אין ניר־יארק.
וױ עס דערקלערם וױיס־פרעזידעגם
םשארלס זיםערפאן .םעגעדזשער םח דרעס־
םאכער לאקאל  .22און אייגעו־ םון די איני־
ציאםארעז םון אם דעם קאםיםעם ,װעם די
נײע ארגאגיזאציע זיך דערהויפם םארגעמען
םים דער ארבעם םח ארייעעםעז די נײע
איםיגראנםען און אנדערע שפאניש־ריידעג־
דיגע ארבעםער אין די ױניאנס פון די ן ר י ז ס
זױן ױעלכע זײ יײנעז באשעםםיגם און אר־
גאגיזירעז ימיאגם אין די םרײדם ,װאו עם
זײנעז נים פאראז קײז שום ארבעםער ארגא•
' ניזאציעם .די דאזיגע ארבעם מח געטאז װע־
רעז באלד .כדי נים צו דערלאזעך אז אט די
ארעםע איםיגראנםעז זאלעז עקאנאםיש עק־
םפלואטירם מערעז . r cםשיזלערם״ און פון
.אסעז־שאפ״ בעלי בתים.
א באזונדעים װיכםיגער ארבעםס־געבים
פאר דעם ױיעס קאםיסעם װעם ױץ אויסצ,־־
ראםען די קדיינע שאפקעם .װאס וואקסעז
װי שװאםען נאך א רעגעז אין סםארס און
אין קעלערעז אין הארלעם און אין די בראנקם
אוץ אין ודעלכע ריקזיכםלאזע בעלי בחים זו־
כען אױםצוניצעז די איםיגראנםעז םח פאר־
םא־ריקא־ אויף ארונםערצודריקעז עםאב־
לירםע שכידות את ארבעטס־באדינגוגגען.
םפעציעל אין דער באקלי־יד־אינדוםסריע.
דזשאזעף םואח־ים ,םעגעדזשער  r cלא*
קאל  . M2נעקװעיר ארבעםער• איז א מיש־
גליד פרן דער איניציאטי װ קאםיםע .האט
דערקלערם ביים ערשםעז צחאםענקוגםס פון
די ארבעםער םוער פאריגעז חודש ,אז די
סוועס־שאפקעם אין רעד־הוק איז אין אנ־
דערע געגענםען םון ברוקלין .באניצען זיך
מיס ביליגע ארבעםס־הענם םח די איביי־
גראנםעז אויף צי םראדוצירעז קינסמלעכע
בלדמען .בערשםלעד■ מילינערי אמ אנדערע
ארםיקלעז.
א חוץ די ארגאניזירונג םיז די נייע אי־
מיגראנםעז ודעם זיך דער קאמיםעם באםיען
צר װירקען אױף ד עי שםאם־אדםיניסםרא־
ציע .אז זי זאל אננעמען די געהעריגע מים־
•*ען  ' 1ליתען די ודאדינונגס־פראבלעפעז.
ייאס אנסײיהלעז ײד פחםת דעם גרייטען
!לודאוקם פיז איטיגראנםעז יײ א ײד צו שא־
 TVCבילדינגס־טעגלעכקײםעז איז די גע־
געגםעז .ודעלכע ילערעז כאחיאוינס דורך די
גײע זױםיגראגםעז םששוזות.
עס זיינען פאייאז לוים דער דערקלערינג
 r cדזשאז עף מאנסעראס .דירעקסאר אינ׳ם
:ײ־יאדקער אםיפ פרן דער *ארםא־ריקאנער
איםיגראציע־אשםײלינג אינ׳ ם לײבאר״דע־

פארםמענם .אר י ם  125טויזענט ארבעטער־
אימיגראנםעז פון פארםא־ריקא •.א גרויסער
םייל םרן אם די אימיגראנםען זימען בא־
שעםםיגם אין די באקלייד אינדוסטריעם ,אין
קאםעםעריעם ,אין רעסםאראנען .בײ שיף־
באדינונג און בײ םארשיידענע אנדערע קליי־
נע םריידם ,װי בײ דער אײסארבעטונג סון
קינדער שפילצײג און פארשי  Tענע נאוועל־
םים•
ביידע פארשטײער פון דער אינטעי־נע־
שאגעל .זימערמאן און םוא-ױם .האבען אנ־
געװיזען אויף דער ארבעם װאס די אינםער־
נעשאנעל לאקאלען האבען געםאן .גלייך װי
?נם האט זיךי אגגעהויבען א מאסען־אימי־
גראציע סון פארםא־ריקא .אויף אײנצוגלי־
דערען די ניי־געקומענע אין די םרייד ױ־
ניאנס םח דער גארמענם אינדוסםריע .די
מייסםע לאקאלען האבען אײנגעםירם םפע־
ציעלע קורסען צו לערנען די נײע אימי־
גראנםעז עגגליש אח ספעציעל געװיכם איז
געלייגם געװארעז אויף צו באקענען די
גײע שפאניש רעדענדיגע ױניאז־רעקרוםען
מים די אױםגאבעז אח םונקציעם םון טרייד
יוניאז ארגאניזאציעס .אין לאקאל  22לער־
נען די טיטגייידער פץ ױניאז־םםעף שפא־
ניש כדי צו קענען ײד בעסער םארשםענ־
דיגען מים די נייע אימיגראנםען.
עם איז ױיער כאי־אקםעריםםיש .װאם אין
דער ארבעם צו פארבעסערען די דאליע פון
פארםא־ריקאנער ארבעםער נעמען דעם אק־
םיײסםען אנםייל אידי שע ױניאן־םירער— .
אליץ געװעזענע אימיגראנםען פון מזרח־
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דער דרעםמאכער רעטייערמעגט־םאנד
נעמם איצם אן אפליקאזיעם םאר רע־
טייערמענם .מיםגלידער םיז די לאקאלען
אינם דרעס דזשאינם באארד .וואם װילען
רעםייערען הײ־יאר .דארםען זיך רעגים־
טרירען אין אםים םונם רעםייערעםגם־
םאנד׳  32־ 218װעסט  40סםע סםריט ,רום
 .410מיםגלידער פון לאקאלען אין די
אום אוו םאון מארקעםס .װאס זימען בא־
שעםםיגם אין די שעפער אונטער דעם
קאלעקםײוען אגרימענם םונם דזשאינם
באארד ,דארפען זיד ווענדען אין ױיער
יאקאל אםיס.
רעגיסטדאציעם אין נױ־יארק װעלען
אגגענומען װערען אין די טעג לוים פאל־
גענדער ארדענוגג :
די װעמענפ נעמען פאנגען זיך אן מים
די בוכשטאבען
 Eביז  G 3טען ביזן דםען מאי
 Hביז ) Kחטען ביזן  14ם ען מאי
 Lביז  R 17ם ען ביזן  21םען מאי
 Sביז  j 24טען בייז  28םעז מאי
מיםגלידער ,װאם קענען נים קומען
אין דער אויבענדערמאנםער ציים .וועלען
זיך קענען רעגיםםרירען םונם  31סםען
מאי בי ח  15ט ען ױני.
אייראפע ,װאס האבעז נאן־ נים פארגעםען
די צרות ,װאם זײ אליץ האכען געדארפט
אײסשטײן בײם אנקומען אין דער גאיידענער
מדינה .איז פרם פץ טו־ײד יוניאן־שוץ
זײנען די נײע אימיגראבטען םון פארטא־
ריקא אין א סך א בעםערער לאגע מי די
אידישע ארבעםער־אימיגראנטען זײגען גע־
װען מיט  70*60יאר צוריק.
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די פראכטפיי^ע דמער־הײם פון אונזער אינטעינע ש אנע  1,גיט די מיםגלידער אין
דיערע פריינם די בעםטע געלעגענה־־ש
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י •  :י איז די שענסםע צי־ם פון יאר אויפן י*אנד .די לופט אין די פאקאגא בערג.
ײאו די ײני טי הויז געפינם זיך .איז דעם חודש קיל און מחיה׳דיג .װאי ! 1אין
פעלד .טײך און לאנקע בארואיגען דעם געדיט און דערפרישען.
י • נ י איז אויך דער חח־ש װען אין די פרויען ק ל ^ ע ר שעפער איז ניםא םיל אד־
בעם• פאר קלאוקכיאכער .ד-יעםמאכער און ארבעםער פון אנדערע פאכען
אין אונזער אינדוםםריע איז דער חודש ױני די בעםטע צײס םאר וואקאציע
איידער דער וױנםעד־סעזאן הײבם זיך אן.
די פייערלעכע דערעפענונג  r cױניםי הויז יועם הײ־יאר פארקומעז דעם װיק־
ענד  r c 28םעז מאי .פאר מיטגלידער  r cדער אינשערנעשאגעל זײנען די פרײזען םאר
חידש ײני רעדוצירם מים דרײ דזןלאר אויף דער װאך .םיםגייידער װאס וױלען זיך
באנ־צען ריט די רעדיקציעס דארפען מאכען זייערע רעזערוואציעס rאם גיכער.
פאר אויסקונפם און רסזערװאציעס ז י ן  u n io nצו :
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