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 םיליאן 36 איכער אויפגעצאלפ ה$ס אינסערנעשאנעל
מלםזןר־פענסיעס אװ װעלפעיר־בענעפיםס אין דאלאר

 אויס־ 1953 אין האם אינםערנעשאנעל די
 װעל* אין דאלאר מיליאז 36 איבער געצאלס

 דאס עלםער־פענסיעס. און פעיר־בעגעפיםם
 דעם אין הויך־םינקםען די םדן איינער איז

 צושםאנד דעם װעגען באריכם אדיספירלעכען
 פאנדען. װעלפעיר ײניאז פארצ־דײגמע די םת

 די אט פון דירעקסאר ־עלד. אדאלף װאס
חזדש. פאריגען פארעםענםלעכם האס פאגדען.

 88 איבעו־ פארװאלםעם ימיאז אונזער
 װעלכע םון פאנדען- װעלםעיר ענד העלסה

 קראנקען־ אױסגעצאלס קריגען םיםגלידער
 אח זוםער־אפרו האםפיםאליזאאיע. כעגעסים.

 רע״ 36 איז װעלםעיר־מנעסיםעז אגדעדע
 עלםערע די װעלכע פון םײערםעגם־פאגדעז

 די אײסגעצאלס קריגעז חעםעדאגען ײגיאן
 די םיז הכגסזז די פעגסיעם. חודש׳לעבזי

 באסראםעז 1953 אין האם דדעלפע׳־ר־פאגיעז
 די דאלאד. םיליאן האלבעז א ארן 36 איבער
 האם רעםײערםעגם־םאנדעז די םיז הכגםה

 דאלאר• מיליאן זיבעצען איבער באםראםעז
 באזוגדערע 124 ד' אלזא האבען צוזאםעז
 51 איבער םיז אימקוגםם אן ג־להאט פאגדעז
.1953 יאר אין דאלאר מיליאז

 אײסגעצאייט ױינעז יאר זעלביגען דעם
 מיליאן וזאלבען א און 29 איבער געװארען

 פאר־ אין )29 ,530 418 .82 (געגױ־ דאלאר
 מיםגלידער צו װעלםעיר־בענעפיםס שײדאנע

ר *ח מ  (געגײ,: פיליאן האלבזװ א און 6 אי
 עלםער־פענסיעס אין דאלאר )6.701.667.73

 א־פן אזא אײף ,ײניאן־ודעםעראנעז. זײ צו
 פאנדען אלע די אין עודף דער אויס םאכם

 דאלאר. םויזענם 610 סים «יליאז 17 איבער
 װעלסעיר די האבעז 1953 פיז סוף ביים

 דאלאר םיליאן 68 איבער פארםאגם פאניזז
 איבער — פאנדעז זלסער־פעגגױע די איז
 רע־ אין םאראז זײנעז גדזאמז סיל׳־אן. 60

 האלב א »ח 129 איבער פאנדעז די פרן זערװ
4129.579,578.16 :<געמי דאלאר מיליאן

דיכיג־ פרעזידענם האם פונדעסםודעמז
 ווע־ באריכם• דעם פאר־עפעגםלעמן ביים םקי
 דערקלזירםי פאנדען. די פיז מצב דעם געז
 די פיז נזייל. ?*יינער א הגם םײל. א אז

 ױ־ דער אין פאנדעז סאאיאל־פארזיכערונג
פאנ־ מאנכע גענוג. סםאביל נים זיינעז ניאז

 אד־ װעם באנטש דאלה דר.
66 לאל;. פרן כדםינג דעסידען

 פיז דירעקמאר באנםש. ראלף דר.
 ױניי־ דער בײ ־עפארטפענט םראסםישיפ

 נאבעל־ פתם געדײנער את ניישאנס םעד
 די אדרעסירען װעם שלים םאר פרייז

 עפבראידערי .66 לאקאל םון םיםגלידער
 וואס מיםגלידער־םיםינג, בײם ארכעםער.

 *םעז14 דעם מאנמאג. פארקומען װעם
 דער אין ארכעם, דער גאד גלײד חשת•

 סםרים- סע44 װעסם 337 .17 •אבליק־םקרל
 דער אויף רעדזין װעם ער ®אנהעםען.

פרייהיים״. איז שלים .ברײס. םענזע;

 רעזערװען גרויסע גענוג ניט האבעז דען
 בע־ זייערע באװארענען צ,י קאםע דער אין

 דער אין צייםען אומגינםטיגע אין נעפיטס
אינדוםטריע.

ביז־ װעז אז םארשםיץ. צו לײכם איז עם
 גרע־ םאראן זיעען עם און שלעכם איז נעם

 פאר־ אויך ־וערט סלעק־פעריאז־ען םערע
 אויםגעצאלטע די פון סדמע די קלענערם
 פאנדען די פון הכנסה די װי אזוי שכירות.

 צאלונגען .פעי־ראל״ פון עיקר דער ^ומט
 .פעי־ראל׳ם״ די ווען איז בתים. בעלי די מצד

 די אויך ױערם קלענער װערען יאר דורכן
קלענער. פאנדעז די םון הכנסה יערלעכע

 דער האט נויםיג. דעריבער איז עס
 דער־ אינםערנזןשאנעל דער םת פרעזידענם

 די אדער לאקאלזיז יעניגע די אז קלערם.
 דינען פאנדעז וועמענם באארד׳ס, חשאינם

 זאלעז געזיכערם, פראצענם הונדערם נים
 צוגאב־אפצא־ קריגעז צו אדער באמיעז זיך

 שםרעג־ מאכען אדער פאנדען. די צו לוגגעז
 די אויםצאלען בײם רעגולאציעס זייערע גער

 מוז פאנדעז אלע פון ציל דער בענעםיסען.
 לע־ װעלען זײ אז זיך, םארזיכערעז צו דץ
 צי פארפליכםדנגען זייערע דערפילעז נעז
אונלשםענדען. אלע אלנםער דערי1,גליטג די

 אינםערנע* דעי־ פוז פאנדען מײסםע די
 א אין דינען פראצענם, 8י גאנצע .,שאנעי

 אונזער צושטאנד. געזיכערטען גוטען. גאנץ
 צו אזוי װי מיסטער א געװיזעז האט ײניאן
 באזדנדערע 124 ®יט פארוואלםען הענען

 שםרענגע א האלםען •דאך א,ץ ױניאךפאנדען
 אויף אנםירונג צענםראלער דער פץ אײג

 זייער אויף םאן אכםונג און פונקציעס זייערע
טםאביליםעס.

 פא־ ר,ורםעו האט 62 לאר,אל
שאפ־טיטערלײדיס

 לא־ םמ שאפ*םשערליים דרײםיג ארדם
 נעגליזשעי־ און אנדערגארכוענם .62 קאל

 פאר־ חודש פאריגעז דעם האבען ארבעםער,
 האם לאקאל דער ױגיאךקודם. זײער ענדיגט

 שאפ־טשערייײ־ סאר קורסען איינגעפירם
 בא־ געהעריג 'וערען. די װעלכע אײף דים.

 פראבלע־ ױניאז אין אינדוםםריע מים קאנט
 וױיס־פרעזידענט באריכמעם עם יױ מען.

 לאקאל. םיז מענעדזשער סםאלבערג. ליאיס
 אן ארויסגעדופעז קורסעז דאזיגע די ראבעז

 פיז מיםגלידער די בײ נאר נים אינםערעס
 וואם ײניאנם. אנדערע בײ אויך נאר לאקאל,
 איינצוארדענען נױםװענדיגקיים די םילען

מיםגלידער. דיערע םאר קורםען ענלעכע
דיי־ דעי שײן איז לורס איצטיגער דער

 אײד נועט רואס ?ררס. םערטער א איז מער
 די איבער סעסיעם םםעציעלע אייגשליסען

 װעט פראבלעמעז, פארזיכערונגם סאציאלע*
 גראדיאירטע די אנהײבעז. גיכעז איז זיד

 אײס־ געקראגעז האבעז שאפ־טשערליידיס
 דעם ש״ל־םערםיפיהאםעז זיי־צדע געםיילס
חודש. פאריגעז

 ;אפען שױן איז װניטי־הױז
 פלע־ צאל קלײנע א פא־אן

חודש ױני פאר צער
 זומעך־ פראכטפ־לע די יונימי־הײז,

 פײ־ איז אינטערנעשאנעל, דער פון הײם
 םםען28 דעם געווארען דערעפענם ערלעך

 זיינען דזשץ ערשטען דעם ביז מאי.
 רעזערדוא־ צאל גרײסע א ארײנגעקומען

 דזשעק באריכםעט סעזאן. סארן ציעס
 עס מעדעדזשער. ױניםי־הײז םעגדעס,

 צאל באגרענעצטע א פאראן נאך זײבען
 קע־ מיםגלידער רואכ דזשון, פאר פייעצעי

 רעדוצירטען לעם א־יף רעזערײירען נען
 זײ א.ײב ־ואך, א דאלאר דרײ פון פרײז

 רע־ די מאכען און צואיילען זיד וועלען
באצײסענם. זערװאציעס

 אלעמאל װי היײיאר װעם יוניטי־הויז
 םײרווים. םון נױוא הױכען דעם אנהאלםען

 אונמערהאלטו^ג און גאםםםריינםלעכקײם
 לעיק. שײנעם בײם םעאטער־זאל דעם אין

 אקםיא־ פראםינענטע אײםטרעטען וועלען
קינסםלער. בינע און רען

*13 איז ט«ן11 צװישען *ױק־ענד דעם
 מיט־ א םםוארד. 4מײקעי װעט ײני. םען

 גע* און פארלאמענט ענגלישען פון גליד
 קריגס־מיניסםער. פין געהילף וועזענער
 • טעמע דער אויף יעקציע א האלםען

 קו־ דער םאר אויסזיכטען און ״פראבלעמען
 באזונדערה א רעגירוגג״. לייבאר םעגדער

 געביידע. פראכםםױיע די איז אויפמו נייער
 גע־וארען אויםגעבוים אקארשם איז וואם
 װעל־ איינריכםונגען. םאדערנםםע די מיט
װערעז־ באגיים סעזאן הײנסיגען ױעם כע

 צי* םץ אױסיחזל בעסםען דעס פאר
 אויגוםט׳ אין און דזשוליי אין פערען
 כאצייטענם• רעזערוואציעס אייערע מאכם

 איז װערעז געםאכם קענען רעזערוואציעס
 גע־ אינטערנעשאנעל אפיט, יוגיםי־הויז

 אין און נײ־יארק. בראדוױי. i7io בײדע.
 אין באארד דזשאינם די־עם פון אפיס דעם

םטרים. בראז* נארט 92̂ פיע.|פילאדעי

אפ־ רךיינדלער • ̂ U 11 < י1»•66» 
צוב אײראפע 1 ׳ו̂י»»»

צוזאמענפא־ אינטערנאציאנאלען
 און קריינדלער טשארלם װײם־פרעזידענט

 זיעען העסקעל־קרײגדלער העגא פריי זײז
 אייראפע. קײז אפגעפלויגעז מאי טען18 דעם

 צוזא־ אינם אנםיילנעמען װעט קריינדלער
 קלײ־ אינםערנאציאנאלער דער פון מענפאר

 פאר קוממ וואם פעדעראציע. ארבעםער דער
 די אין אויך װי שװעדען, שטאקהאלם■ איז

 פאררואלםונגם־קזגי־פער־ דער פ־ן ,ז'ציגגען
 1אינםערנעשאנעי דער װעלכע פין שאפט

 זיצונגען די מיטגליד. א איז "ייס־פרעזידענט
 צי־ דעם ערב ייערעז אפגעהאייטעז ויעלעז

זאנלענפאר.
̂ען קרײנדי^ערס די  באזיכען אויך יועי

גריבעגלאנד. אץ טערקיי ישראל.
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1  *פע דעד
g םוב, יום ®רײהײט 

אלמענשלעך — דעדפאר

 ברייט רעגג_און דער איבער ־
שםאטען. פאראייניגםצ די פון
 פארהילסע נעפעי אין די םון

 םעייו איז דערפלעד ־ פישצר
ם די צ' ביזי כ י ל ך ^ו בא־ מי

 אין עשקיםאםע׳ךױךסעם די פין ?אײפארג־צ פון סןזלצז י&סעגינ
 אינזלצן. האװאי אגגצסילםצ בלומען־דופם נויט די צ ביז אלאסקא

 ױלי פערםען דעם פײערען בירגער און איינװאויגער די ורעלען
רעפ־בליק. אונזער פון געכורטנן־םאג דעם םוב, ױם גאציאנאלען דעם

 און רײך קליין, און גרויט אלע. פייערען װעלען םוב ױם דעם
 דעם פײערען װעט מען אין,פראסמאקצס. געלערענםע הויך איצם.

 םים מוזיק. אץ פאנעז מיט גאסען. די אין פאראדצז םים םוב ײם
 װעלען אבער ־ױיניג פייער־װערק. מיט אין רעדעס פאסריאםישע

 אם פון נשמה דער איבער אינהאלט. דעם איבער םארםראכםען זיך
טוב. ױם דעם

 ״אינדעפענדענס נאמען ליעם אפיציעל טראגט טוב ײם דער
 אנדענק אין געפײערט ײערם ער א־םאפהענגינקײם. פין םאג דעי*.

 ציזאמענגעקומען זיר זײנען עס װען .1776 ױלי. פערםען דעם םון
 גוט־ אץ קאלאניעס בר־טישע דרײצצז די פון פארטרעטער די

 בריםי־ דער פון אימאפהענגיגקײט םון דעקלאראציע די געהײםען
 שטא־ פאראייניגטע די ־עבען צים גצבראכט האט ־ואס םלוכה. שער
 גלאר״פיצירט ױערען יעדעס פײערלעכע די אין אמעריקע. פון םעז

 אלע אויף נאציע זעלבםםשטענדיגע אלם אינזערע דערגרײכונגען די
די פון קאמפעו העלדישע די געשילדערט ווערזןן עס געביםען;

 ענגלישען דעם קעגען קריג רעװאלוציאנערען דעם אין קאלאניסםען
 ;פארצװײפי־נג זײער ;םאםערייכ־ און לײדען זײערע :סיליטער

 בע־ פייי דעם בײגעקידען ענדלעך זיינען זײ ביז דורכפאיעז זײערע
 עס אינטערגעבען. זיך אים געצוואועען אין ש־נא צוגעגרײטען סער

 גרייפקײט. דער ױעגען גערעדט פ־י אייך פײעוײנגען די בײ "צרט
 װעגען :שטאטען פאראײנעטצ די פון מעכטיגקײט און רײכקייט

 נאבעלקײט איר װעגען מצנשהײט: דער צ- צושטייער גרױסען איר
 װאט אלע ־צי־פצז צי גרײטקײם איר װעגען ;גוםהארציגקײט אץ

 אפיל־ עס איז זשורנאלען און צײטונגען סך א בײ זיך. נײםיגצן
 אויסגאבע ט־ב ײם דער איין יאר יעדעס אפצודריקען םראדיציע א
 די װאס דאלוםענט, אײידנציצז דעם פון קאפיצ פאםאגראפישע א

 אונםערגעשריבען. ־אבען קאלאניעס דרײצען די פץ פארםרצטצל
 דאקו־ דעם לייצנצן צ־ מי רי זיך נעכיען אבער בירגער ײייניג זײער
 פארפאסער די װאס אידעען. אץ געדאנקען די דורכפייען און םענם

 דערפאר בלויז בירושד. געלאזט א־נז האבעז דעקלאראציע דער פון
 פאטריאטישע האלטען ױאט די פ.ץ פירע גאר אז מעגלעך עט איז

 פון אפשסאם זײער מיט שםאלצירען ארן ױלי פערםען דעס רעדעט
גלײכצײםיג זאלען רעױאליציע, אםעריקאנער דער פין פיאגערען די

גערעכפדגהײמ js'־*-------------------------------------
 פרינ־ סאכע די באקעםפען ױאס רעאקציאנערען, וױססע אזוינע ,זײן

 באלעבט ־אבען וואס חשיבות מןיגשלעכער את פרייהײם פון ציפעז
 די אין ארמייען רעװאלוציאנערע די פח סום דעם דערהאלםען און

 געקומען איז עם אײדער םײם *ון נידעדלאגע פיז שעה׳ען פינםסערע
נצחון. פון שעה די

 פארטרעטער די װאם אוםאפהעגגיגקײט״. פון די.דעקלאראציע
 היםםארישען יענעם גוםגעהײסען האבען קאלאניעס דרייצעץ די פון

 נאציא־ א גאר ןים געבראכם ר.אט פילאדעלפיע. אין יולי פערםען
 באפרייאונג די פראקלאמירמ זי האם גאר נים רעװאל־ציע. גאלע

 פרעמדען א פון יאך דעם פון אמעריקע פון איינוואױגער די פון
 גײסםיגער א פרן אנזאג דער געװען אויך איז עם נאר באצוױגגער.

 דאקומענט דעם אין דענשהײם. דער פאר רעדואליציע פאראלער און
 נײע דרײ פראקלאםירט פאלק פשום׳עז פח פארםרעםער האבעז

 באציאדנ־ די פאר און געזעלשאפמ דער פאר יסודות פרינציפעז׳־װי
 געבױרען זײגען םענשען אלע א) :םאלק און רעגירונג צװישען גען

 באשטימטע מים באשאפער זייער פון באשאנקען זיינען און גלײך
 צוױשען װערצן. אורעקגענומעז גים זיי םון קענען װאס רעכםען
 אויף אוץ םרייהײט אויף לעבצז• אויף רעכם דאס זײנען עם װעלכע

 פארזיכערען צו אײנגעשםעלם ווערעז רעגירונגען ב) :גליק זוכען
שימז אח  מאכט לעגיםיםע זייער ציען די אח רעכם די אס בא
 רעגירוגגט געוױכוע א װען a ;רעגירםע די פון צדשםיםונג דער פון

 פאייק דאס ד,אם צוועקען. די אם פאר צעשםערענדיג װערם פארסןי
 די אפשאםען אדער פארםע רעגירונגם די ענדערען צו רעכט א

 װאט פרינציפען■ אזוינע אויף צװיימע א איינשםעלען און רעגירוגג
 און לעבען זייער פארזיכערען בעםםעז צום װעם עס אז גלויבען ױי

 גגאד״ גאט׳ט דודך .הערשאפם פון פרינציפ דעם אנמקעגען גליק.
 בא־ אין םענשען די אײנגעםיילם האם יואס בירושה׳ הערשאסם

 האבען קנעכט• את זזערשער אין אן, געבורם פון קאםסעם ז״גדערע
 פרא־ אומאפהענגיגקײם״ פון ״דעקלאראציע דער פת פארפאםער די

 האבען זײ פרייהיים. און גלייכהײט פון פרינציפ דעם קלאמירם
 מאראלישען אויפן זיך האלם •וואס רעגירוגג א בלויז אז דערקלערם,

 דערפיי׳ט און רעגירסע די םון צישטיםוגג פרייװיליגער פיז יטוד
 װאײלזײן. זײער און רעכם בירגער׳ם די באשיצזין צו פליכם איר
םיס־בירגעו־. זייערע פון װערען צו אנערקענם בארעכםיגם איז

אומאפהענגיגקײט׳■ פון ,דעקלאראציע דער פון פארפאסער די
 איז דארט וואס אידעעז• די צו דערםראכם אליין נים זיך ־אבען

 אנט־ האבען װאס דענקער• אריגינעלע די גצײעז נים זײנען זיי דא.
 גע־ זיינען געדאנקען די רעגירונכ. םון פרינציפען די אם דעקם

 פרײהײטס־ אײנצעלנע פון צײט זייער פאר לאנג געווארען פרעדיגט
 אמעריקאנער די לענדעך. פארשײדענע אין סילאזאפען און גײטםזיר
 ד״ ;עװען אבער ױינען קאנגרעט קאנםיגענםאלען דעם פון פירער׳
 דאקודענט פאליםישען א אין פארמולירם עס האבען וואם ערשטע

 באשלאםען האבען זײ לעבען. אין דורכצופירען עם באשלאסען א*ן
 פאר־ זײ האבען דערמיט יסודות. די אם אויף לאגד זײער בויען צו

 דער פאר ראמען רעארע אק פריגציפען אבםטראקטע די לערפערם
 נאכ־ איז װאס ביישפיל דעם געשאפעז זײ האבען דערמיט מי־יכה.

 פעלקער פץ יארען קומעגדיגע די פון משך אין געױארען נעםאלגם
 רעװאלוציע די וועלט. ציװיליזירטער גאגצער דער אין לעגדער און
 אונטער קרײן ענגלישער דער קעגען קאלאניעס אמעריקאנער די פדן
 עלעמענטארע אומצעשטערבארע ארן גלייכהיים פון לאזונגעז די

 האט װאס שטײט• נויטיגען יענעם געגעבעז האט יחיד. פון רעכטען
 אריסטאקראטיע דער פץ הערשאפט די איינגעבראכען, סוף כל פוף
 געלאזט זיך האט אטעם איר טיסםעם. פעאדאלע די צעשםערט א־ן

 כייט רעױאלוציע פראיצױזישער דער פץ לאזזגגען די אין פילען
 זריעה איר איז װילענדיג ניט .1789 אין שפזםער. יאר דרײצען

 ־וינ־ אי־ע אין לעגיאנען גאפאלעאנישע די מיט געײארען פארטראגען
 אי־ רעװא־־רציעט די אין אויפגעבלים ־אט און ערד דער פון קעלעך

 באילאנען די אין פדילען. אין שפעטער און 1848 פון א־־פשטאנדען
רוסלאנד. צארישען אין אויך און

 אוםאפהענגיגקײט פון דעקלאראציע דער פון אידעען די יא.
 סאװע־ :אציאנאיער פון אידעען באגרענעצטע די בלויז ניט זײנען

 סל א גאר פ־ן דערגרײכונג הויפט די געװען זײנען וואס רעניטעם•
 זײנען .ױעיכע הערשער. םרעמדע קעגען אויפשטאגדען :אציאנאלע

 א־נטער־ און דיקטאטארט אײגענע אויף געווארען פארביטען אפט
 אידעען די פארביטען. ״אבען זײ װעלכע די װי בעסער ניט דרילער•

 פון אידעען די זײנען אומאפהענגיגקײם״ פון .דעקלאראציע דער פ־ן
 אונטער־ טארט יעדער פון פארדאמונג די פרייהײט, מענשייעכער

 מעגשלעכער פץ פראקלאמירוגג די קגעכטשאפט. אין טעטיגקײט
 מענשעז יעדער גים געבורט דאס װאס רעכט דאס• אוץ גיײכהיים

דילר גי־יק. פערזענלעכעז ױין זלכען אױף און פרייהײס לעבען■ איי־ף

י, ל 1 ױ 9 5 4 <

 אדערי־ אונז פאר בלײז ניט טוב יום א דעריבער איז ײלי פערםער
 אייםענשייעכער או איז עס נאר איינײאױנער. אין בירגער לאנער

 פרייהײט די םייער האלם װאם יעדערען פאר טוב ױם א טונ. ױם
 .דעקלא־ דער אין פארהערפערם זײנען וואס אידעען. תויכע די אין

אומאפהעגיגקײט״. פון ראציע

 ל. אװ פ. א. די פארוואס
 פארלארען האט

װאלען לאגגשאר די

 עקזעקוםײו פון פארזוך דער
 אםעריקאן דער פון קאונםיל

 צו לײבאר אװ פעדערײשאז
 האפעךארבעטער די באםרײען

 ממשלה דער פון יארק :ױ פון
 ארגאניזירען דורך ױניאן־באאמםע קארופםע און רעקעסירער פװ

 אויםגעשלא־ זייער פין פלאץ אויפן ײניאז ,אינםערנעשאנעי נייע א
 פ'ן אפשםימוגג דער אין דורכגעפאלען. איז ארגאניזאציע. סענער

 פאר־ קאלעקטיװע פאר פארמרעסער אויםצוקלײבען ארבןןטער די
 לײבאר נעשאנעל די װאס ארבעםסגעבער. זײערע מימ ־אנדלינגען
 די האט כיאי. םען26 דעם דורכגעפירט תאט באארד ריייײשאנס

 ױגיאן יאנגשארמענס אײםגעשלאםענע סעדעריישאן דער פון אמזע.
 םעדעריי־ ניי־ארגאניזירטע די װי מער שםימען 119 מיט געקראגעז

 גע־ אפגעגעבען זײנעז װאס שםיםעז, 19.64{ די פון ױניאז• שאז
 גע־ ױניאן לאנגשארמעגס אינטערנעשאנעל אלטע די האט װארען.
 האם ױניאן רעארגאניזירםע נייע, די און שםימען 9.110 קראגען

 פראמעסטירט ױינען שםימען 1.752 שטימען. 8.791 געקראגעז
אנט־ ניט איצט ביז גאך האט באארד לײבאר .דער און געווארען

גײען. זײ וועמען פאר און ווערען געציילם דארפען זײ אויב שײדען
 װאס לײבאר. אװ פעדעריישאן אמעריקאז דער פון קאמיסיע די

 רעארגאניזאציע די דורכצופירעז באשםימם האם מיני פרעזידענם
 און הויםם־אפים איר אײפגעגעבען אפשםיםונג דער נאך האט
 קעגען צו אײגגעשטעלם האט זי ױאם אפאראם, גרױםען דעם

 אנאג־ אבער האט זי ײניאן. א װי פוניזציאנירעז אנהויבען גייײד
 אוגםערגענומעגע איר אױף נים גיט פעדעריישאן די אז סירט•

 די פאר ױניאן אויםריכםיגע ערלעכע. אן אויפצובויען אויפגאבע
 װערען אנגעפירם װעט ארבעם די נאר טרײד. דעם פון ארבעטער

 מאכען, קלאר עם ײילעז «מיר אופן. סיסטעמאטישעז םער א אײף
 זאי עס װאם אז — סםײםמעגט. איר אין קאמיסיע די זאגם —

 פאר־ באארד, לײבאר פון אנטשיידוגג ענדגילטיגע די זײן נים
 פעדע־ די אױב סוף. סאמע צום ביז קאמף דעם אין מיר בלײבען
 אר־ די פ^רםרעםען צו רעכם (דאס געװינען װעט ױניאן רײשאן

 די פון רײניגונג עכע1גרינטי א פאר ארבעטן מיר .וועלן בעטער)
 װערען געגעבען װעט ױגיאן אלטער דער א־יב רעקעטם. האפען

 װי בלויז באטראכטען עס *יר װעלען שסימען. די פון מערהײם א
.׳׳קאמף.. דעם אין צוזאמענשםױס ערשטען דעם

 ניט אלזא איז פעעדריישאן דער פון קאונםיל עקזעקוםיװ דער
 לאסי־ די און פעדעריישאן דער םון פירער די געװארען. אנטמוטיגמ

 דער פון רעארגאניזאציע די דורכפירען געדארםט האט ײאם סיע.
 די אז געוואוםם, גוט האבען יעיאן■ לאנגשארמענס אינטערנעשאנעל

 דערקלערט האט קאמיסיע די װי שװערע. גאנץ א איז אונםערנעמונג
 װעט עם אז אן, אנהײב פון געוואוםט האבען ״מיר :באריכט איי־ אין
נױ אין אז גע־ואוסט. האבען מיר אײפגאבע. שװערע עקסטרעם אן זיין

 אומהײליגען אז באקעמפען דארפעז מיר װעלצז האפצז יארקער
פאליטישצנס, קארומפירטצ ײניאךפירער. קארופםצ פץ פארבאנד
 אפא־ פארברעכערישע פון בנין גאענען א אין באסעס קארופטצ

 'אלצן.״ פון מיטך א אין זצװארען אייפגצבויט זײנצן וואם ראטען.
אנטמוטיגט. ניט דעריבער זײ האט אייםגאנג דער

 פעדצ־ ײניאן טרײד מעכטיגע א זײן. דארף צס װי איז דאס
 טאר מיטגלידצר מיליאן צען מיט פארבאנד ארבצטער אן ראציצ■

 װייזען מוז ער דורכפאל. א פאר דצרשרעקען ניט זיך
 האלטען צי מוט נויטיגען דעם א־ן כוזות גענרג באזיצט יצר אז

אומערלעכ־ פון חשד יעדער פון רײן ײניאנס אנגעשלאסענע זײנע
 יעדער בצזים אײזצרגעם אן מיט אויםצוקערען גרײט איז און קײט

 קו־ אבער רייען. די אין ר’זי באװײזם װאס סוביעקט אומצרלעכן
 אין דערפאלג פארזיכערען צי כדי גענוג. ניט איז אלײן ראזש

 איז פאלצו׳ אנדערע אין און דצם אין ארבעט, װײטערדיגער לצר
 האבצן װאס סיבות אלע אין ארײנציטראכטען ניכםצר זיך :ײטיג

 ארבע־ האפען נײ־ארגאניזירטער דצר פץ דורכפאל דעס געבראכט
 די אויסמיח־צן קצנען צי אפשטימונגען צוױי די אין ױניאן טער

ציקזזפם. דער אין פעייערען
צוגעשריבען דארף דורכפאיי דצם פדן הײפט־אורזאך די אמת,
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 חשבין אויפן לאמיטצ■ ל. פ. א. די אן ווײזם דאס װי 'יצרצן.

 קארופםצ פת פאראייניגונג די באזיצם צס וואם כחות ריזיגע די פון
 לאנגשאר־ אלטער דצר פון ױניאן־פירצר קארופטע פאי׳יםישצגס,

 אץ קארפאניצס שיף די פץ פארװאייטצר קארופםצ ױניאן, מצנס
 פאר־ פון ארייםהצלפער זײצרע מים באסעם םםצײצדארצן די

 די םײ בארײבם דאבצז וואס פראצענשניקעס, און גגבים בלצכצר•
ײ און ארבעםער די םיי שיף־קאדפאניס.  געזעל• פארזיכצרונג די :

 לאנג יארען איינגעפעםםיגם זיך האם געזינדעל דאם אם שאפטן.
 אלערלײ מים ארומגצרינגצלם זיד און האפען יארקצר ניי בײם

 קא־ אין זינד פץ חױנה זייצר געצויגצן האבעז װאס פיאװיןעם.
 ערלעכצ די אויך אבצר אלצכיען. און אלז םעראריזירם און ריפציע.

 דורכ־ דעם פאר ש'לד דצר פון טייל א םראגען ארבעםצר־פירער
 געשװיגצן לא:ג אזוי האבצן ױי װאס דערפאר ױי פון מאנכצ פאי־.

 אץ שטצרעגלז אן איינםצםםיגצן זיר חברה דצר יצרלאזם אין
 דער פון קאמף יצם אױםצונוצען געזוכם האבען זײ װייל אניצרצ

 ױניאן לאנגשארמענם דער אין רעקעםירם די קצגעז פצדעריישאן
 אויס־ ױניאגס. אײגצנע זייצרצ פאר מיםגלידער םער פארכאפעז צו

 איי־ זייער פארגרצפערען א'ז יוריסדיקציצס זייערע צוברײטצרען
אנזצן. אח פרעסםיזש גצנצם

 דעם אויף אן יוייזן פעדעריישאן דער םון פירער n װען
 דער פון יוניאן־פירער אומערלצכצ די פון פארבאנד שצנדלעכען

 וואס פאליםישענס. קאררפםצ די מים ױניאן לאגגשארמענם אלםער
 פארברעכצרישצ זייערע אין פראטעקציע די את כחות די זײ גים צם

 דער־ נייןי קיץ נים איז דאם אז דאך׳ זײ וױיסען םעםיגקײםען,
 לאנג יארעז זײגצז אדיוםאנםצן זײנע און רייען דזשאזעף שײנונג.

 םעמעני פון פאיייםישענס קאריפםצ די מים פארבונדען ענג גצװען
 פארםיידיגט. און גצשםיצט געגענזייםיג זיך האבען זיי איץ האל

 מצנשען זצייביגצ די אז דערלאזם, דעםסוועגצן ^ון האבען זײ
 1קאינסיי לײבאר און מריידם םצנםראל פון פירצר די דין זאייען

 דצר־ כסדר פאליטישענם קארופטצ די העלפען און יארק נױ פין
אדמיניסטראציע. שםאם די קאנטראלירען און װצרעז וױיייט

 דצר צװישען קאמף פון ברען רעכטצז אין איצם. אםילו
 חשאהן האמ ייניאן, לאנגשארמענם אלמער דער מים פצדעריישאן

 יעיאן. מײנערם מצכםיגצר דצר פון פרצזיי־צנם דער לואיס. <
 לאנגשארמצנס אױסגצשייאסענער דער פון פירער די גצשםיצם

 פיגאנ־ צו דאלאר טויזצנט ולונדערם צוױי מיט אינםערנעשאנעל
 איז לואים ל. אװ פ. א. דצר קעגען װידערשםאנד איר סירצז

 געזינז־צל פײנצ א פאר װאם וױיסט ער מלופים־קינד. קײז ניט
 שמצרט אבצר דאט ײניאן. אײםגצשלאסענע די אט אן פירט צס

 צ' שנאה אײם צרשטעגם, צס■ טום ער זי. שםיצען צו נים אים
 אנצקםירען צל האפצנינג דצר אין צוױיםענם. און מיני פו־צזיז־צנט

 מים־ אייס ארײננצמצז זײ און ארבצטער האפעז טויזענט עטלעכע
.50 דיסםריקט זײן אין גליז־צר

 אץ פלײצצ א אונטערגצשטעלם האבצן קאמוניסטצן די אױך
 פץ פירצר קארופטצ די און רצקעטירם די באסעס, די גצהאלפען

 ממשלה די אײנציהאלםען ייניאן לאנגשארמענם אלטער ד־<יר
 א־ן פרצסצ זײער ארבצטצר. האפען יארקצר ניו די איבצר זײערצ
 פאר שטימען צ־ לאנגשארמען די אגיטירמ האבצן אגצגטען זײצרע

 האבצן זײ פארטרצטער. זײערע אלם חברה זײן און אנאסטאסיא
 ארבעטצר די גצהעצט אץ דעמאנסםראציעס די אין באטײליגט זיך

פעדצריישאן. דער קצגען
 פץ מצרהײט א אז דצרצ־, גצפירט האט קורצצן אין דאס אט

 דער פאר שטימצן זאלען יארק :ױ אין ארבצטצר האפצן די
 באארד לײבאר נצשאנעל דצר װאם װאלען. בײדצ אין ייניאן אלטצר

 די פאראײניגנן גצליצז זײנצז זײט איץ פיז דורכגעפירט. ל,אט
 בײנדעל א אפגעלעקט לאנג יארצן האבצן װאס עלצמענטען, אלצ
 האפצן, יארקצר נױ אין פארברצכצנס אין קארופציצ דצר פ־ן
 זייער פון קוואל דצם באשיצען צו גצזוכט דעריבער האבען זײ און

 פירצר ײניאן געװיסע האבצן זײט, צװײטצר דער פין הכנשה.
 חשבונית. אײגענע זייצי־צ צוליב עלעמענטצן קארופטע די גצשטיצט

 האם װאס פצדעריישאן, .דער פון קאמיםיצ די האם נאך יצרצו
 ציפיל ביםצל' א זיך רײניגונג. די דורכצופירען אײפגאבע די

 גצ־ א אן רצארגאניזאציצ די דורכפירען גציואלט אין געאיילט
 אויפן ציפיל דיפצגדיג ארבעםער. די פין צוגרײטוגג העריגער

 רצ־ די פון אײפז־צקונגצן די אץ באארד לײבאר יצם פדן כח
 א'מ־ גצװען דצריבצר איז דלרכפאל דצר אונטערזוכער. גירוגגס

פארמײדלעך.



גערעכפדגהײפו־ -►ן -<< 4 *n

פ
i ?1© $&״? C  g H I R פ־<בעי ש. ־״

1 J
ip — םםרים. וחןזל און ודיןשינגגזזנן צװישןןן הוןרם^גיזן קי׳ץ p w r y r r tjp 

ס פדן נכיאדת רי 1גיפ גןןםרדיזןן לאצםןןן ם׳ דןנ רןזי  ױןןציפ. קקוןגוןםישןן פ
ם ®*רזיכערען גרילען ק*לירסע חןז —  עס ודער — רדעםער. קי׳ין.שױיגעם ני

c a y s ריםעסיע. דןןד סדן *רז^סיפױדןןן צד

מ * די *ח ®*דבינדדנג עג
y? ה*דצימ v n s w c w
 nit והןשיגגסןן צדױ׳שען

לעצ־ rat םםרים װןיל
oסע j n  cx מך םכולה 

מענ־ םלדכה די והןדען.
n »ין שען x a rcfn ײ  ו

TP m ד ?ייז  ®י* די ®ון יןליםים י׳י וזי
ו מ י « w« מ ^ f̂TWirom  n^ ־ וזזזם ג  מ
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תז ייסי<1 צ ם שי  יײזגרע ײצז נים ייד *ז
V9U׳u םלוסז •יגיעדע §סזלעז p q b זין 

t« ^דלזממי׳מ**
o f דן ײי׳יזךי־׳יםיגע ד׳י דן מ רן  ה*ם קן

מן מידטיעדם זיך ד n מיזז t ײגען די* 
 *ונזעדע צודישען ווידש. חײגםיגען *ניצ׳יג

בצז1« as n םיניםנמי־צז ד׳י זױן ר<« t* 
m am a ודער זעז גו ימנדלויף יםח־ןר *ץ 

ן *ס ר מ מ  ®ץ »ימזערעםעז די דינןו מ
n דער tap .]wpaapsr •יסןנץ ד׳י yor yyc 

 ה*ס געלם סינזע די מזמיםען אייב*ר !יײ
 רעפארםםעגם זי׳ץ ®זר פ*רל*נגם tap עד

n בי׳יז. ביח a p .דורכקזג* האבען װ*ס די 
ע־ דעם צוזאםעגמשםעלם *װ סר*לירם  י־
 גע• םיםער עם מעםעדזש• בודזשעם ױדזנגםס
 זױנ־ כםעם ה*ם קןגגרעם דעד *ז שגיםעז
 יי *רזדעקם ®ץ אויםגעשמרזןכען גאנצען

 די בלויז איבערגעלצזם זיח מלנדםדםעס
 עקא־ זיײגםירען ביים בױר*מ. די מוץ נעםען
 דעם tap וזומי־ת רעגירדגגס די *יז ג*םי

 די פארקלעגערם בח־זשעם ®רעזידעגםס
 דורכ־ פ*ר באשםיםוגגען געלם מר*י*ריגע

 9 םים געזעץ שםיגדעז־שכירית דעם מירען
 אריג־ וזןזם קאנגרעס דעד »רן דאלאד סיליאן

 פערםעל *t טןך םרםע דער מון םערגעדיסען
ל די סארקלענערם זית ד*ל*ר םיליןזן  מ

 פ^רגלייך איז 119 גןזך םים איגספעקסןןרען
 פזזר־ איז זעלביגע tan י?ר• לעצנזעז מיםז

מז קי  פת 'זיד דעם םןרגריגגערעז בײם מ
 קאנג־עס את פיניםםעריומם די שםײערעז■

 שנײדען פאר זיך !יוישעז קןמקורירם הז»בעז
 און ױיכע די םון שםײעייעז די םיפעד װאם

 די אומכארירם לזײעז אה ימוריאחימיעם
 אויף שםי־־ערעז אופדירעקםע ארן זײי־זיקםע

 פון שיכסעז כיימל־קי״אס אח אייעסזנ די
באסעלקעריגג דער

קא־אסערא־ די געגאגגען איז ודײם זזזײ
 םםי־ים װזיד* םים מעגשען םלוכה די פרן גיע

 םורא ןמגעהײמז האמן •^ליםישעגם די אז
 הא־ קעז דאס ײאס װ׳ירקונג דער פאר האגען

 דעם װאלען די פון אויםגאנג דעם אריף בען
 סאםע די אםילו טןיײיעםמר. קוםעגדיגעז
 אנ־ האבעז בירגער די גוזישען גלויביגםםע

 אויםמקלי־ זייערזי זןז זיין. חו׳שד געהײבעז
 זייגען װאשיגגםאן איז פארםדעםער בענע

האנגרעס־ די איםפארםייאיש. איגגאנמז גים

 אנגעהויבעז ״אבען םעגאםןורען ארן לײם
 גא־ דער פרן *ימופרידעגהײם די דערפילען

 זײע־ע פון רןזולםאםען די םים נמלקערונג
n עדלם דעד ■^יםים. p םרעגען מגוסזנז 
miTruL געגןין ניס בזד םום רעגידוגג די 

 rat ארבעםסלצויגקײס שנז־׳יגענדיגעד דעד
ס  םיסעלע די אפילר יקדװ^ וד^םענד׳יגען דן
ײמ *יז אנ־ שדין האכעז קל

מן ^י׳י  פאדקלעמדכךען דעם י^ישילעז מ
aaso דעם פילם דעד אדן עק^נאפי דעד פרן 

r® o sm די בײ קדיזיס. ^נקוםעגדימז »ן 
מ לז ם מנ ע מ װ ע ר n י x x r v s a p וױי־ »יז 

 גע־ אפםעד r* אפםער יילז »יז הו׳יז םען
 ער *דיב •י־עזיז־עגם דעם פוחןד^ןג פר׳ןיגס

 rs סאסנא&ען וזיז עס ידעלמ *לאנעודעם
 א קריזי^ סישצזקאנא? אן פרן ®ןרהיםעז

מ אנ  באנו־ זיך פרעזידענס דער tap ײם1 ל
 פזןרזיכערדנ^ אלגעםײנער דער םים געגם

n רעגירוגג די זך t אזיי אוץ װאך דער אײף 
 זי װעם נויםיג. יײז װעם דאס װי שנעל

wo ז הראם זןלץ  די ן7»ריפ*רהאלם דןרף מ
 האם סען װעז אבער ענדלעך פר־אםפעריםי.

 דעם ארן אילײגעז געקענם גים סער שײז עם
 איבער ראסגעבער ימגםםער *יעזידעגנדם
 די ®ןרזיכערס האם עניגים עקאנאםישע

 םארסרעםער• ןדיםרנגם די דורך בירגער
 !ייטען גוםע אויף וױיזעז םםנים אלע אז

 זיץ• נים וועם קרתים עקאנאםישער קײז אח
 און װאל־םםרים אין גהלה א פאר קומם
 םאג אית איו פאלם אקגיעס םה פרײז דער
 שפעקײ׳אנ־ בערזשע די פונקםען. פינף ביז

 זיד לאזם עם o*v ראםעווען ־ti זוכען םען
 און ווערם־פאפירעז זייעי־ע םארקויםען דורך

 צװיי איבער פ^רקויפס װערם םאג אײן אין
 גיו־ דער אויף אקציעם מיליאן האלב א אח

 דעם ארונםער דריקם װאס בערזשע. יארקער
 נביאות די מאכם את נידעי־יגער נאד פרײז

ל פרעזידעגם׳ס דעם פון ע  אויםקוקען יוןיץ ג
 צו אנםזאגס האם*זיך םםרים װאל חחי^ װי

 און פענשעז םלוכה די פים קא־אסערירעז
 פאי־לע־ א איז פאלײױשענס די געשםעלס

גענהײם.
• • •

 םיז טשערםאן דער בוירנס. פ. ארםיר
 פון אדרױמערס עקאנאפיק אײ באארד דער
 א פאראויפגזױאגמ האם והיס רעגירונג. דער

ײנג שגעלע ארבעמ  עקאנאפי־ דער אין פ
 בא־ נביאות זײן האם לזמד אי־ן לאגע שער

 קליינער דער אוזף הײפםזעכלעך גריגדעם
 אר־ 4צאי דורכשניםלעמ די פרן העכעיײנג

 פא־ די אין פזף חודש איז מםם־שםוגדעז
 בוי־ פארגרעםערסע די אמף און בריקען

 אזוי זײנען העבערונגעז די ארנםערנעםוגגעס
 ארצושמזלעןפ שװער זיך איז עם אז קלײן.

 עכאנאפיסט פאדאגםװארםלעמר א אזוי װי
 אפםי־ אן זיי אויף אײפבײעז געקענם ־אם

אין ייאגע דער װעגען פראגנאז פיםםישעז

 אר־ ד־רכשניםלעכע די חדשים. נאענםע די
 פארלענ־ זיך ר.אם װעכענםלעך. צייט בעסס
 אדער שעד״ דריײצענםעל םיס בלויז גערם
 איז אבער דערפאר םינוםען•< אכצעז אײם

 פ^רקלע־ ארבעםער באשעפסיגםע צאל די
 אנשטאמ אז הײםס. דאס געװארען. נערם

 דער םון םייל א ארבעםער פער באשעםםימז
 או־״ װייניגער באשעפסיגם פעז האם צײם,

 אױ העכעריגג די אויך ציים. פעד בעםעד־
 װאס אזוינע. זיינען בדי־אונםעדנעפועען די

 גע־ פארבעסערונס א פון היפוך דעם װײזען
 אריפצובויען פראיעקםען די דײנען שסיגען

 אדנםעוינןפונגען. קהל׳שע און קןזפערציזדע
טי־ קראפען. בילזײנגט אכױפ װי ױ ק־  מבלי

טיפ ז והאפער לי  וד*גען. אינם.1י פו־ער *
מ. און שאפעען ע ר  אינדדססרי־ צזד־ די ענ

 גע־ אנגעהויבען זײגעז יהאפ געבײדעפ עלע
n ודאיזז■ t געפאלעו דיזקא פאי חח־ש אין 

*n t  r ם געװעז מענס פערצען פי  קלע־ פרז
 האט עס חוד־ט. ד<ם אין פאראיז^־עז װי נער

 צ' ד^־י^ויבעניש די געהאדפעז ניס אפיײ
 װיעיגער אין געבײדעפ אזוינע אפאדםמירעז

 פיו גע־־ט דאס ארינטעדרעכעגעז ארן צײט
 איגדיפסריאליבטען די יוען שסײערען. די

 אינדופםריעיע אן דערווארט באפת װאלטעז
 ־זאי־־ צוקונפם נאענטער דער אין אויפלעבונג

 פאבריה־ מער דרוקא געבוים זיכער זײ םען
גזיבײדעם•

 ציו״ א־יגציגע די געװען זײנען דאס אט
 פארכעסע־־נג. *קאנאמישער אן פ*־ ספנים

 א באיױזען ־אבען צײכענס אנדערע אלע
 לאגע. עקאנאםי־שער דער פון פארערנערינג

 דעפארםפענט פון בױי־א צענזוס די אפילו
 גע־ צ״יט גאנצע ד־ האט ױאפ קאפוירס. אוו

 אר־ צאל די פיניפיזירען אײן אין האלסעז
 חודש דעם געװארענם שוין האט בעםםלאזע

 אין טײזענט it>o פון ענערונג;פארקי די אז
 ציפער זײעי־ װאס ארבעםסלאזע צאי־ דער

 דער פון רעזולסאט א בי־ײז זײן קען װײזם.
 ה^־ װאס אונםערנעמונגען די אין עגדערונג

 אלענ־ באריבטען. זייערע ארײגגעשיקם בען
 פאיגרע־ די אז באריבז;. דער זאגם םאלס.

 א איז באשעפםיגטע צאי׳ דער פון םערונג
 דער איז דאס װאס דעם פון רעזולםאם

 איז און ארבעםם־סעדאן אגריקולםורעלעי־
 באשעפ־ ,צאי די צייטוױיליג. בלויז דעריבעו

 פארקי־ענערט איז פאבריקען די אין סיגםע
 טײ־ הינדערט צוױי קנאפע מיט געווארען

ז<נם.
 דעם פארקלענערט א"ד זיך האבען עס
 :װאגאנעס פי־אכט געי־אדענע צאי־ די חודש

 ד־ סטארסי; דעפארטכענט די אין רײזוגג די
 אויטברײםע־ אדער פינאנטירען פאר הלװאיח

 דער — און געשעפם־אונםעייינעמינגען רען
 קװאי■ װיכםיגסםער דער איז דאס רױיל עיקר

 באדייםענד זיד ד.אט עט — איביען די םון
 פאי און ‘אפריי חדשים די אין פארקלענערם•

 באפעלקע־ דער פין הכנםה פערזענלעבע די
 און הײף־הי־אפט איר ^באשטיםט וואס רוגג.
 פראדיקציע די באשעפםיג־נג. די דעם דורך

 קופענדיגע די דירך פראפיטעף די און
 מי־ האנדעלס פון באריכם דעם לוים חדשים.

דער פון הכנםה גאנצע די איז :יפמערי־ם

----------------------->־. 1954 יולי,
 צי געפאלען אפריל חידש אין באפעלקעױנג

 דא־ ביליאן 282 פון דורכשנים יערלעכען א
 ווײני־ דאלאר ביליאן א םים איז דאס לאר.
םעדץ. אין הכנסה די געווען איז עס וױ גער

 דורכשניט־ דער פץ פארקלענערוגג די
 באפערקע־ גאגצער דער פון הכנםה לעכער

 גאנצע די נים אבער נאד דערציילם רינג
 פװ םייל *ועלכען פין איז וױכםיג מעשה.

 געשניםען איז הכנםה די באפעלקזי־ינג דער
 איז באריכם רעגירונגס דעם לויס גערדארעז•

 אויסשליס־ כפעם געװעז פארקלעגער־נג די
 די פון געהאלם און שכיייות די אין לעך

 דעם אין ארן אונםערנעפונגען אינדוםםדיעלזן
 דער אין שכירית די פארפס. פון איינקונםם

 געפאלען הודש יענעם אין איז אינדדסםריע
 ביײאן 160 פון דורכשניס יערלעסןן א צו

 דא־ םיליאן הונדערם פינף *יז דאס דאלאד.
מר לאד ײני  חדדש. פריערדיגעז דעם װי װ
n אײנקרנפם פאדם דער t געפא־ אפריל אין 
ו לןן מז ן ן ע ערל  800 םיס דדרכשנים י

פזרץ. חח־ש אין װי ווײניגעד ר^ד פיליאן
 דדדכשנים פרן רדבריק דעם ייין ױי אדײ
 ארבעםער־ די נאר ניס אדײז גײם הכנסה

 די םון געזטױסער די *ייך גאד־ שכירדרט
 פראפיםען די אמ פאדדדאייטער דירעקסןרען.

ער. פמ סיר מנ ײ  לענדלארדם• ®ץ רענם •
 — ענלעבעם און הלודאדת אויף פי־אצענםעז

 .װײניג גאר ודערען װאם דיכנסרוז אױינע זדץ
 ארבעם• קיץ נישםא איז עט װען געפינערם

 איז ־ראס פארקלענערונג די אז עט פײגם
 גרעם־ צים געװען איז געװארעז פארצ׳ײכענם

 און ארבעסער פון שבידות די אין םייל טען
 קלײנע אין אויפפאסער באצאלםע נידעריג

 םויל. אין :זאנד פיז לעבען װאס פארםער.
 גיבען יואס עלעפענםעז די אלץ זײנען דאס
ר אויס ^  ארטיקלען אויף הכנפית םערסטע ד

 איינ־ דעי אט װען געבר־יך. טעגלעכען םון
 ווייני־ זיי קײפען זיך. פארקלענערט קוגפם

 די אויף אפ Tגלי זיד ריפט דאס אח גער
* פראדוקציע. דער אויף און באשםעלונגעז

 געקענט האט בײרנס פ. ארםור אזוי ־וי
 ד^־ פץ אײפייעבוגג שנעייע א פאראריסזען

 אים־ די אינטער עקאנאמיק אמעריקאנער
 בעפ־ דאס פארשםיץ. צו דורער איז שםעגדען

 אז איז• דעם װעגען זאגען קען מען װאם טע
 געדאנק׳־. פון פאטעי־ דער איז װא־נ־ד ידער

• • •
 ארבעםער די זײנען א^עםאל ײי איצם.

 קרבנות אי-נציגע■ די ניס כאםש גרעסטע. די
 .רע־ אדער ריסעםיע עקאנאמישער דער פון

 דעי־ אין עס ריפט מען װי אדזשאסםםענט*.
 םיםע^־קלאס דער אויך געזעלשאפט. הויכער

 ק־יימ־ דער דערפאר. פרײז הייכען א צאלם
 הא־ עס געליםען. באדײטענדיג ptn האנדעל

 באנקראםען. צאל די פאיגרעסערט זיך בען
 גע־ זײנען פאבריקאנטען קי׳ײנע םייל א

 שצ־ זײערע שײטען צל געווארען צוואונגען
 גרײטע די בלײז זײנען אײםגאם אן פער.

 גע־ אין זיי פץ מאנכע כאםש אונטערנעפער.
 געליםען אײך האבען אינדוססריעם ײיםע

rc עקאנאמישען אײפן כפארעס קי־יזיס די 
 שװארצע די זײ פאר אבער האכעז האריזאנס.
.. זויפ זיייבערנעם א 'ואייקענם

 בתים ,i,<3 די פאר פארגיםיגרנג איץ
 פאי־גרעפערטער דער איבער ײאס דאס• אי:

 זײן ױניאנם די װעלעז ארבעםםלאזיגיפײט.
 אפמאכען באני־ען ם”ב אגרעסיװ רױיניגער

 לוין גרעפערע אײף באשםית גיט וועלעז און
תםצית דער איז סי־ײםם די אט העכערונגעז.

 פע־ -אפעריקאן די װאם צירקולאר. א פין
 פארשפריים האם אםאסיאיישאן״ נעחשםענם

 ר״לעישאנס לעיבאר הונדערם אכט צװישען
 אין ציזאםענפאר א זייערען בײ עקזעק־טיװם

 אונ־ די באר־איגט צירקוייאר דעו נײ־יארק.
 דאר־ ניט היי־יאר ורעלען זײ אז םערנעמער.

העכערונגען. לײן אויף ציפיי אויפגעבעז פ<ז
 אונםער־ איצם ביז זיינעז רואם ״אפםאכען

 בא־ דער זאגס — וױיזען געייארען געשריבען
 איגגאנצען סעםלען פירפעס םך א אז ריכם.

 דדרך קופען פילע את ־עכעריגגעז לײן אן
 שעה א סענם פינף במיז פמ היםפות פ־־ם

 אז אריט- דעריבער זעט עס װײניגער. אדער
ר זײן װעם טעטעלפענם״ ׳ניקעיי דער  דז

 הײנםיגפ העכעדרנגעז לױן פאי־ הויך־פונקם
 פאריחילפער די פרן פארבאנד ד<ר יאר״.

 א פאר פאדערדנג די אז או־־ך. פארזיבזװ־פ
 אד־ די פאד הכנטה יעריזכער גאראנםירםער

 װעד־עז נענדפעז נים ערנטס דאדף בעםער
 בא־ זיך ײזילעז י־גיאנס די יאי־. הײגסיגפ
 אריםמסערינגען פארלאנגען דים נוגענען

 rat פארזיבערעג עבעגםr '4* גזח״נפ אין
קאנצעסיעס. 'ינע1טי אנלצרע

אדבעםס־דײ־ אויף אײנשפאדעז כאטש■
 בע־ױ פאר געװינפ באדײםזינדיגער א איז נ<ז

ר זײ האפען בהינש מ  געדדי־ צו פעד נאד א
 זיך באפרײען דדרך ריפזפיע דער פץ ;זיז
 קאנ־ אנדערע פארשיידענע ^ שסײערעז פת

 דער פון קיײגען .װעייען די װאס צעטיעפ.
 זײנען דאם אז אויסרייד. אונםערן רעגירונג

 פראספעריטי צור־־קצוברענגזװ אויף םיםלצן
 די פאר באשעפסיגרנג שאפען איין לא:ד אין

 אגי־ ענערגישע באזדנדערפ א ארבעםטלאזע.
 געשאנעל די דערפאר אן פירם טאציע

 לעצםע די אין קאםוידט. אױ טשעסבערס
 אינ־ .עקאגאםיק בילעטין איר פ־ן ניסערען

 דער אויף כפדר זי האמעל־ט פעליחשעגפ׳־.
 שמייערען די פארקלענערען צ.י וױכםיגקײט

 כדי םראסםען און קארפאראציעפ די אייף
 אדיף אױסזיכם דעס דירך דערמוםיגען צ־

 קא־ פון אינױעםטיציעס די פראפיטען הויכע
 אונ־ פארגרעפערטע אדער נייע איז פיטאל

 דינען װאם פראיעקםען די טעי־נעמרנגען.
 אין קאנגרעס אין געװארעז ארײנגעטראגען

 שפייערען פרן רערויזיע דער מיט פאדבינדונג
 דיװידענ־ די שטייער הכנסה פח באפרײען צ־

 אונםערנע־ דערלײבען א־ן אקציעס פין טען
 פראפיםען די פץ אר־נסערצורעכענען מער

 װאם איגײעסטיציעפ די פרן טײל גרויסע א
 און םאשינעס געבײדעס. נײע אויף דאכען זײ

 ארומגע־ פאקטיש אלע זיינען אײפשטאטונג.
 נעשאנעל ד«ם פ־ן פראגראם פון נומען

קאמוירס. אװ טשעכבער

 ארגימענטאציע די איז כאראקטע־יפנױש
 מח מען פארוואס פארבאגד פוהרים ד<ם פ־ן

 פרא־ ריזיגע מאבען א־נםערנעמער די י־אזען
 דיערע ארײנייײגען זאי־ען זײ כדי פיםען

.:עשעפט. אין קאפיםאלען
 אין געיפ אינ־־עסמירםע די צעםײייענדיג
 ארבעפער צאל די אויף אינםערנעמ־נגען

 דער אויס רעכענט באשעפםיגס יוערען ײאס
 יעדען פאר אז פארבאנד. טותי־ים פיז ארגאן

 א זיך פאדערפ ארבעטער באשעפטיגםען
 פאשינצפ■ פאר דאיא־ 12(»5 פ־ן לאפיםאי

 ארבעט א־ן ראטעריא״ען געבײדעפ• געצייג.
 א צו קומט יאר יעדעס װי אז״׳ האפיטאל.

זיך פאדערט ארבעטס־דובער. נײע אןי1פי־

5 דיט '►&---------------------------
 יאר א דאלאר םיליאן 600 מים ביליאן 12
 פים־ נדיםיגע די םים אלע זיי באזארגעז צו

 זאגען — דערצו ארבעםעז. קענען צו לען
 ארבעםער צזאל א דאך פארלירעז — זיי

 פאר־ דער דיח־ יאר יעדעם יזשאבם ױיערע
 ארבעם דורב פראדוקםיװיםעט. גרעסערנ^ר

 פארעלםעדסע דיח־ r# פאשינעם שפארענדע
 גים. םצד געברײכם םען װאס פראדוקםען

 *דיך ד*ך פען דארף ארבעםעד די אס פאר
 ־HB מיזנרבז דאס ארן• דזשאבס נייע שאפען

עז ׳רואנעד־זש^ פון דאלאד. ביליאנעז ם ״ ד  מ
םאלעזי די נעסעז מפי  איז ענםפער דער י

 אז געלם־נמב־שען די אנצדלאקען יכד אר■?ל
 «רנ* פרןןדדקציע »יז *ינורצסםירען ן7דאי־ זײ

ז זײ טען סדז טערנעםדנגען מ >  געלע־ א ג
 »׳יכ ®שייפיטזנז, גיײיטע םאכען צד געסש־יפ

. 'יעי־ען ניס . ײ.  ביי געלס tan זםצהאל ז
t רעגירהעס קײפען זיך• r a p ידסי־ ןיישר 

 ־nt *p* אדיםגעמז עט אד־ןד באנדט ליפי
מברו׳יך. ג?נעם

רנג *זא r® שח־ינדעל דצד מנ ע  ליגס ר
ד אישם ושאכען פיר אדיבען־אדיף. דא ן נ  אי

 ביס לאט־ »יז אדבעססלאזז יללאומ פיר
דג נײטטא זײגען עם .לײל דערפאד  פא־ מנ
 ̂ל■סקאשי *רבעם אז־זר מאשינעס בריקען■

שםן ד־ינען עס ח־ײל נאר  קויפעד קײן ני
 ®שדדססי־יע אײז ?ײז פראד־קפעז. די *ויף

ר טים ״אם- לאנד את  דעד פון *דיטנאס דז
 ®־לער זױר צ־ געאדבעט נים ביחםה־צײפ•
 בלדיז *יצם פראדוצירם שםאל קאפאציטעם.

 אדן קאפאציטעם איר םרן פו־אצענם 67 ארום
 פיל באשעפםיגעז צו אויטשפאםונג די ־אפ
שען מער מן שאםג צאל• די ״י סע בזן  ט״י

 אינדרםםילן^-־םעקםגדכ־ . דער אין'. גארפאל
 גרע־ םאמינען גרםע אין לי־ידיב שםײעןי פילען

 םיט פינעס קיילעז בר•^ אין פארקויפם רעז
 די און פוסם שםײען אייפשטאםונג פ'לע

 זעלביגע דאס הינגער. פרן פעכנען דאינערס
אינדוסטריעס. אנדערע די אין פאר דער איז

 אז באהויפםונג. די פאידט אויך איז עס
 זיינען איגיועסטירעז צו געלם האבען ױאפ די

 געשעפטען םאן צו נים אדער יא לאגע א אין
 ד־ין פאר באנדס קויפם איינער ודען דערביים.

 אין אינוועסטירם וױ סיי עס װערם געיים.
 בא־ שאפט און אונםערנעמונגען באשםימםע
 װערם באנדס רעגירינגפ אפילי שעפטיג־נג.

 ארן פראז־וקציע אײף גענוצס סיף כיי פוף
 געוױזען, האם דערפאר^נג דזשאבס. באשאפם

 שמײ^־ען די ווען יארען מלחםה די דורך אז
 פראדוקציע און פרייזעז הויך. גע־וען ױינען
 איגודעס־ קית האם באגרענעצמ געװען זײנען
 פענ־ געלם די געפעלם. נימ קאפיםאל טיציע

 קאפיטאלען די איינציען גענומען דיאבען עעז
 קוי־ אײפגעהערם ד,אם עולם דער װען בל־יז

 םיילוױת און יקרות איבערן (טיילוױיז פען
 םאכם חבחז די ארבעטסלזןזיגקײס.). איבער

 פאר־ דער פיט אז ײיפענד־ג. ניט אויך זיד
 פאר־ זיכער׳ דזשאב צ־< דער פמ גרעטעריגג
 קאנםיפענםעז צא' די אײך זיך גרעטערט

 געשאפענע זייערע פארברײכעז וועלען 'דאס
 ה*בען .לעם עולם דער נאר אויב פראדיקטען

 טשעם־ פת פירער די קײפען. צ' ידאם םיט
 פאראינ־ ניפ אבער זלינען קאפײרס א" בער

 די ודיסען זאל עיי־ם דעד אז טע־עםירם.
 צד פאראינםזנרעפירם זײנען זיי פאקטען.

 cm׳ צזיייעז ד'רד פראפיםעז פארגרעפערען
 אד־ף אר־יפלײגעז אין ארבעטער די ווייניגער

 די פץ טײל גרעפפעז דעם פײיצעס זייערע
םליכדט דער פמ אויפגאבען
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t װעלפעיר ױניאן ר במ״ענעז זועגעו o
םגן םיז םשד־ ץ ײעלט־ גװיי

צ די איז קריג ך ח  -ראנד פ
(פריגדזש־ בצנצםיםעך

 א געווארען בעגעםים)
אין אויםדרוק פאפולערער

*ו יד איז נײעס־קעסי
אװםערהאנדלוג־ די אין

 דאס בחים. בעלי אױ ארבעםער צדױשצז גצז
 דעם אויםדריקען געזאלם האם .ראנד״ ײארם

 זיינען בעגעםיםען נייע די אם אז געדאנק.
 דעקאראציע א באצירוגג, קליינע םין א בלױז

מען פונדאםענםאלע די צו  דעם אין באדינגו
 זיינען הײנט־צו־םאג אפםאן־. קאלעקםיװעז

 און גרוים אזוי געווארעז באפוצינגעז די אם
 בא־ מער אלץ װערעז זיי אז מםשות׳דיג.

 לעבענם־װיכםיגע נארםאלע. א װי םראכם
 אר־ און ארבעטער צװישעז אפמאך םמ םייל

בעםםגעבער.
 באריכט קאנװענשאן דער האם 1938 איז

 לעיבאר אװ םעדעריישאן אםעריקאן דער םרן
 םוי־ — בענעםיטען םארםען אלע אז געװיזען.

 עלטער־פענסיע, קראנקהיים. םעךבענעפים,
 הא־ — אנדערע און ארבעםם־אומפעאיגקײט

 אײם־ צוזאמצז ױניאנס ל. אװ פ. א. אלע בעז
דאלאו־• מיליאן 25 ארום פון סומע די געצאלט

 ײאוקס דעם פון באװײז דראמאםישער א
 אײן דער שוין איז פאנדען װעלפעיר די םון

אינטערנעשא־ די האם 1953 אין װאס פאקם,
 ױניאן װארקערס גארמענט לעידים נצל ׳

 36 װי מער טענצפיםם איז אליית־אויסגעצאלם
 הכנסה א געהאט האט און דאלאר מיליאן

 אינםערנע־ אייז די דאלאר. מיליאן 54 םת
 אויסגע־ 1951 אין אלזא האט ײניאן שאנעל
 פעדעדיי־ אלע װי בענעפיטס אין מער צאלט

 אויסגעצאלם האבען צוזאמען יוניאנס שאז
.1938 אין

 אונ־ גרויםער א פאראן אבער איז צם
 אנגעגעבע־ די פון כאראקםער אין םערשײד

 םעדעריישאן דעם אין פאנדען וועלםעיר נע
 איצםיגע די אין אץ 1938 אין באריכם

 זײנען עדשםע די פאנדצן. אינםעי־נעשאנ^ל
 שםייעדען און דיוס פון געװארען פיגאנםירם

םגלידער; ױניאן די פון  װע־ לעצםע די מי
 אר־ די פון אפצאל אז דײ־ד פינאנםירם רען

 פראצענם באשםימםצן א םון בעםס־געבער
אפמאך. קאלעקםיװעז דעם לוים פעי־ראל פץ

 אייינשליםלעך ײניאנס. צאל קליינע א בלדיז
 װאר־ גארםענט לצידים אינםערנעשאנעל די

 פאנדען וועלפעיר עםאבלירם האבעז קערס.
 פאר נאך אינדוםםריצ דער פדן חשבמ אויםן
 שםאר־ דער װעלם־סלחםה. צי״ייםער דער
 באוועגונג ארבעםער דער פוץ שםוים ?ער
 פאדערען פון ריכםונג דער אין גאנצצ אלס

 אין געקומעז צרשם זיינען םאנדעז אזײנע
 די א־מםרירעז דאס װען יארען. סלחםה די

 קריגצן צו שווער געםאכם האס שכירות
 כא־ דעםאלט איז וואס העכערונגען. לויז

 אינ* פון פאראיי־זאכער װי געװארעז סיאכם
 און מיליאנען זײנען ארום אזױ םלאציע.

 פאר גיין צי אגשםאם דאלארען. מיליאגען
אונםער־ די פץ פראםיםען די סארגרעסערען

 .ארעריקען גירע־־ ל־” פון *ינערגעדייזד •>
פץדזןריישאניסס־.

דובעסלד*) דוד זפי

 צו םאנדעז םםעציעלצ די אין אריין נעמער.
 םון םאלען אין ארבעםס־םענשלז די העלםעז

 עלםער. אוםגליקס־םאלען. קראנקהײם. סוים.
ענלעכעם. און קינפעם

 אויס־ שנעלער דער פון רעזולםאם א װי
 האט פאנדען. װעלפעיי־ די פױ שפרײםונג

 אייסגעברײ־ האריזאנם ארבצטצר דער זיך
 פון געניסם משפחה ארכעםער די און םצרם

 םאר־ שוין זײנען מיר באשיצונגען. נייע
 עם ױאס דעם אין בלויז נים אינטערעםירם

 נאר םאבריק• איז מיםגליד םיםן יגעשעם
 ער װען פאםירט עס װאס דעם. מיט אויך

 אפצו־ זיך װאקאציע א װיל אדער דארף
 זייז װעגען זיך זארגען טיר ;שאפ פון דועז

 דעקען צו מעגלעכקײטען זײגע און געזונם
 אויס־ זיינע מיט ;אויםגאבען מעדיציגישע

 על־ די אויף בכבוד לעבעז קענען צו זיכטען
 אויך זיד אינטערעסירעז מיר יארעו; םערע

 ברויט־געבער דער װען — פאמיליע זייז מיט
 שוץ־ נייע די אט דורד חלילה. שםארבט,

 זײן אין ארבעטער ליין דער געפינט מיטלען
 פיייע די געגען פראטעקציע מער אלץ ױניאז

 ארבע־ דעם פלאגעז ‘װאם אומזיכערקײטען,
משפחה. זײן אין טער

 בייגע־ פאנדען. װעלפעיר נײע די אם
 שטעייען ארבעטם־געבעק, די פון שטײעי־ט

 פון אפנײג באדייטענדיגעד א זיד מיט פאר
 א אז פאליםיס. ױניאז טיאדיציאנעלע די

 בלײז באגרענעצען זיר דארף ײניאן־אפמאך
 אר־ און ארבעטס־שטונדען שכירות. אויױ

 אז באגריף, נייער דער בעטם־באדינגונגעז.
 ױ־ א פאר װינשענםװערט איז פאםיג איז עס

 בעלי מים אגרימענם אז אז פאדערען צו ניאז
 ארבײטם־ צו צוגאב אין דעקעז. זאל בתים

 גע־ אויר שכירות אוז שיײנדעד באדינגונגעז,
 פענםיע עלמער ײאקאציע. זינט־הארזיכערונג.

 נייע געבדאכט האט נוים. א איז הילח און
 די פון פארײאלטונג דעי־ אין פראבלעמען

פאנדען.
 האבען ױניאן א פױ מימגלידער די וועז

 בענעפיט־פאנדען ױניאן די צו בײגדשיזיידרם
 גע־ ױי זײנען העשלזנע. אייגדנער זיידר פיז

 אויף אויג אז האלטעז צי גדיויגם גײדר והיז
 ארער געייטער. די פיז פארװאייייױג דדר
 .אויםדרלעכע פמ קוילט גדלמ ד׳יה יימו

 גע־ ײײניגער מדמבער דער איז דייאלעו״
 זיד כאגײם מײז אזוי װי נאכיודירען ניײט

 די צו שײד איז וראם אוד גןזלרמזי*. די ױײז
 פרא־ דעם זײ ראיזראכטעז אייי־עטס־געבעי־.

 א װי םאנדעז די צי צאלזזז זיי ־יאח זיײנם
 װי נים זיד קימדרדו זיי און ה״יײרונג ײז1י

 אזוי אײםג״געבעז ומוריז גטיייז דאס אײי
מער. ניט זיי ביי בדט מעז ײי לאנג

 םיהגלידלר ײניאי ריאח בדנדפיײס. די
 אויד איז רילפם־פאנדזײ די פמ יריגדז

 ךירד געניסעז זײ װאס דעם פוד אידדרש
 ־1אי אױ םדםיגהײיז. ױניאז נארראלער דדר

 בא־ מיטגלידער אירע ײניאז א גים ודײיױ
 בעלי ײיערע מים פארהאנדעלנד זי דינונג.
און אויף נעםם אגרימענם; אן פאר בתים

 די אוגםער ענלעכעס. אין קלאגעז שליכםעט
 טער ױניאן די גים אבער הילםם־פלענער

 גרויסע — געלט אוים םיילט זי באדינונג. װי
 יוניאנם די וואם פאקם דער ,געלם. סומעם

 װאו סםערע נייע א אין דא זיך באװעגען
 איימעםונדעװעםע םך קית גיםא ױינען עס

 װיײ דעד און פרעצעדענםען און םראדיציעם
 םעםיגקײט דער אין װאס םאקט מערדיגער

 עםענט דאלארם מיליאנען פארװיקעלם זײנען
 כשי־׳ע ניט אין מיספארוואלםינג צו םיר די

האנדל־נגען.
 װעלפעיר־ די פון וואוקס שנעלער דער
 פירער ױניאן סך א געטראפען האט פאנדען

 אזוינע קריגען צו דרוק דער צוגעגרײט. :ים
 דורך — אונםען םוןן געקומען איז פאנדען

 םארזיכערונגען און בענעםיםען די װאם דעם
 און לאקאלם די אין םאפולער געװארען זײנען

 א מיםגלידעד. םאיל און רענק די צװישען
 נים זײנען םירער ױניאן הויכגעשטעלםע סך

 אם אײנשםעלען פאר באגײסטערט געװען
 געגלויבט- האבען זײ פאנדען. װעלפעיר די
 מיט אפגעבען בלויז זיך דארף ױניאן א אז

 די אט װען שכירות. און ארבעטם־שטונדען
 א געױארעו ענדלעד זײנען הילפס־פאנדען

 ױניאנס אינטערנעשאגעל די זײנען פאקט,
 לאקאלס די העלםען צו צוגעגרײט געװען נים
 קאנטראלירען אדער אויפפאסען ארן ראט. מיט

 זעלביגע די פין מאנכע פאנדען. דאזיגע די
 אנטװיקעלםע גום א געהאט האבען ױניאנס

 ער־ פארזיכערען צי םיסטעם געניגענדע און
 אין מעטאדען געשעפטםמעסיגע און לעכקייט

 װעלכע צו םאנדען רעגולערע די פאיװאלטען
 זײ בײגעשםייערט. האבעז מיטג־ײדער זײערע
 פלע־ םעסטע קײנע געהאט ניט אבער האבען

צו נגר  פירונגען געהעריגע פארזיכערען װי.
 זײנען װאם פאנדען■ ריזיגע נײע, די פאר

 די פון ביישםײערונגען דירך ארײנגעקומען
ארבעטס־געבער.

 מיםפארװאלטונג פון פאלעז זײנען זיכער
 די פון אנפירוגג דער אין פארביעכען און

 א װי אויםנאם אן ייכער פאנדען װעלפעיר
 .פארטשון דער געשריבען האט עס וױ כייל.

 -אין :אויסגאבע אפריל -איר אין מאגאזין״
 טויזענטער צענדליגע די פון אנבאםראכט

 שםא־ פאראײניגטע די אין פאנדען װעלפעיר
 שרײ־ פ.ין םאלען די מעגלעך זײנען םען.
 אבער פאקם דער װײניג־־. מיסברדיכען איגע
 מײנט קליק איז םיםברײכען צאיי די װאס
 זיכער איגנארירען. זײ מעג מען אז גים.

 באװעגונג ארבעםער דער אין מיר. קענען
 די זיי. איעארירען צו דערלויבען נים זיך

 די םון שטאמם וואס פובליםיםי אדמגינסםיגע
 צו געגוצם ווערען םיסברויכען צאל קלײנע

 בא־ ארבעםער גאנצע די דיסקרעדיטירען
 זיך װעלען ארבעםס־געבער מאנכע װעגונג.

 איין אין םאנדעז םון מיסברויד א אן אנכאפען
 איינ־ די אנםזאגען פאר אויסרײד אן װי פאל

 בארעכםיגםען און געהעריגען א פון פירונג
 אדער םרייד צװיי׳םען א אין פאנד װעלםעיר

 װי — װאם פאקם דער אפילו איגדוסםריע.
 די סון ״פילע — .פארםשון״ דער זאגם עס

 געױארעו פראקנױצירם זײנען מיסברויכען
 םדאס־ די פון צישםימונג שםיייער דער מים
צידיקגע־ נים װעם אינדוססריע״ םת טיס

f  *

 אנטזא־ פון באלעבאס גײציגען א האלטען
 פאנד ױעלפעיר א אײנצושטעלען זיד גען

 קען ער װי לאנג אזוי מי־אכות בעי זײנע פאר
 ער־ פאנד א םון מיסברייך א אריף אנוזיחען

 אן אומגערעכט• צי גערעכט אנדערש. געץ
 מיסבר־יך אזא נוצען װעט ארבעטס־געבער

ארבעטער. אלע געגען געװער א װי
פאנ־ די אט ױערען א־־גערײן אין כאטש

 די פין פארװאלטעט נעזעץ דעם לויט דען
 אר־ די האט ױניאנס. די און ארבעטסגעבער

 פאראנט־ די באװעגוגג ארבעטער גאניזירםע
 פארי־אי- די אויסצורײניגען ווארטלעכקײס

 אידעע גאגצע די כדי פאנדס די פון טינג
 די ד*רך ־וערען דיסקרעדיטירט נישט .1זאי

 גע־־ט־ א־ז אוםפאראנטװארטי־עכע עםלעכע
 פעדערײשאן אמער״קען די םענשען. גײציגע

 די אט אנערקענם 1אפיציעי האט לײבאר אװ
 ־יאס רעזאל״ציע א אין פאראנטװארטלעכ־ײט

 אגגענ־מעז האט קאיגס'־ עקזעקוטיװ דער
 אינ־ די פון פאדערענדיג דריגגצנד לעצטענס.

 אװער־ ־טריט נעמען צי יוניאנט טערנעשאגעל
 ר־י- א אײף פאנדעז װעלפעיר די צושטעלען

 פאר־ ״צי באזיס געשעפטסמעסיגען און נעם
 די פץ פארײאיטונג געהעריגע א זיכערען

פאנדען״. װאוירשטאנד און געזונם
 ײניאן די האיטען רײן פין פראבי^עם די

 הינזיכטען פיי אין איז פאנדען װעלפעיר
 פרי־ צפ ײצז רצקצטירונג צארען אויף ענלצך
 ד־ פ־ן רײצן די א-ן ארײנװערערען זיך בירט

 פראבלצט הױפט די ארגעטער. ארגאניזירטע
ע נישט <כאטש  פראב״צםו א־ינציגע די מאי אי

 פארז־ך יעדער געביט. לאצאיצן אויפן איז
־ײ באקצמפט בא״ד ײצרט אריינצימישצן זיך

א' א־ י פון אויטאנאריע יער ;ױף א אנגריף אן
פא:־ ר "צי־פעי ײניאן ד־ 1*3 פאל דעם אין

זשאינט ד און ײניאנפ ־אלא' האבצן דען
ראכעז ״אס אגרימענטפי צי־אסצז גצ־. באארדפ

פאר : *ארגאנ־זאצ־צ די אט :לן בעאמשע די
מיליא־ באז־צען ייאפ ׳ן r ;פאנד פ טראסטיפ
פאיעז פראצענט 90 אין ױי אז" דאי־אר. נצן
:א־גסיי ? דדטאינמ אדער '־א־אי ד<ר <ס איז
גאטיר־ עס איז רימצנט. אג דעם שליםט ״אט

 אנטיײ־- זאי קצרפצרשאפט די אט אז ־עך
פאנדצן. די פץ קאנטראי־ דעם אין נעמצן
 א״פגעק־דען. זײנען רצק«טם אנצא" אן

 זי־נעז פארזיכצרונג־געזעי־שאפטען פפעציעלע
 אײפ־ זיינצן איבצרנאכט געױארצן. גצשאפצן
 גע־ פארלאגגצן צ' ,ראטגעבער״ גצקומצן

 אינ־טירצנס־אגצנטען גצרופצנצ אזוי צאלט.
 פ־ן א־יפגעשפראצט האבען אגענסורצן אלן

 פעטע ר־ט זיך טײ־־ען צ־ ה־יט הצלער דצר
 אינש־רע:: פץ פראקטיק די יאמישאנט.
 די צ־ ״קאמישאנט״ צאלצן צי קארפאגיצם
ו ״אגצנטען״ ײי  אגצנט ידיז ײאי דארט א

 גע־ :יט איז אין באטייליגט ניט זיךיגאר האט
 ץנשטאט באײינונג א צ' בארעכטמם ײצו

 איז פאנד פון צארונגען די פארקיענצרען צו
 ־א־ פ־ז ~'־איען ־ױכטיגסטצ די פץ אײנצ

ריפציצ•
 געבען צ־ אבזיכט ד״ץ ניט דא איז עט

 צ־ אדער םיפברדכצן די פץ אײנצצלהײטצז
 א־־ף באש־לדיגיגגפ־פינגער א מיט טייטלצז

 גע־ געםאן שױן איז דאפ איז. צפ "צמצו
 ריס־ די אט סײדצן אין לצטאי ײארצן

, ז » \ ו  ױ<ט 'ימל׳עו״יאפגצשסצייט'־װצדצז■ «
 צײטי:־ די פץ נגצריפ די מיט טײםלצן דאט
 שטעלען גצזעץ־אויטאריטצםען די און גצן
 בא־ ארבצםצר גאנצצ די פארלעגצנצהײם אין

 זי:ד די פאר אר< באשםראפצנדיג וועגונג.
צטלצכע. די פון

 אויפצוד׳ויגצן איז _דא באצװצק איך ■•־אפ
 לאקאל. א מיט האנדלען אײייצו װי פראגצ די
 הצכצרע א אפילו אדצר קאעסיל דזשאינט א

 פארקוקט אדצר דערלאזט װאס קערפצרשאפט.
פאנדצן. װצלפציר נ-יז מיסבר־יכצז דאס

 איך קען דצרםארונג א־יגצגצר א־נזער פיז
 אינטצרנצשאנצל אייז אזוי ״י דערצײיצן

 פראבלצם. דער אט מיט זיך פפראװצט י־ניאן
 אײם־ זיך האם פראגראם י. ױ. ג. ־־. א. די

 .פון רצזולטאט אלס ניט גראדצנװײז געארבעם
 כסדר׳דיגצול א אין נאר דיטברײכצן אקשועדע

 מיסברוי־ אזײגצ פארהיםען צ־ אגשטרענגינג
 ויצגצן דא דערצײל איך פארא־יט. אין כען

 זײנצן זײ װייל ניט דערפאר־נגצן א־נזערע
 אפשר זיינצן זײ ײאפ דערפאר נאר טיפײט

 ארײפצורופצן װי אניצרע. פ־ן אנדער־ט אזײ
 האגדלוגג אימפארמײדלצכצר פון פראגצ די

 אײטצר־ אגצנטיר אנדער א-ז עפ צ״כער” פ־ן
ב אי רײצן• ארבצטצר די ־

 נצטער דצי־ האט 1953 דעצעדבצר אין
 רצ־ און ײצלפציר דיצלטה׳ די פץ פאררעגצן

 לא־ פארשײדענע די פון פאנדען טײערמענט
 אנגצ־ זײנען װאם באארדט דזשאיגט אין קא־־ס

 אסנצ־ אינטצרנעשאנצל א־מער אז שיאפען
 דא־ ׳578 טויזצנט. 579 רייי־אן. 129 טראפען

ו4 די אט פענט. 1ס ריט יאר  באזונדצרע י
 זצלבפט־ געײארצן באהאנדצלט זײנען פאנדען

 באארדפ דזשאינט א־ן ־אקאיט די פון שטעגד־ג
 פילצ איבצר פאנאנדערגעײארפצז ז־יגען ״אס

שטעט• אץ פט־יטפ
 אײפ־ גצ־צריגצר דער צ־ שייפצל דער
 דער אין ליגט פאנדען די אט פ־י פאטוגג

 לאקאלפ די פץ ביכצר די פ־ן אונטצרדכ־נג
 יואפ לצבט א א־נטעינעשאנעי־ דער דזרך

 פריי־ יארצן טך א געװארצן א־יגגעשטעיט איז
 בייכצר לאקאל די פון א־גטעיז־כען דאט ער.

כעד די א־ינגצשלאפען  אלע די פון ני
 גרופצ גצאיבטצר גיט א דירך נאנדען

 יצר איז ב־כהאלטערט. א־נטערנע״טאנצ־
אפהיטונג. אפזאמצר” דער צ־ •ט־־יפע־־

צר ׳־ער צ• ציגאב א צי  אינ־ ביכצר רצגוי
דאפ איז אינטצרנעשאנצל דער פדן טערז־כ־נג

א פארצפצנמלעכט י־ נ<":אנצ אינטער יד
׳ועלפעיר י די פון יכט באר פינאנציצלעז;

די פון פאר־ואלטעם יערצו n ײאס '
װערט : צי באארדם־ :־איינט דז• א־ן ים

זײ פון יעדצ גצלט פ" ■*י עפט ט3פ<
אויסגע־ האט זי װיפיל ארײנגעגומ<ן■

 פאר־ אײף אײצק איז עט וױפי־־ אין געבען
 פארבינדונג אין א־ז עט פאנד. דעם '־איטען

 קאםטצן. פארײאלטונגם די ־עצטען. דעם ריט
 אײנ־ מאדנצ אלצרליי אפט פארדעקען ־יעיכע

 א פון פארצפצגסלצכצז ,דאפ ״אט פילעגען
 שטצלט אינטצרזוכונג ב־כער גרינטלצכצר

פירינגצן. דעריאזבארע ניט פ״־ע אפ
 די איכצר קאנטראל איבערזיבט דער אט

 פאראנקצרט טיף ז״נעז פאנדען ױצי־פעיר
 איגטערנעשאנעי־קאנסםיטיציע. א־נזע־־ אץ

 גענעראל־סצקרע־ ..דער :זאגט u סצ־ציע
 די אין פאיצפנטלצכצן זאי טאר־טרצזשלרער

 אינטצר־ דצר פון צ־־טשריפטצן אפיציעיע
 א גצבצגדיג באריכטצן■ יערלצכצ נע־טאנצי

' סך :  פרן אייפגאבצן אץ אייננאמצן די פין ־
 גצנצרא־ פון אר_ן ײניאן דער פון פאנדען א־־ע

ד א נ ,: פי ס״כני א א . qjfi
 אינטצרנצ־ דער פון דצפארטמעגט א-ידיטינג

שא:ע~"
 די אונטצרזוכען צו מאכט דער אט פץ
 אײפ־ און ציפערען פארצפגטלצכצן איין ביכער
אלגצםיינעם פון אי״גפ־ר דער שטאםט פאםען

7 דיט <----------------------------
 ארםי־ אין ענטהאלםצן איז װאס איבערזיכם

 הצלם־ ״די :קאנסםיםוציע דצר פץ 4 קצל
 אינ־ יצר <פץ קאמיםע פאנד 'וצלםליר צנד

 מאכט אלגצמיינצ די ריאבצז זאל םצרנצשאנצל)
 אי־ קאארדיסןצ׳יצ און איבצראויפזיכם פון

 װאײל־ אח גצזונם־פארזיכערונג אלצ בצר
 אנז־צז־צ אדער רצםײצרמענם פאנדצז. שםאגד

.פאנדצז צנלצכע . מז זאל צם . ע םי  אוים־ ש
ע פלעג»* אזוינצ אלצ צוגלייכצז ײ ה ײ.  דאפ ז

&» קימ • • • זיד לאזם &4פלאן, ^  רול, *^
 פארשריפ־ די צו צנדצרינג אדצי רצגולאציצ

 נייצ אײנצופירען הארשריפם קית איז םצז
 -1אײנגצשםצי אלם צנדצלצז אדצל בצנעפיםצן

.בצנצפיטצן מצ .  אדבצםצן אנהויבצן זאיי .
 פון די-מ־םהײפלנג גצקראגצן האם צפ ביז

קאמיטצ״. דצר
בא־ אין רצגו^אציצפ אלגצמײנצ גצװיםצ

 דא זיינצן פאנדצן די אט פארוואלטצן צו ציג
 פצק־ .15 ארמיקצל קאנסםיםוציע. דצר אין
 צם וואם גצלז־צר -אלצ לויםצס: 2 ציצ

 באארד דזשאינט ױגיאן, לאקאל א דצרהאלט
 קצדפצר־ אונטצרגצארדצנםצ אניצר אז אדצר
ס פאר שאפט צ  מיםגלידצר די פון בצנצפיט י

 דאם װי פאנז־- א צו ביישםייצרונג א װי
 ארײנ־ זאל ,1 סצקציצ אין באשריבצן ײצרט

 אין װערען געהאלטצן און װערצן גצלייגט
 אויף אײנגצשטצלט באזונדצר אקאונט, אן

 אין גצלט דאפ פאנד. לצם פון נאכיצן לצם
 בלויז ײצרצן גצברויכם זאי־ אקאונט אזא
 פאנד אזא פון צײצק פפצציפישצן דצם פאר
 זיינצ הוצאות אדמיניסטראטיװע די פאר און
 אנ־ .םאר.קימ ײערצן גצבדויכט ניט זאל און

 *צ?לאכט נ«ט זאלען ד׳לױאות קײז צײעק. דצר
ױ־ געייט-צו די אט םון װעי־ןמ

 אונטצר־ אניצר אדער כאארד דזשאינט נ-יאן.
 ײצלכצן א אדער קערפצרשאפט. גצארדענטע

 געל־• איבצריגע די זײ פון מיטגליד איז צפ
 אינ־ זאל פאנד אזא פון רעזערײ אז־צר טצר

צן ײעסטירט  װצרט־פאפירצן. אין בלויז װצי
 פון גוםהײסונג די גצקראגעז האבצו װאס
 קאמיטע פאנד ײצלפןיי־ צנד ריעלםה ד«ר
 באנדפ אייצ עקזעקוטיװצ• גצגעדאל דצר פון

צ אז־צד  זײנצן ױאס װצרט־פאפירצן• אנדצי
 אװעק־ דארף פאנדס. די פין אײגצנטום דאס

 גצמײנשאפט־ דעם אונםצר ייצרען ,געלײגט
 דצר פון פארטרצטצר פון ‘?אנטראי יצכצן

צר פון באשטיםט איגטצרנצשזמצל•  ־צלטה י
 גצ־ דצר פון קאמיטצ פאני ײצלפציר צנד

צקזצקומיװעי. נצי־אל
 פאר־ די מיט זשאנגלירצן דאס ױי אזיי

 פאדאנםװארםלצו איז קאסםצן װאלסינגגן
 בא־ װערען יראש קונצצן די פ.ץ פיי^צ פאר
 אונ־ האבצן פאניצן. די מיסבוײיכצן צו נוצט
 היצאות די באגיצנצצט יצגללאציצס ז<יצ
 דצר־ 4 סצקציע 15 1^*טיקצי דעס. אריף

 פרא־ פינף פין אײסגאבצ יאז אז קלצרט.
 אזא צו בײטראג גאנצען 0ד< פון צענט
א' יאר א אין פאנד סאדט  װצ־ כאםראכם ז

 אײסגאבצ" פאױואלםינגס מצסיגצ א ײי רען
 די אייץ שייז שליסם פראצצנט 5 די אמ

 פון פעי־ראלס די אונםצרזוכצז פון קאסטצן
 זײ אז זיכצר. נואכען צי ארבצםם־גצבציי די

קומם וואס^צם. םומצס גצהעריגצ די צאלצן
ittbw'• ן י ו ^ ^׳ י ל ש

 אולםטירצז׳יפון {!)*רײא^נגם׳ אײז אריד
 קאםסבאדצר א — בצנצפיט װאקאציצ דעם

 דצר אין בל־יז יואס פארשאלטצן. צו פאנד
 דצם פ*ן םייל א צס איז אינםעדנצשאנעל

חשבון אייפן פאנד ײצלפעיד צנד הצייטה



---------------------------> 8 דים
pc צו־געבען׳ דארף מען ארבצםס־גצבצר. די 
 פאנד׳ ■ענםיע עלםער אן pe פאל זדן אז

 •באגרצגעצם קאםסען מרדדאלםונגם די זײגען
•ראצעגס. דדײ בלויז צו

a® םיםםעם 9 »יז אתזעדם n  tun T 
 עס זוויםןמאמיע״. רועען.קאנםדאלירםע םיר

 קאגםראל *ץ אנמירונג ל^קזילע פארזזילניגם
 »יבער־ארי*זיכם דעם אוגםער מאנדעז די םון

»p אױםממהנג pc ינםערנעשאנעל. דער*
 ®ירונגעז אוגזערע נים דא שילדעד »יך

די  אז ײניאנם אגדעדע אויף װי־רקען *ו נ
אירעז זןזלעז זײ  *ונזערע םיסםצם. אונזער מ

מז ת ר  געשיכםע אונזער םת שםאםען סי
pc איגדי־ אתזער םון דערפאדונג. אונזער 

ז םסריע  צו רעכם אונזער מבוי. יעיאן *
מז ערזו ם מ  זױינגע־ איז ביכער לאקאל די ז

 סריער פיל יאר סערציג איבער שױן סידם
 פאנדעז• װעלסעיר געװען זײנעז עם װי גאך.
 איך ײײל דערפארונג אונזער דערפאן זזיך

 ײניאגם אינםערנעשאנעל מאנכע אז װײם.
 מע־ קאנםראל אײנצושםעלעז זיך בײ זוכען

 אה סאנדס װעלסעיר לאקאלע איבער םאיזח
 וױדערשםאנד דער דערפאלג. אז *יצם ביז
pc ארנאניזאציעט(אײגגעשלא־ לאקאלע די 

 איז םאראײנעס• לאקאלע ערלעכע זײער םען
 לאקאלצ םח באזיץ דער גרוים. צז געװען

 א צו געװארעז דערהױבען איז אײםאנאםיצ
 אונםערצואװאר־ זיד אנםזאגם װאם •ריגצי•.

אױםזיכם. מנםראלען איז עס עןבװעל סען
באדינגונ־ די אונטער אז םיר. שײנם עם

 אייז׳ זעם באװעגוגג ארמןםער די װעז געז׳
 ױי — געםאר אםת׳ע אז סאראז איז עם אז

 װאו און — זייז נים זאל געפאר אזא קלײן
 בא־ ױניאז דער םון געבוי אינערלעכעד דער

 אזױנע ן»צושאסעז קאנםראל קײן נים זארגם
 שםײגעז אוםסארםײדלעך װעם םיםברײמץ,

 קאגםרא־ צו געזעצען דורכצוםירעז דדוק דער
םאנדען. ודעלםעיר ױניאן לירעז
 םראדי־ האבעז ױניאנס אםעריקאנער די

 יע• באקעםפם בארעכםיגונג םים און ציאנעל
 מי־ צו מלוכה־אגענםורעז מצד פארזיד דער
 אמעלעגענ־ ױניאן אינערלעכע אין זיך שעז

 די עםענעז אז געסילם. האבעז מיר הײםען.
 דערלאזעז םיינם זיך, ארײנמישעז פאר םיר

 גע־ ױניאז אונזער איז יןליץ א ארימקלאאעז
 משםעםערעז סוף כל םוף װעם װאס בײדע

 פיל אזױ מים האבעז םיר װאם בניז, דעם
 געוועז מיר זימעז דעם איבער געבוים. מי

 יעיאן־ איז ארײגםישונג רעגירונגם געגעז
 אויפפאםעז אפשםימוגגעז. םםרייק ײאלעז׳

 םיר ענלעכעם• אח ױניאז־געלםער די אױף
 רע־ יעדע געגענגעשםעלם אייד זיד האבעז
 ■אליםי־ אז מחרא- אויס אריינםישוגג גירונג
 אגעג־ רעגירונג די אויסנואעז װעלעז שענם
 ױניאנם די מים זיך אפרעכענען «ום םורעז

װאלעז• די אין ױי געגעז געוועז זײנען װאס
 די רועגעז אבער באריכםעז עםענטלעכע

 מאנבע םון םאנדעז װעלםעיר איז מיםברדיכעז
 אריעמישונג לעגיםלאםיװע מאכם יוניאנס,

 אומםאר־ אסשר אזץ װארשימלעד מער אלץ
 צענ־ או שםערונגעז אינערלעכע די מײדלעך.
 אין אוםװילעז דער אדער קאנםראל םראלעז
 םרא־ אזוינע איז האנילעז גו ױגיאנם מאנכע

 זייערע סת איינע איז םאר קומט עם ײעז געז
 באווע־ ײניאז םרייד דער לאזם אפםיילעז׳

 ארגומענטײ צו טאזיציע שוואכע א איז גונג
אריממישונג רעגירונג געגעז רען

 מים ױניאגיםטעז םרייד סײל״ און .רענק
זױבערגע־ ענשאפםלעכעTלי יארעז־לאנגע,

ײס  ®־ייע פיז אונזאפהעמיקײס דער *ו מגה
 רע־ סאדם יעדע אז װײסען, ױניאנס םדײד

 אנגעלע־ ױגיאן אין ארײגםישרנג גירדנגם
 זעענדיג אבער איבעל. אן איז גענהײםעז

־ װערען םאנדעז יוניאן םאנבע װי ענ ר ם  מ
ם ל  םארברעמרישע פון םיסברדיכם און מ

 זיך רײםעז װעלכע pc אײניגע סעז.נמעצ?ל
 גדיםן םפעציעל םאקע יויאנם אק ארײז
 אויף לאפע א אדויםלײגען קענען צו צװעק

 די ®ץ םילע װעלעז פאנדעז׳ װעלםעיר די
םי־ יוניאז איז סיםגלידער •שונדע זעלביגע

:ריגויצק־י ד.
ן ע ג ר א ם ל1 י ו א

 ױעל®, די אדן איך
 אדגםעדכײן. כײדע ױעלען םיר

 j װיםםענימ װיםםע א
׳ םןירדעקעז רדעם ל ײ  כ
 אײכען הימעל בלויער דער דועט

 גלײכען גיס און קײןען קוקען,
זעם. ער װאם
 — מ*רגען אױף
 מרתמערשזײנען זון. די דדעם

 וחארימען און ואלזןמ^ל װי
 פעלזן. צעשיאלםעגע די

 װײנןןן ױינטזןן ױעלען
 געױײנמ נימ קײזמאל »יד װי

 מיר םיז סוף דןןם אויף
װעלם. דער סון אדן

 — מזארגעז 8אױן
 פמוםשסאמיקןר, װןןלןןן

 סיזילער, און אםםרזןסןגדקער
 םעכניקער און כעםיקער

 םירער גדויסע אלע אדן
 — װעלם דער םון
 איד ויאלגערעזיײ זיד

שאםענע, צעפיטעלםע,  צע
 *עסראטענע און צעמטױכטןן

 באשאל. אײגעכעפ סץ שםויכ אץ
 געזרכט, זי־י האכען יטירה די

 געםונען. סדף דעם און
די
װאעדערלעבע די הײליגע, די

װײסענשאסט,
םאדלאסען. ױעג דעפ פזױם דעם אײ

 — מ*רגעז אױף
 ^ינגען, ניט םזןר סײגןןל װעלען
 כליען, ניט מער כלומען װעלען
 גרינען, ניט מער גראזען װעלען
 שירײםען נים םער כויםער װעלען
 *װײגען. שאםענדיגע זײערע

 וכוהו תוזזו דעם סון און
 געלעכטער מורא׳דיג א װעט

 אשמדאי דעם םץ
 הימלען די *ו טראגען זי־ד
 דע,ישרעלען. זיד ױעט אלײן ג^ם אז

 «חד פאר און
 אנטלויטען טױט דער ױעם

װ ז א ע ט ל א ח  מ
כערג. אױסגעריסענע המטער

מארגען. אױף

גערעכפדגרךם ־̂י-----------------
 גע־ רעגירונגס אײף קיקען אנזעיבען רעי־

 דעם אויף רדי פאנדען. די באשיצען צו זעצען
איבעל• קלענערעז
 געזעצ־ ױניאן־פײנםלעמ װעלען זיכער

 דורמופירען ראגע די אס אױסנוצען געבער
 דער געגעז געצילם זי? װעלען װאס געזעצעז

 גוצענ־ אלכעםײז■ אין באװעגוגג ארבעםער
 עס אויםרײד. אז װי בלויז איבעל דעם דיג
 געזעץ־ אזוינע אז זאגעז צו נויםיג נים איז

 די שעדיגען גו באצװעקעז װאס פראיעקםען
 אכםעג־ נים דדרכגעפירם װערען און ייניאגם

 םאראנםװארםלעכע די פת װאונש דעם דיג
 באקעפםס םח אי־בעםער די םון ווארס־זאגעד

 מיר וואס ענערגיע אונץ יעדער מיס װערען
פארמאגען.

װעל־ איבעל דעם פון אנגעזיכם אין אבער
 אנהויבעז מיר מחען עקזיסטירם כער

 צ־ שםיצע ארנזער געבען וועגען םראכםעז
 פארפליכמען זאלען װאס געזעץ־פראיעקםען.

 פאקטען םינאנציעלע די פארעפענםלעכען צו
 אדמיני־ איינגעשלאסעז פאנדעז• אזוינע פון

 אדער .קאמישאנס׳- אח קאסטען סםראםיװע
 קאדעקס מיניסום א באשםימען זאל וואס
 פאראנםווארםלעכ־ און אנשםענדיגקײם םאי־
םאנדען. די מיט פארוואלםען אין קײם

 געזעצען. אזוינע צו באצ־אונג אונזער
 באװירקט אומפארמיידלעד מוז מיר. שײנט

 טרײד דער םח םעגלעכקײם דער פון װערען
 סםאנ־ איינצושםעלען אליץ באװעגוגג ייניאן

 אזוי װי מעטאדען. נויטיגע די און דארדס.
 קערפערשאםטען אנגעשלאםענע די מאכען צו
 שםע־ פאראן זײנען עם אויב אםצוהיטען. זײ

 אומ־ אן אדער םםרוקםור דער אין רונגען
 אומ־ מאכט יואס ױניאנם מאנכע אין װילען

 איינצופירץן אוםמעגלעך אדער וואי־שײנלעך
 עס שיינם דאן. קאנמראל. נױםיגען דעם
 װעט באװעגונג ױניאן םרײד די אז מיר.

 מאס־ לזיגיםלאםיװע געוויםע שטיצען מוזען
 אין מיםגלידער ײניאז באשיצען צו נאמעז
 די פץ מיסברויך געגען פאמיליעם זײערע

פאנדען. װעלפעיר
 פאזיטיװער א מיינונג מיץ לױם איז דאס

 ־פארזור איז עם װעלכען צו גזיגעז־מיטעל
 צו געזעצגעבער ארבעםער־םײנםלעכע מצד

 מאנכע אין איבעל באגרענעצםעד א נוצעז
 אנגרײפען פאר אויסרייד אן אלפ ױניאנס

 בא־ ארבעטעי־ גאנצע די אפשוואכען אדער
װעגונג.

 געביט נײער א זיינען פאנדם ױעלפעיר
 אר־ און ױניאנס צװישען באציאונגען פאר

 פאר־ פון פארמע :ײע א און בעםס־געבער
 זײערע און ירניאנס די צװישען וואנדשאפם

 פון קװאל א זײנען פאנדס די מיטגלידער.
 און יוניאגם די פאר קראפם אומגעהויערע

 ארבעםער די פאר זיכערקײט און שוץ פון
םאמיליעס. זייערע און

מו־ פראבלעמען נייע מיט פנים אל פנים
 לעזונגען. נײע געפינעז ױניאגס אוגזערע זען

 צוצופא־ אזוי װי און װען וױסען מוזען מיר
 פריװילעגיעם און רעכט טראדיציאנעלע סען

 דער־ און קרעפטען נייע אנזאמלען קענען צו
 איז עס פאראנטװארטלעכקײטען. נײע פילען

 אז פאר. שלאג איך װאס זינען, דעם אין
 פאזי־ א נעמען זאל באװעגונג ארבעמער די

 צוגאנג קאנסטרוקטיװען א שטעלונג, טױוע
 מיגז פארטראכם — געזעץ־פראיעקטען■ צו

 ארבעטער־ פאר אכטינג געהעײגער דער
 מיםברויכען פין םוף א מאכען צו — רעכטעז

פאנדען. װעלפעיר ױניאן פון

9 דים P--> 1954 ־ױ,

סיפפעפ״ א־נהפפרעלעו אמױמנער דער פוו ״שםיפתעדער
 פרעזידענט דער ריװ. מיל

 די פץ יוניאז דער פץ
 אין ארבעםער ־ םעקסםיל
 ױין אין האם אםעריקע.

 אויף רעדע ' באגריםונגפ
 דער פח קאנםערענץ דער

נ־א' אין אראלגאמייםעד
 ־‘םעקסםי־ די אנגערופעז םיטי■ אטלאנטיק אין

 זײ• וואם ארבעםער. די בכיל <װי ארבעטער
 אינדוס־ "כםער1' דער אין באשעפםיגם נען

 אמערי־ דער פיך ׳־שםיפקינדער — םריע)
 װײזענדיג סיפםעם׳. אינדוסםריעלער קאנער

 און שכירות איז אונםערשייד גרויםעז דעם
 םעקטםי'־ די צװישען ארבעםם־באדינגונגען

 שװע־ דער פון ארבעטער די און ארבעםער
 אז דערקרערט• ריװ האט אינדוסטריע. י־ער
 שים קיץ האסי אונסערשייד דאזיגער דער

 פעאיג־ אמ געשיקםקײם דער מים נים שייכות
 דירכאײס שטעקט נאי־ ארבעםער. די םון קײם>

 באנוצט אינדוסטריע די ־וי אופן• דעם אין
 אדער געשיקםק־יט דאזיגער דער מים זיך

 ארבעםער די םעגען : דײסם דאם פלאיגקײם.
 הויך װי זיק םעקםסיל־אינדוםטריע דער אין

 ניט זײ גלען לאזט אײנס אלץ קװאליפיצירם•
 דורכ־ דעם איבער שכירית די אויפהייבען

 נייעם דעם ארבעטס־שעה. א־ i.J7$ פון שניס
 ארבעטס־ אן $1.20 פ־ן מינ־מים :עזעצלעכען

 עלטער־ געגען אײנפירען. ניט ,םען װיל עעה
 ארבעםער־פארזיכערינ־ אנדערע אין פענסיע

 ביטערער םים אונםערנעמער די קעמפען געז
 קאנ- די באנייען בײם און הארםנעקיגקײם

 פאדע־ אפדאכען קאלעקםױוע אין טראקםען
 פ־ן אפיל־ רעדוקציעם אוגטערנעמער די רען

שכירו^ שענדלעך־נידעריגע די
 שסעקען װאי ? אזוי עם איז פארײאפ

 אז את י דערשײנינג דער אט פון םיבויז די
 דערשײנומ, ציפעליגע קיק גיט איז יאס
 טרויעריגע די זןם ־סןס דערפץ. זע׳ן ניען קאן

 םעקםטיל־אינדוםטריע דער איז הערשמ 'אגע
 ניט דערװײל זעם מען אץ יאר עטלעכע שוין
דערצו. סוף קיץ

 פראגע דאזיגער דער א'יף ענםפער אן
 װאס באריכט־בוך. דעם אין מעז געפינט

 פון ױניאן דער פין ראט עקזעקוטיװ דער
 צו ציגצשטעלט האט טעקסםיל־ארבעטער די

 אפגע־אי־ איז װאט קאנפערעגץ. אכטער דער
 אסלאנטיק אין מאי• אנהויב געװארעז טען

 טעקסטיל־אינדרס• דער אין לאגע די טיטי.
 פאר קאפיטעל באלערענדיג א איז טריע
אלערעז. אינז

טריע
 :זעלסנז״ײאינײש• דער אץ -דיײש

דעױכ-ץ סיכ־ת די אץ אנזערילע פץ
 ־וירט־ אמעריקאנער דער פ־ן אנבליק אין
 געארבעט האט ױאס גאנצע• א װי שאפט
 פער־ דרײ ערשטע די אין כלים״ אלע ״אויף

 אין איז ,1953 אץ 1952 יארען די פון טעל
 געגאנגען אלץ טעקסםיל־אינדוסטריע דער

 אנטשפרעכענדיגע. זעלביגע- די אין ארונטער
 1951 פץ פערטעל ערשטען דעם אין חדשים.

 טעקסטיל־אינ־ דער אין פראדוקציע די ד,אט
 14.8 הײך־פונקט: איר דערגרײכט דיסטריע

 סינטעטיק און װאל באװעל. יארד ביליאן
 םעקסטיל־ די האם אן דעמאלט po יערלעך.

אין בארג־אראפ. גײן גענימען ־ראדוקציע

װ בא-״ו̂ב

 די האם 1952 פין פערםעל ערשטען דעם
 12 ביז ארעטערגעדאזם זיך פראדיקציע

 1952 סוף אין זיך האם יעריעך. יארד ביליאן
 ביז אײפגעהײבען צדריק 1953 אנהױב אמ
 צוריק 1953 םוף ביים אין יארד ביליאן 13

יערלעז־. יארד ביי־יאן 12 צ' אראפגעפאיען
 דער אין .באשעפםיגסע ארבעטער צאל די

 פון פארלױף אין איז םצקסםיל־אינדוסםריצ.
 בארג־ געגאנגען אומאײפהערלעך יאר זעקס

 געודען ואמעריקע אין איז 1947 פוף אראפ.
 באשעפםיגםע מיליאן אנדערהאלבעז לארגע

1949 טוף םעקסםיל־אינדוטמריע. דער אין
 אח 1.280.000 — 1951 םיף .1300.000

 פירען זאל מען אז .i,i65.ooo — 1953 פ־ף
 װירס־ אלגעםיינער דער םיט פארגלײך דעם

 אז pc 1939 לאנד אין לאג< שאפסלעכער
 ציים. דער אין :װאס אם ארויסקזמען װעט
 אין באשזיפטיגםע צאל אלגעםײנע -די װען
 געשםיגען איז לאנד פון װירםשאפם דער
 סי־ 62 ביז 1939 אין םיליאן 46 קארגע פ־ן

 באשעםסיגםע צאל די איז .1953 אין ייאן
 פארקערס. טעקסטיל־אינדוסםריע. דער אין

 ערך. אן 160,000 אויף ארונםערגעפאלען
 וואך א pc 40 װײניגער ארבעםס־שע־׳ן מים
 באשעפםיגםע. די פין דירכשניט דעם פאר
 גע־ האט אלגעמיין איז װירםשאפם די בעת

 געווא־ טעלטםיל־אינדוםםריע די. איז בליט,
קראנקער. און אנעמישער רען

 װי־רםשאפס־ דאזיגער דער פ־ן סיב־ת די
 אבער פארשיידען, זײנען אגאםאליע לעכער

באלערענדיב pא אינםערעסאנם זײנען אי<
 װאם דערפת• זיך געםם טיבה ערשטע די

 געבליבצן איז םעקסםיל־אינדוסםריע די
 װאס צנדערועען. די לגבי הינטערשםעליג

 פאר־ צייט דער מים אײנקלאנג אין זיינען
 פון לעבענם־שםייגער דעם אין געקומעז

 אזױ רױינס נים זיך לןלײדע! מענשען פאלק.
 פיר מיט אפילו געקליידט זיך האנען זיי הי

 האם קריג עצסען1' נאכז פ־ן צוריק יאר
 זיבען איבער אויפגעבוים אסעריקע אין כיען

 אדער איין פאר קלײנע. הײזער גייע מי־־יאז
 װאס מענשען. מ-ליאנען א־ז פאמיליעם. צ־וײ

 אפארםמענםט, אין געװארינם דעם ביז האבען
 ד«ר פאר זײנען דד־ז־דאג־ת. שום קיין אן

 ײאס פארשטאט־אײניואוינער. געװארען צ״ם
 הויד׳. .ארום טאן צו עפעם כיאל אי־ע ־אבען

 גע־ יארען לעצטע די פאר איז גערטנערײ
 אץ לאנד אין אינדדםטריע גרײסצ א ױארען

 א־יס־ קאנ־־פצנטצן פשיט׳צ האבצז 1952 איז
 בלימצן• אײף דאלאר מיליאן 836 גצגצבצן

 װע־ דאלארצן מיליאנצן װאזאנצפ. אץ זריצה
 זצלביגצ די דורך אויסגצגצבצן איצט לצן

 בצרשט־ פארב• אײף קאנס׳רצנטצן פשוט׳צ
טי ױאם אױף און טאפצטצז גצצייג, 'צד■  ני

 נו־ א פאכצן נאר קאן מצן וואם אדיף ה. ד.
 מצנשען די הויז״. ארום זיך ״פארצן בײם צצן

 ״פא־ די אין הייזצר די פון ארויס זײנצן
 הינםצר־ די אין לאנקצב, די אײף ט־אב״.
 איינקויפצן גצגומצן האט מצן ,און הויפצן
 פאר־ ניצן אױסצר־שטוב־מצבצל. ביליגצ
ארים צ־יט פרײצ מצר אץ מער אלץ ברעגגט

ג די אין שםוב  די p» שטדב אין r* מ
 די האלם *¥ראס9םעלעװיזיצ־ דער איײצנטצ?.

 כא־ איז עט הויז: צים צוגעשמידם כענשעז
געסיסלעך. r* אגגענצם pא קװעם

 האבצן פען דארף װאט צד זיך: פרצגם
 קאשםײםען. םײערע אמ אנציגצז שםייפע די
 געלראכמאליעםע א־ז קלי־דער גצפדצםע די

 פיל־ אין הים פאנםאסםישע די העפדצר.
 דער אויף ארבעם דצר צו — שיך קאליריגצ
 םעלעװתיע־פאר־ דער צו אד־צר ױעראנדע
 דארף דערצו י זיצצגדיג םעפיך אויפן שםעלדנג

 קרײדער. באקװעפצ לי־כםע. האבצז טצן
 חיאשען גרינג זיך לאזצז ידאס זאכען, פשום׳ע

 סצן ידעז את בייםעז• אפם די קאז םצן א*ז
 איז ערגעץ־ודאו. שםוב פון ארדים שוין גײם
 פלעגם צס ודי אנדערש. אדיך איצם דאס

a זיץ פריער p א גאסם צו ארויםגיץp דאס 
 פעך גײס איצם םענשען. טיס זיך םרצפען
 זעג־ פצג. פרײע די אין פיש־כאפצן אפטצר

 עפעט װיל מען אז pא רודצרען. אין לצז
 אין אדיפאפאביל םיםז ארית מען פארם זצז•

 האס דצם צו אויך םואװי׳. איז .דראיװ א
 בגדינ^ שםייפע קײן פער נויםיג ניט ביצן
 װאס ספארם־זאכצן. ײיכםצ פארקצרם. נאר,
 עט אין װאשצז גרינג ארן אפם קאן מצז

 האבצן 1947 אין לאנג pא גרינג זיך טראגם
 פיר איםלצכע אויף אםצריקצ אין מצנצר

 הערדער געפרעטםע דרײ גצקויפס העםדער
 חייך- געקויפס שוין מצן האם 1953 אין pא

 גע־ דױ פיל אזוי כאל צװיי טפארם־הצמדלעך
 קאמבינא־ דצר אין אויך דיצסדער. פרצסטצ

 סים ספארם־רעקצל א םראגען פװ ציצ
 זעם אגצוג פולען א אנשסאם טפארם־הויזען

 האם 1948 אין דערשײנונג. זעלביגע די םען
 אזײנע טיליאן 38 גצקויפם אםעריקצ אין כען

 מי־ 50 איבעד — 1952 אין קאמבינאציצט■
 פארגצ־ jtc פרויעךפאדעם אין אריך ליאן.

 באקװע־ צום צנדערדנג ענלצכצ אן קומעז
 p* דרצסעס pD — פשום׳ערצן און מצרען

 קלײד־ צו אריגער םצר אלץ םצן גײם סיםס
 אין סויעםערם; אז־צר בליזקעס םים ייצד
 ארע־ דרעטעט פארקויפםצ צאי די איז 1953

 — סוםם פראצצנם. 6 אויף טצרגצפאלצן
 מאנטלצן פארקערם. און. פראצצנט u אױף

 פרא־ 16 אייף גצשםיגצז פארקײף אין זײנצן
צצנט.

 לצ־ איז צגדצררנגען קארדינאיע די אמ
 געשדאק א־ן געוואוינהײטעז בצנם־שטייגצר.

 פאבריק־ די פ־ן כײ- גרצםטצר דצר ־אם
 טצקססיי־־אינדוטםריצ דצל אין א״יגצנטימער

 איז אדער צייט דצר צי באמערקט ניט אז־צר
 ב״יגציודיג א'ן רירעװדיג גצנוג גצײצן גיט
 רצלסען r’4 א"ף איבצרצישםצלצז זיד
 זיך צ־ציפאטצן אויף מיטלצן ז־כצן און
 קומען דא און צייט. נייצר דצר צו

 דעם פץ םיבה צוױיטצר יצר צו מיר
 דצר אין קריזיס דויצרענדיגצן * לאנג

 פאר־ האם מען :אינדוסםריצ ־ טצקםטיל
 נייע די פארשונגס־ארבטם. די נאכלעםיגט

 גרינםלעך באדארפט מצן האט טיטואציצ
 אויס־ באדארפם האט מצן און אויספארשען

 זאלען יואם םצקםםיל־פצדצם. נײע געפינצן
 באדצרפצנישען נייצ די צו צוגצפאסט זײן
 די פאר צרזאץ וױ דינצן קאנען זאלצן א־ז

יא אח װאם דאס. באװעל. און וואל אלטצ
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 דאק־ ארלאן. :װי געװארען, אויםגעםונען

 אומםאראנם־ מען האם אנדערע, און ראן
 זיך האם דערנאך און רעקלאמירם ווארםלעד

 פאר אנםוישענדיג זייער ארויסגעװיזען עס
 גענוג געורען גים איז עס קאנסוגמנםען. די

 דורכ־ דערמיט איז מען איץ אױסגעסארשס
 אױסגעפארשם ניט אויך האם מען געסאלעז•

 וואו אינדוםםריע. דער סון װמקלען געװיסע
ז אנהויבעז געקאנם האם מןןן מ י  םעקסםיל־ נ

 ביי־ צים צװעקען. נײע גאגץ םאר פעז־עם
 געםישם •םעקסטיל־פעדעם מיש -גלאז :שפיל
 עקספערימענטאלער אין באנוצם איצם װערם

 דאם אויב אדיםאמאבילען. פון םראדוקציע
 נײ גאנץ א עםענען עס װעט געלינגעז■ זאל .

 אזעל־ םעקסםיל־אינדוםםריע. דער םאר פעלד
 יא־ זיעען מעגלעכקײםען פאםענציעלע כע

 אדער גארנים, םוט מען אבער סך, א ראן
סאדשען. צו דאם װייניג. זייער

 אפגעלאזענקײט אזא פון רעזדלםאש אין
 םון פראצענם דער אז ,באקוםען. זיך ד.אם
 אויף אויסגעגעבעז האם םען ודאם הכנסה דער

 אין געפאלעז אופאױםהערלעך איז -קלײדעג
 אוים־ די האבען 1946 אין יארעז. לעצטע די

 פרא־ 10.4 באםראפעז קליידוגג אויף גאבעם
 קאנסוםענ־ די םיז אײסגאבעס די םיז צעבס

 פראצענם, 8 — 1950 איז לאנד. אין סען
 — 1953 אין און פראצענם 7.8 — 1952 אין

 אויפ־ קוקם מען אז אוץ פראצענם• 7.3 בלויז
 װײזם וואם םאבעלע. דער אויף מערקזאם

 דער אין ארבעםער צאל דער םיז םאלעז דאס
 פון אז םען, זעם םעקסםיל־אינדוסםריע.

 געװארען זײנען וואם ארבעםער. 160.000 די
 פאלם .1953 און 1949 צװישזמ װײניגער
uo.ooo געװעבםען ברײם אין גארען אויף 

 סינםעםישע און זייד באוועל. .(וואל. שםאף
 הויפםזעכלעך איז וואם אלץ, ד- ד. פאדעם^

קלײדונג מים פארבונדעז

 קלײנע די און גרעסןןר ימןרען גרױסע די
גאנצען אין פארשװינדען

 בשום אבער םעז דארף אלעפען דעם םון
 ענדערם זאך־ קיין אז ארױסדריגגעז. נים אופן

 און םעקסםיל־אינדוםםריע דער אין נים זיד
 צום ארוגםער פאםאל זיך גליםשם זי אז

 ענ־ גראנדיאזע פאר קושען עם אונםערנאנג.
 דער םים אוץ אינדוםםריע דער אין דעוײגגעז

 פונקם םעקסםיל־אינדוםםריע, די װעם ציים
 אויך למשל. — שםאל־אײדוסםריע די וױ

 םעםאדען די לוים דורך אדן דוי״ד ארבעםעז
 םים םאםזת־פראדוקציע־םיםםעם. דער פיז

מ  הו־ םים ארבעםער. די פאר שכירות הוי
 םים ארבעם. םון באדינגוגגען סאניםארע

 ברײ־ םים ארבעםער. די פאר בארזימלוגגעז
 םארשונגם־ארבעם. וױםענשאםםלעכער םער

 יועם דאם ביז אבער גל. ד. װ״ אז. א.
 זיך קאן אײס׳ זעס דאס. און — פאסירען

 ענ־ די גײען — װיילע היפשע א «יעז גאד
 אין געגאנגעז איז עס ױי אזוי. דערוגגעז

 יאר 150 םיס אינדוםםריע ענגלישער דעד
 מים אינדוסםריע אמעריקאנער דער איז איז
 געגאנגעז איז עם װי אזױ צודי?? יאר 50
 קאםיסאליסםישזר פריער שח ודיםעז די אין

 אםאל עס האם מעז וױ — אדעד באפעסםיגרנס
 — לשיז װיםעגשאפםלעכעז א אדיף געדדסעז

מז די את ײ  האפיסאל־ פריסיכױװעד שיז ז
 חשאגגלעז די איץ װי גײס עס אקיםדלאזיע.

 שװאכערעץ. דעם *יין שלינגס שסארקער דער
 לריפם אח זיד ראםעזדעם שװאמדער דער

ביידע ארן שיף זיגקענדיתד א פרן קאץ א יוי

 לעצ־ דאס ארוים אלץ נאך זויגען צוזאמען
 אונטערשטעסטען, דעם םון בלום ביסעל םע
 אונטערשטםטען, דעם םון בלום ביםעל טע

שוידערלעך• װירקלעך איז בילד
 איז יאר צוױי לעצםע די פון םארלויף אין

 םעקםטיל־אונטערנעמונגען, די םון צאל די
 דעס אריבערטראגען געקאנם נים האבען װאס

 זיך געצוואונגען געװעז דינען און קריזיס
 די געשטיגען. באדייטענדיג ליקװידירען, צו

 גע־ האבעז פאבריקען ליקװידירםע דאזיגע
 שטעט, אפגעשטארבענע רייע א זיך גאך לאזען
 לאנגער־ייאנגער א מיט שאםען־שםעט, אדער
 בא־ שום אז ארבעטער טויזענט 50 םון שורה

שעפטיגונג.
 צ- ליקוױדירט זיך האבען פאבריקען די

 פירמעס טײל אורזאכען. םארשיידעגע ליב
 ניט זיך האבען זײ װייל געשלאםען. זיך האם

 פינאנציעלע מיט געבען )עצה קײן געקאגם
 פלוצלינג זײ פאר ױינען וואס פראבלעםען,

 ״בום״. פון צײםען די אין ארויפגעשװאומען.
 דער אין און 1948*1946 אין קריג. גאכן גלײך
 איז — .1951*1950 אין קארעא, פון צייס
 פירמעס דאזיגע די פון אקציאנערעז די םאר

זײ ־יאבען :הימעל פת םז ממש געפאלען
 מארגען פין און מאג גוםען א געלעבם

 האבעך זײ נים געםראכט. גיש זיי האבען
 ניט אונטערנעמינגען. זײערע םאדערניזירט

 נימ םאשינען, נײע איינגעקויפם האבעז זײ
מן די א  רעזערװ־פאנדען קײן אפגעספארם ת

 באדארפעך. נימ זאל מען .הלוואי אויף
 * 1952_ פון קריזיס דער געקומען איז עם אז

 די אראפדריקען ממוזם ־אם מען אוץ 1953
 געהאט נים זײ תאבען םחורה, אויף פרימען

 אראפ ױינען זײ אין אויםצ־דאלםעז וואם םים
מאר?. פון

 אנטלאפען איז פירמעס טייל אגדער אן
 גע־ נים האבען זײ וױיל פאןךיקען. די פון

 קאגען זאל װאה אנפיריגג, פאםיגע די האם
 דורכצופירען געשיקם און פעאיג געגוג זיין
 וואםע־ שםירמישע די אין םאבריקם־שיף די

 פארשארפטער און אנגעשפיצםער םון רען
 פאבביקען. בראנזשע. דער אין קאנקורענץ

 זײנען דיערע בתים בעלי אםאליגע די וואם
 אזױ ^נרעסיװ- אח וואבזאם שםעגדיג געװען

 אױפבײען בײם געוועז נויםיג איז עם װי
 אימ־ דעם פארלארען ־אבען געשעפם. דאס
 די אין אריבער זיינ־ען זיי װי דעם. נאך פעם

 פץ דיר דריטען און צװייםען דעם פון הענם
אייגענםימער־משפחר.. דער

 דער־ פירמעס אוגםערגעגאנגעז זײנען עס
 װיפענשאפםלעכע קיץ םוענדיג נים ודײל פאר.

 איב־ געװעז :יט זײ זיינען פאך־פארשונג.
 אדער פראדוקס זייער פארבעסערעז צו שםאנד
 זיך זאלען וואס סחורה. סארםען נײע שאםעז
 באדערפענישען. ;עענדערםע די צו פאםעז

 די ארגאניזירען צו אוםפעאיגקײם די אויך
 צ־ים א אין זייז צי געהער עס וױ האנדעלס־דײם,

 געבראכם ־אם קאנקדרענץ. הויכער אזא פון
 זיך האבעז עם אינםערנאנג. צום פירפעם

 דערםאר. אײך פאבריקען געשלאסען גאך
 גענלג געווען גים איז אנפירינג דיעד וױיל

 באציאדנגען געגענזייםיגע די איז בײגעודדיג
 זײ־ ארבעםער די און אנפירונג דער צ־וישעז

אוכודערםרעגלעך. געדדארען געז
 גע־ זיך ד.אם פאבריהען צאל געװיסזנ א

 מאני־ העסלעכע פון רעזדלםאם אין שלאםזןן
 פון געייס• קריגעז צו ציל םיםן פילאציצם

 גע־ אויף װי אזײ זיך. לאזס עם נאר וואנען
שצזײ־ טאקסימים דער איז הכגםה ווײנלעכער

גערעבטיגקײט- <[---------------
 קא־ פון געװינס אויף און פראצענט 9י ער

 כלויז שטײער מאקסימום דער איז פיטאל
 טענשען עטלעכע די האבען פראצענט, 26

 די פארקויפען צו באשלאסען שפיץ דער אין
 נאר מען צאיים דערפאר װארים פאבריק,

 ארבעםער די אי, שטײער. פראצענט 26
 ברױם ביםען א אן גאם דער אויף בלײבען

 ארבעטער, די פאמיליעם, די פאר און זיך פאר
 אױף אפגעגעבען לעבען זײער האבען װאס

 רעכענט װער — פאבריק די אױפציבױען
 א װעגען זיך האנדעלט עם װען דערמים, זיך

!י אױסצושװינדלען דא^אר פאר גרינגע
 גע־ ניט לגמרי אײך יערבײ זיך האט מען
 גע־ שטאטישע די פון 1:לרי כייטן רעכעגט

 אין אנהאלט גאנצער זײער װאס רײנדעס.
 אבער דערפאר פאבריק. די געװען איז לעבען

 געמײנ־ שטאטישע די אײפגענוצט מען ־אט
 די װאו לאנד. פון טײלען אנדערע• אין דעס

 שטיקעל אײגען אן נאך לעכצענדיג שםעט,
 פרײע שטײער געגעבען האבען אינדוסטריע,

 שטא־ און פאבריק־געבײדעס פאר פלעצער
 מאשינען די פאר אױטשםאםונג פרײע טישע

פאבריק. דער פון אויםשטעלונג און
 םון זייט אײן אייף בילד דאס איז דאם

 שײנמ זייט צװײםער דער פון מטבע. דער
 דער פון לװיתג׳ס די פון !1ביי דאס אראפ

 אײן ביסלעכוױיז שלינגען װא־ איגדוסטריע,
 .ױעל־ פישלעך. קלײנע א.ין קלענערע אלע די
 פון שטוים דעם אײסהאלטען ניט קאנען כע
 אינדוסטריעלער נייער דער פון כװאליעס די

 פירמעס גרויסע די יאגד. אין רעיואלוציע
 צוױי מאגערע די אין אפייי באװיזען האבען
 םארגרעםערען צו באדייטענדיג יאר לעצטע

 םעקס־ די װען ציים, דער אין רײכםום. זײער
 די פאר האט גאנצע א װי םיל־אינדוסמריע

 פארקויף פץ רױוח באװיזען 1953*1952 יארען
 האלב א און 4 שםייערען) אראפנעמען (פארן

 גרייםע האבען פראצענם, ־אלב א אין 5 און
 פראצענט 9.5 פון רױרחים באוױזען פידמעם

 (.וואודסאיד׳־), פראצענט io ו״בוירקשײער״).
 פראצענט 20 און (״סםענדערד״) פראצענט 14
הא.). ענד פםארק ס.

הא־ םעקסםיל־קארפאראציעם גרויםע די
 שווערע, לעצמע. די פון פארײ־יף אין בען

 מיטן פאזיציע זײער פארשםארקם יאר צוױי
 צוגאב־ איבער קאנםרזד דעם איבערנעײען

 די אריעשלינגען דורכן ־. .ד. פאבריקען
 םער אליץ האגעז װאס פירמעס. ש־ואכערע

 סמי־ ־אם אזוי אױההאלסען. געקענם נים
 ענד ױםיקא אייגגעשלונגען קא. ענד װענס

 איבערגע־ האס קארפ. בערליגנטאן מאהאק.
 מויר־ ױנײםעד מילס. וואולען פירלעם נומען

 ענד ײשוליארד איבערגענוםען האם םשענםס
 זיך האבעז ױידער יו. אז. א. רו.. אז. א. קא..

 געבילדעם ארן צונויסגעגאםען פירמעס צאי א
 פלעג־יוםיקא :װי אינדיסטריע־ריזען, נייע

 עם. ױ. פון האנסאלידאציע די אין קארפ.
 דאזיגע די קא. אספינוק מים קא. פינישינג

 צונויפגעגא־ פרייװיליג די גיגאנמען. נ־יע
 אײנגע־ כוח מים האבען וואס די• װי :ענע

 העלפם א קאנםראלירען קלענערע, די שלינגען
 שפינע־ די פרן ריזעז־פארמעגעז דעם פון

 באשעם־ זײ :לאנד rc װעבערײען אץ רייזנן
 א ערך אז ארבעסער. 400.000 ביז סיגען

 באשעפ־ צאל אלגעמײגער דער פון העלפם
 אינ־ דער פיץ ציזייגעז דאזיגע די אין טיגםע

דיסטריע.
האבען, טעקםםייי־גיגאנםזמ דאזיגע די

פי׳עגנדא־ אינערסע די צי געגענזאץ אין

------------------------]■>, 1954ץל/
 די פון פאגריקען די אין אנפירונגען טישע

 אײנ־ פאבריקען די אין זיך ביי שװאכערע,
 אט ^ראדלציר־מעטאדען. מאדערנע געפירט

 קאס־ זיך יאזען קארפאראציעס אגרעםיװע די
 פאך־פארשונג. װיסענשאםטלעכער אויף טען
 א און 3 אויםגעגעבען לעצטענס האבען זײ

 פאבריק־ נייע אויף דאלאר ביליאן האלב
 *־אבען זײ מאשינען. :ייע אה געבײדעס

 םרא־ דער איבער קאגטראל צענטראליזירטען
 פארביטען טעגלעך׳ נאר וואו און. ׳דוקציע
 געשולםע טעכניש םאשינען. דורך מענשען

 ארבעט. דער אויף אכטונג גיבען אייפזעער
 אר־ די פיגקטלעך מעסטען אינזשענערען

 מען האט רעזולטאט אין *ון בעטס־צײם
 פון פראדוקציע די געהויבען באדײטעגדיג

 אין ,ױי אז־י גײט אלץ ארבעםס־שעה. דער
 מער שטאל־פאבריקען■ גיאדערעגםטע די

 די בײ ארבעטער די פון שכירות די ניט
 העלפט א פון וױיניגער איז טעקסםיל־ריזען

 שטאל־ קוואליםיצירטע םון שכירות די פון
 ניט איז ארבעטס־באדיגגעגען די ארבעםןןך.

םאכט די און — רעכט די אלן םארגלייכען צו
טעקסםיל־ארבע־ די סון ױניאן דער פון

 די מיט פארגלײכען צו נים אויך איז טער
 װאס ױניאן. יענער םון — סאכס און — רעכם

סי־אי־א. זעלבען דעם אן אנגעשלאםען איז

םאן כאדארפם ודאדם רעגירונג די ױאס
 * פ־ן ״שםיפקמדער די שיצען צו אױף

אינדוסמריע״ דער
 איז םעקםםיל־ארבעטער די פיז ױניאו די

 געקוםען יאר אנדערהאלבען לעצסע די פאר
 װי מער קאנגרעם צים און רעגירונג דער צו

 דער העלפען צו װי פארשלאג. איין כייט
 שנעלער ארויםצלגיץ טעקסםיל־איגדוסםריע

 טעקםטיל־ די העלפען צו ױי און קריזים פינס
 שםיפקינדער װירקלעך זיינען װאם ארבעטער.

 םיס־ אינדיסטריעלער אבלעריקאנער דער אין
 האנגרעם. דער ניט האט נאםירלעך. םעם.

 פיגגער א אן פינגער א פרעזידענט דער נים
 ױ־ דער פון גונסטען צום געטאן קלאפ א

 װי פרעזידענט דער פארשלאגען. ניאנ׳ס
 צוגעזאגט לכתחילה האם איז שםײגער זײז
צוריקגעצויגען. װארט ז־ץ שפעםער און

 םעקסםיל־אינדוסםריע ' אמעריקאנער די
 דער פון אויך צרווז. אנדערע צוױשען לײדם.

 װא־ א.ץ וואל אימפארםירםען pc קאנקורענץ
 די פון ױניאן די אויסלאנד. פון לען־געדועב

 דער בײ געמיט זיר האם מעקסםיל־ארבעםער
 צאי־ ארײפלײגען זאל מען םאריף־קאםיםיע

 זא־ אימפארםירםע דאזיגע די אויף שםייער
 איג־ אײגענע די שיצען צי דערםים כדי כען

דערפאלג. אן אבצר דיטםריע.
 זײנען םאסאםשוזעםס. לארענס׳ אין

)5i.o<K אר־ געבליבען םעקםסיל־ארבעםער 
 םעקס־ דארטיגע די װי דעם. נאך בעםםלאז

 דאזיגע די געשלאםען. זיך האט טיל־פאבריק
 פרא* סנ איבער באםרעפם ארבעטסלאזע צאל

 ארבעםם־ ,צאי אלגעטיינער דער פון צענם
 ארבעסער. די זיך האבען לאדענס. אין נעםער

 געיוענדעט ארבעםער. די פון ױניאן די און
 זיך זאל ער אייזענהארער, פרעזידענס צ־

 ױאס געזעץ. םפעציעלעז דעם םיס באנוצען
 געבען צו אדמיניטסראציע דעד דערלײבם

 דואס געגענםען. צו רעגירונגס־קאוסראקםען
 געבען אין געײאו־ען. פאראוטג־ייילס זיינען

 אר־ די העלפען צ־ י־ארענט »ין קאנםראקםעז
 פרע־ דער איז. ניס װיפיל כאסש בעססלאזע

טאן, צי דאם צוגעזאגט :*פריעד האס זידעבם

 צוריקגעצויגען ציזאג זײן ער ד,אט שפעטער
 העל־ ליבערשט וױל ער אזי אויסרײד, מיטן
 טיילען נאר א־ידער לאגד, גאנצען דעם פען
לאנד. פין

 דער פדן אקטען לעצטע די פון אײנער
 פאר־ די געװען איז טר־מאן־אדמיניסטראציע

 אײנ־ טאבין ארבעטס־מיניסטער פדן ארדענעג
 אר־ אן $1.20 פון לוין מינ-מום א ציפירען

 טעקסטיל־אינדוסטריע. דער אין בעטס־שעה
 ארבעטס־ אײזענהאוער׳ס דוירקין. מארטין

 אפגעשאפם. פארארדענונג די האט מיניסטער,
 מי־ דזשיימם ארבעםם־גיניםםער, נייער דער

 די באנײט 1954 יאנואר אין האט טשעל,
 וױרקלעך װעט דערפון װאס פארארדענוגג.

 טעקסטיל־אינםערנעמער די װען ארויסקומען,
 איצטי־ דער פון באציאדגג אמת׳ע די קענען

 איז פארארדענונג. דער צו רעגירוגג גער
 די זיך שטעלען דערװייל .•זאגען צו שװער
דעם. געגען בתיס בעלי

 טעקסטיל־אר־ די פ־ן ױניאן־פירער די
 אין דעמאקראםען די םיט צוזאמען בעםער׳

 זאל מען אדיך, נאך פארלאנגען קאנגרעם.
 און פארםער די לגבי פאליטיק די ענדערען

 בוימ־ זײער פארקויפען פרײ ױי דערלױבען
 לויט פראד־קטען׳ אנדערע וױ פונקט װאל.

 נאכ־ דעם פין אפהענגיג פרײזען׳ פארשײדענע
 מארק. אויפן אגראר־פראדוקםען אויף פרעג

 טעקסטיל־אר־ די פון פירער די קאנען דערין
 נים דערפאלג אויף אײסזיכם קײן בעטער
 דעם מים צונויף פאלם דאס דוארים ־אבען.

 פארם־ פון עלאסםישקײט פאר ברענאן־פלאן
 באקעמ־ רעפלבליקאנער די וועלכע פרײזען-

פעז•
 װאס פראבלעם, א נאך פאראן איז עס
 םעקסםיל־אינ־ דער אין לאגע די כאכט

 דרומ׳דיגע אײניגע שװער. אזוי דיסםריע
 מוני־ זייערע רעכט געגעבען האבען שםאטען

 פאבריק־ נייע פינאנסירען צו ציפאליםעטען
 פאבריק־אײנריכםונגען און א־נטערנעמונגען

 אונםערנע־ פרי־ואטע צו עס פארדינגען און
 אונםערנע־ אזדינע געגיסען נאםירלעך. רער.

 דערמים אח שטייער־באפרייאונג פון מינגען
 אונםערנע־ זייערע מעגלעכקײם די זײ גיבען

 אונםערנעפונגען מיט קאנקירירען צ־ רער
 גע־ אנדערע אין בראנזשע זעלבער דער פון

 פיר־ די מער. נאך שםעט. אדער גענםען
 שםייערעז־פרייע דאזיקע די דינגען װאס מעט,

 אינװעס־ נים אויך דארפען נגען,יאונםערגעמ
r םירעז v אונםערנעפונ־ די אין קאפיטאלען 

 שוין טיען דאס רוײל אנ־ויב, בײם גלײך גען
 םעקס־ סך א םוניציפאליטעטען. די די פאר

 זייערע ליקװידירם האבען םיי־־אונםערנעמער
 זיינען אין פלעצער א־־טע די אין פאבריקען

 אויפן ערםער נייע די אין אריבערגעפארען
 געײעז זיינען אײני׳אדונגעז די װאוהין דו־ום.

 גאר שוין האבען זײ אנ־^אקענדיגע. אזײנע
 איבערגעגע־ זייער אז גאגצעז אין פארנעטען

 פון פרינציפ .הײליגעך דעם צו בענקײט
 נע־ ארועק דינען און איניציאםיװ פריװאםער

 פוב־ קאפונאלע אדער נדבית״ .קדיל׳שע רען
 שםעם רדאינירם רען האם דערוויײ סידיעס.

 ארבעםס* טײזענטער צענדליגער געי־אזעז אמ
נישם. דיר נישם. מיר י־אזע

 דער און אייזענהארער־אדפיניםםראציע די
 ניס זיך אײי־ען קאנגרעס רעפיבלילאנישער

 די אפשאפען זאי־ יואס נעזעל א אנצ־נעדען
 ארײס קופם .ידזדכע קאנלורזינץ. אופגערעכםע

 רעפיבליקאנישע די טובםידיעט. אװינע פ,ץ
פון שפרר קײז ניט האט אדפיניטםראצ׳־ע

װ זײט ̂——
 געמײגדעם אפגעשטארבענע די צו מיטגעפיל

 בלײבען װאס ארבעטסלאזע, לײדענדיגע און
 לוי־ װעלכע אװאנטוריםטען. אלע די היגטער

 אנדערען׳ צום ארם איין פין גרינג אזוי פען
 די האלטען דאם, װערען. צ.י רייך גרינג כדי

 עקאנאםישע איז פירער, רעפובליקאנישע
 און ארבעםער די פון לײדען די און פרייהייט,

 איז שאסלן־שטעט די פון מענשען אנדערע
 דער פאר צאלען גיוזען פיר װאס פרײז. דער

פרייהײט*. ״עקאנאמישער ראזיגער
 טעקסםיל־אינדוםטריע דער אין לאגע די

 אין נאך סימבאלישעס. עפעם זיך אין האט
 עקאנא־ אמעריקאגער באקאנטע האבען 1951

 שליכטער. און הײלבראונער װי מיםםען׳
 אמע־ אין ארעם און רייך װעגען שרײבענדיג

 אונ־ קאפיםאליםטישע די צו אפעלירט ריקע.
 איגדוסטריעס לייכטע די פץ טערנעםער

 מא־ זאלען זײ טעקסטיל), מעבעל, (טאבאק׳
 נײע אײגפירען פאבריקען. זייערע דערגיזירען

 םאשי־ נייע איינקויפען פראדוציר־פעטאדען.
 דער ם.ץ צוױיגעז זייערע לאזען נים און נען

 און הינםערשעעליג בלײבען אינדוםמריע
 דעם אונםער בלייבען — ארבעםער זײערע

 פענש־ א אונםער ר.. ד. עקזיםםענץ־מינימים.
 — פראספעריםעם לעבענס־םטאנדארד. לעכען
 עקאנאסיםםען קאפיםאליםםישע די האבען

 עק־ נים קאן — ציגעגעבען דערמיט אלײן
 בא־ דער פץ העלפט א פאר נאר זיםמירען

 דעם פין פחאספעריםעם די פעלקער־נג.
 זםן כל געזיכערם. נים איז שםאל־ארבעםער

 דאלאר א פארדיגם טעקסםיל־ארבעםער דער
ארבעםם־שעה. אן פאר

 אין לאגע די םער נאך םאנם 1954 אין
 זי ,1951 אין וױ םעקםםיל־אינדוסםריע דער

 — זי איז דאם אם *וארענם: זי את מאנם
 זי דעם אזוי פרייהיים׳. ״עקאנאפישןי פילע די

 ;אריץ נים זיך פישס רעגירונג די ווען אויס,
 דער אח 1שוד» איז ארבעםער־ױניאן די װען

 פול־ קריגם אונםערגעםער קאפיםאליםםישעד
 זיך ודאם אויף פאראן הענם. פרייע שםענדיג

 נים איז םען װען אםילו — פארטראכסען צו
אלײן. טעקססיל־ארבעםער קיץ

 אינ־ פ.ץ דעפארםםענם בילדובגם
 ביבער צאל א :ימ טערנעשאנעל

ביבליאפעלןען אידישע פא־
 אינ־ פמ בילדינגם־דעפארםפענם דעי־

 אי־ דזים איבערגעגעמז האם טערנעשאנעל
 ביכער■ צאל א ארבעםער־קאפיםעס דישעז

 פאנאנדעדגע־ האס קאפיםעם דער וועלכע
 ביבליאםע־ אידישע פאלגענדע די צד שיקמ

:לענדער פארשיידענע אין קעז
 אויפן ביבליאםעקצן די צד — ישראל קײז

 *יז תל־אביכ אין קורסקי■ ®י־אנץ פיז נאמען
 ביבליזזסעק פרץ ל• י• דער צו ;חיפה אין
 אדניװעדסיםעט־ דער צד את תל־אביב אין

ירושלים. איז ביבליאםעק
ם דעד צד — פראנקרײך־ קית ע ד  ביב־ מ
 ביבליןױ ארבעסער־רינג צרם את יייאםעל

פאריז. איז ביידע םעק.
ע קײז לגי  ארבעסער־ריע דער צ־ — מ

בריפזןל. איז ביביײאפעק
 פאלקה־ביב־ דער פאד — ןע<דװש קײז

אלבעדס. פאדי* וד־י־־ד יאסעי־1'
 קדלםדד־פאראײז צ*ם — או־רוגודאי קײן

 כאנ־ איץ פענדעלט*!־. ש. פיז נאכעז אויפן
ם*װידעא•

)
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וחנואמוימ אין ימיא־פדזס פח קאנמועמ
r .װע־ פערו. ארגעגםינע 

 סזמ־דזז־ px *ץ נוזרעלזי
 דעפא־ די זײנען פינג*

 קזנסםיםוזיעם .קי^םישע
 געוד^רזז. סוםמגדירם

a* px זײנען לעגדער די 
יי״ םרײד *ײיע די *ויך

pc םעקסיקןס זדכי אדגופםץ)

px מן ■*ליםישזוז ע  ארבע־ דעד לםובת ל
ז זיי ױאו דןןרם םער־מסעלקערונג. מ ז  ה

לדיס זײ זײנעז װירקונג געדויםע א נעה*ם
 קאפף דעם ד.*ם עס װןמ צוסאב®ןוי־ :י*גם

pc רמםעד די* ®x שכיוײוז העכערע px 
ען  געפאכם דאו־ם מסעדע:ןדמגמ־מדינגדנג

מז נים אײב שידער׳ זײעד סזנ  אדפמעג־ אינ
pc x בזסןמםע לעך. V c  px ״ײ׳ע די® 

 מרשעןןרם ענםח׳זךעד זײנען י*גם1ײ םדײד
px זןנכילו׳י־ מםדום ה*בעז י־׳י ןזדעד ה#יםה 

M «  m»״r ■הײס־לשנד-צד *P זעל־ גים 
W די ה^כען y w g n ױ דז

ס ױ ס ד י וזײנדלעבדעד וײעדע pc ון  ?דנע■ ז
דס  *ייופוי מזדען יײ זי׳יגעז ודעלכע ירןד.^ן

px jyrnpio ע דןס גודוןםעם^ל̂ז טיג ד  ז
 די װעלנען px נדל^

 יזעדם םןזםקודע. צו םר׳״יגנולעך rx רןגיזיהנג
 ב*הערש־ ק*םדניםםיש יער בלויז םזלעדירם

ד  פרײע די בעת ®?רמןד ײני*ן םרײד מ
px prw® זײנעז ימיזןנם px ־«־ זייערע* 

ממזיזרעז בזח׳ײםמם’ זײנען סירעד מימגםע
px לעגדער שכגה׳שע די pc דיקםזז־ די 
 פליסים די הןןבעז פדינת מהערשםע םיר*ן

pc זײגזזניזירם ײניןגם כרײד »־ײע די 
 שםי־ צו הילף־ארמניהמיעם אויסלעגרישע

 העלסען px תברים ®זרפמלםגע זײערע צען
 דער געגען װידעד״םאמ־ $ *רמנתירען זײ

 זײ׳ער צוריקצװגעוױגען px אונםץח־ריקוע
 באםיאונ־ דןיזיגע די סרײהײם. יוגיאן םדײד

 לאסי׳ץ־ דער pc געשםיצם װערען זײערע גען
 ארגאניחןציע רעגיאנאלער אםעריקאנישער

pc װעלכע (.ארים׳). ױניאנם םרײד סרײע 
 .אינםןירגאציא־ דער זרן ?נגעשלןזםען איז

 םרײד סרײע pc מנסעד?ראציע גאלער
יוניאנם״.
 איז .ארים״ pc איניגיאםיװע דער אױף
מז עצ  א געווארען צוזאםענגערוםעז מאי ל

 ױ־ םרייד די pc םעקםיקא אין קאנםערענץ
 לאםיץ־אםעריקאנישע די םוז פליםים ניאן

 קאנ־ דאזיגער דער בײ דיקםאסור־לענדער.
 גרינדען ל1 געווארען באשלאםען איז פערעגץ

 אימ־ די pc סארםיידיגונגס־קאםיםעם א
לאםיץ־אמעריקאנישע אין ױגיאנס לעגאלע

 גי׳ייכגעשאל־ פוםכזער. סאשיסםישען דזם
געודארעז. םעם

 םדײד פײיע די זיינעז ארגענםינע זױן
שסערם ׳1943 זיןם ײניאגס׳  געדואדען מ

ײ דער דדרד יימען ביוראם דייזנדזי  ®^ל̂י
 װאס בעאםסע די pא געודארןן ®ןדסאכם

 ברוםאלע די אגםקזגעגגעשםעלם זיך האבעץ
 אר׳ײגגעזעאס זײמן.אדער געוד^ינױםעםאדעל.

 אדייםגע־ אד׳ער גמעסנעניש pn געודארען
 יוניאן םדײד דעד לאגד. pa געװארען שיקם

אן ודאם פארבאנד׳  איז אדגאגיזירם׳ האם מי׳
 רעגירמס זיײמגעד יי׳ץ pc משדת א בלדיז

מז ארגעגםי־גע אין ע  געלעמנםלעך אזים בר
ר pc סםרײקכ ם«אנםאנע מ ענ ב ^ ®x לוין 

 אז־נםערדרי־ שאדסע די םראץ העכעדעגען׳
 אן. געםס רעגירונג די װאס קונגם־מיםלען

ס דאזיגע די ^ניזי ײק םר  בא־ אבער ױערען ם
x נים קן»סם u גאר רעגירוע׳ דער דורך 

 פעראניסטישען. אסיגיעלעז• דעם pc אויך
®<באנד. יעיאן םרײד

(סאנ־ רעםובליק דאכויניקאנישער דער אין
 דיק־ םיליםערישער דער האם דאםינגא) םא

W3״x ם^באםען 19« אין גאך םרוכילא 
 אם איז םארבאני ױניאז םרי-ד סרײעז דעם
 םאג היעםיגען במן זיך האם אושםאנד דער
 געשאסען האם רעגירװג די מענדערם. נים
o® אזא x .די דינם וואם ארבעםער־סראגם 

 םאכם־הא־ מיליםערישע די pc איגםערעםעז
מר די — שותסים זייעחנ און בער אזי  ב
pc א אוקער־פלאנטאאיעםp אוקער־סאברי־ 

 ארבעםס־אמס אינםעדנאאיאגאלער דער קען.
 1950 אין האם א.) על. (אי. זשענעווע אין

 pc איניציאסײוע דער אױף באשלאםען.
 אנם־ זײנעז וועלכע פירער׳ ױגיאז םרייד די

 אונ־ אן מאכען צו דאמינגא׳ סאז סון לאםען
 רעפובליק דאםיניקאנער דער אין םערזוכונג

 םרײד ארםיגע די pc צושטאנד דעם איבער
 אזא צו האט דיקםאםאר דער אבער ױניאנס.

דערלאזם. נים אונםערזוכונג
גע־ אפגעשאפם 1948 אין איז פערו׳ איז

לענדער.
מײסםע די אין איז סאג הײנשיגען ביח

 פארבאנד ױניאן םרייד פרייער דעי־ ־וארעז
מעגלעך ניט איז םאג הײנםיגען ביזן און״

 די פארבליבען לענדער לאםיץ־אמעריקאנישע
 םיליםערישע pc מעטאדע םראדיציאנעלע

 פאליטי־ יאין אריץ זיך מישען װאם קליקעס׳
 אנגע־ װערט װאם מעטאדע א — לעבעז שען

 די זינם יאר׳ 150 לעצםע די סאר האלםען
 באמי־ די אומאפהענגיגקײם. סאר מלזזמות

 באסעלקערונג צױױלער דער pc אונגען
 אינםטיםוציעם די מים פארוואלםעז צו אלייז

pc רע־ אױםקלײבען און יעבעז עפענםלעכען

 דעם אין ארגאניזירען. צל צוריק אים געװען
 מיליטער־מענשען די האבעןי לאנד דאזיגען

 די באזײםיגען צו םעםאדע אײגענע זייער
 װערען די :פרנקן}יאנארען ױניאן םרײד
 ארי־ און עראפלאנען אין ארײנגעפאקם פשום

 פונדעםט־ גרענעץ. דער איבער בערגעשיקם
 קאנפליק־ סאציאלע פאר אויך קומען װעגען

 םאר־ האבען- וועלכע לאנד׳ דעם אם אין םען
מילי־ די װײל דערפאלג■ זעלטען זיך, שטײם

 זײנען רײען, אײגענע זײערע pc גירונגען
 פארשײ־ דירך געװארען געשטערס אלעפאל

 קלא־ פאליסישע פוםשען. מיליםערישע דענע
 אײרא־ אין עקזיסטירעז זײ װי סען־פארםייען.

 לאטײךאמעריקע אין זײנען לענדעד. פעאישע
 איצט ביז ױינען ױניאנס םרײד די סאראן. נים
השפעה דיער אעסציאיבען גענוג שםארק :ים

 שטאר* א מיט אונטערדריקט׳ טער־רעגירונג
לאנד. אין םטרײק יעדען האנט, קער

 םרײד פרײער דער איז װענעזועלא איז
 װען געװארען צעשטערט פארבאנד ױניאן

 רעגי• די פארכאפט האט כימענעז גענעראל
 דעמאקרא־ די באזײםייגענדיצ רונגס־מאכם

זײ־ עס ױיט־ װעמענס אויף רעגירונג טישע

 געוזערק־ <—» ײ געשםאנען גאסירי׳עך :ען
 זײנעז פירער ױניאן שיײד די שאפסען.

 גע־ האבען זיי אדער גציךארען ארעםםירם
 pc אוײיסראםעװןו זיך באצײסענס ®חם

 דעד בײ איז קלי׳מ פיליסערישע די לאנד.
 אין •x̂ סינף י׳עאסז די רעגירינגם־םאכם

׳ מן צײס דער pc ־יף4^  צװאנ־ איבעד ױ
 אין פירער ײניאן סיײיד פראכינצנםע ציג

 סא־ װזרעז פאך־ײניאנכ אײנצע^נע תפיסה.
פאזיבאסעז. זײנען טםײיקס אבער -יעיײרט

א את האנפערענז יי ק  אויט־ ד.אס מקסי
 די pc באדיכט*ן אויטפ""־עכע געהערם

 דיק־ די אין סאדהד^םענישעז אינןרלעבע
 אנגע־ האכען באדיכםזז די טאםור־לעגדער.

 ג>pc 0 ודערם לענדןד די אס את או װיזען׳
o בײ re  o im n *  w אדים־ מלוכה־בחרזשעם 

מאכם־*יא־ • סאין געגןבעז
p צו דיגם ויעלכער ראם• p x iu ^ x a די 

 קרלםדד־בא־ די סאכס־הערשאפס. אײגןנע
 ־X® שמארק דאגעמװ װערעז דערפענישען
 דער pc םייל גרןםםער דער גאכלעםיגם.

 אומ־ אין pא עי׳ענד אין ייעבם באסעלקערונג
 א זיך. פארשםיים שאסם• דאס װיסענהײם.

 פאר קליםאס פאליםישען גיגסםיגען זײער
 קאםוניםםישע די פאסקודע. pc אגהעגגער די

 געװיסער א אין העלסם װידער פ-־אסאגאנדע
 געבענ־ דיקםאםורעז. םיליםערישע די םאס
 צ' געלעגענהײם pא אויסרייד דעם זײ דיג

 סרײהיי־ דעםאקו־אםישע די אונםערדריקען
 שפילען צו זיך באמיען דיקםאםיייען די םען.

 סרייהײ־ .םןירב די pc היםער pc ראל די
 שאנםען דיערע פארבעסערען צ' כדי םען׳•
 -אנקעיי רײכעז pc ־,לוואות קריגען צו אויף

 דער אלעםאל נים פארשסיים ערTלי סעם־.
 דעם װאשינםגאן אין םםײם־דעפארםםענס

שװינדעל. דאזיגען
^ פרייע pc פארםרעםער די ר  ײניאגס ם

 סטײם־ צום מעמאראנדום א אין האבען■
 אנגעװיזען. וואשינגטאן. אין דעפאי־םמענט

 די אין פראםאגאנדע קאמוניסםישע די אז
 פארלירט לענדער לאםייךאמעריקאנישע

̂לו־ט עם װען דאן נאר ציציאונגם־כוח  ג
 די^מגואקרא־ װען פרײהײט. .רעספעקטירם

 אויפ־ צוריק װערען אינםטיםוציעס טישע
 מצב עקאגאמישער דער װען און געשטעלט

pc עײדי דער ארבעטער. די pc אײנ־ דער 
 װערט באפעלקערונג. דארפישער געבוירענער

 דער מדרגה. העכערער א צו אייפגעהויבען
 פארבעסע־ עקאנאמישע פאר גרונט־באדינג

 באפעלקערונג איבעםער דער פאר רינגען
 סרײע pc אויפשטעלען צוריק דאם אבער איז
 ,׳אריט״ דער ױניאנס. טרײד שםארקע און

 םםײם־דעפארםסענט פונם דעריבער פאדערם
 געבען צו ניט שטאםען. פאראײניגטע די אין
 לאטײן־אמעריקאנישע די הילף שום pקי

 װאס הילף יעדע וױיל דיקםאטור־רעגירונגען,
 איז דיקםאםורען דאזיגע די געגעבען ײערט
 דעם שטערען צו איז אויפצו־אלטען מסוגל

 אין דעמאקראטיע pc אגמװיקלינגם־פראצעפ
לענדער. די אט

 מיט געװענדעט זיד האט קאנפערענץ די
 צו גװאטעמאלא אין ארבעטער די צ' רוף א

די אז דערלאזען, ניט און װאך דער אויף זײן
>29 זייט אױף (שלום
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זײעד סץ איד אז פילזז געסאכם פאל אלע  אדיס העדס אייך׳ בעם יך
 אז װײש איך קיגי- מיץ
־על־ ניט אים קענם איר
 די *ק■ גזרלעז שוין פעז.

 פריװאסע בײ שפיםןױען
 קײנער אמ דאקסײרים.

 :אר טאן גארניט קען
 אופגיײק. אן באשערט :קינד סיייער א אים.
אונז. אויף דערבארעפזין גאט p־T זיך זאי־

 געא־בעט פרעםער. פראםטער א כיל איך
ר ^ ט 'עבען. נאנצעז =ית ש פ א ״  פיין אז נ

 ־א־ pא הײראטען אײטיואקסעז• "<ט קינד
 גאס. פמ באשערט איז אזיי נאר קינדער. בעך
באשערט. אזױ

 גע־ איך בין פריפזירגען ינימענדיגען דעם
 דרײטען אין פאי׳. א'< דדי פיייער ל'פען

 א־־ז שנײ נאטעד א סעקעל. געודעז נאד איז
ען.  די p* .4הײ געדיעז איז ייפם די געפא̂י

 אי־טער דער אבעי פיטם. געװעז איז גאס
 טיר בײם געשטאנען ש״־ן זישען pt זײן טיט
pk געײארט. האבןן

 די פאייט. ג<"ען איז אפיט פיץ אױ
 פרע־ דער פארשנ־יט. את נאס פענסםער

 און חדר מיםען אין שטײו געב^יבען איז כער
 געזיכט דאפ רידקײם. פ־ן געױיגט זיך ־אס

 פאר* ps בלריע ייפען די פארמןלס. לוי
 פץ ארײטגעפירס אים האב איך טריקענטע.

געקערט. צלר־ק זיד pא אפיס
 גע־ בײדע מיר האבען מאמענם א פאר
 אגצלהליבען ש־״עי־ געלוען איז עפ שיליגען.
 באםראכמ אים איך האב אימדירעקם רײדען.

 וויל פאטער זײן װאס געללאלנדערם זיר אץ
 און פיר דריי. יאר א געלוען איז ער אים. פין

 דאס געבלים. שטארק אלן ־ויך צ״אנציג.
 גרליע. אליגען די פארבריינטע. א געזיכט

 ליפען. זײנע אײף שמײכעל דער ולי לוארימע.
 נעדװעזי־ ברעקעל קײן געילדן ניט איז עפ

 פיינער ״א אליסזען. גאגצען p'i אין טעם
 ערגער -ניט געםראכם׳ איך ־אב ילנגערמאן״.

געזאגט״. קינדער אידישע א־יע א־יף
 פאר־ אלועקגעזעצט■ זיך ־אב איך װען

 אנ־ ללי געטראכט pא סיגארעט א רײכערט
 פלל־ מיר ער האט געשפרעך׳ דעם צופאנגען

 אנגעהליבען האט אין ארײכגעהאלפע; צים
 ללער־ די שטימע. באסא־וע פײנע א רײדען.

 אינ־ אן מיט און געלאםען געפליגעיט, טער
 אלטע געללען לואלטען מיר ללי טימלעכקײם.

:אנגעהליבען ער האט באקאנטע׳
פאםער. מײן אליף רחמנלת א איז ״עס

 דערמיט, שליידיג אלײן בין איך אז גלליב איך
 אלר־ די אהײם. געקלמען צ־ריל בין איך ללאס
 גע־ איז מלטער 'מייז פשלט׳ע. א איז זאך

 געװען. קינד א נאך בין איך װען שטארבען
 גאנץ זייז אלײן. געבליבען איז פאטער p־”2

 גע־ צל דיר געא־בעט שלוער ער האט לעבען
 ניט איז זאך קײן אלץ. pc בעסטע דאס בען

 עס לואס אלצדינג מיר. פאר גלט צו געװען
 ער האט לעבען, זײן אין געפעלט אים האט

.”פעלען ניט “זא דיר אז געזען
 איז עס געללען. איך בין עלענס ״אבער

 װעלט דער pא ריר צילישען געשטאנען עפעם
 קײנ־ עס איך ר.אב טאטען דעפ מענשען. פין
 לע־ זיין מאכען לואס צ־ דערצײ־ט. ניט 1מאי
איס האב איך י איז עם ־ױ שולערער בעז

 סלעגם שנזײשלען׳ פלעג איד ללען ג~יל'עד•
 לסעזבאה^ איד האב אויפלײכסען. פבים דייז

p^s ארפעם px אוסעם פיט «p הז^צען 
געדאדגעז׳• זיך

'?«p ס מיר ד׳אס דאך  *יד p* ג?פעלס. ני
ס .ױייס  קינד־ T® רעבען פי? איז פארדואכ ני
רשןה זזיד קײז זינלןפ. אדלי געװ«ז אז ײײז
p פרײד• r? נעבראכס ניט דיר v זאך
ט האט  ‘שדי p* פ׳־ר. X® <פ<ם געסײנט ני
מ ססח־זננג^ גוםעד־ א מ'לעז איך בין  ח

עז רנ  פי w ל׳ײכס• אנגעקוטעז פיר איז ין
געמאכס פאדטיג p* פאדגוסען איך האב

:pr .זדך האב פו־ינד קית אבער ארבעט
 קײנעם פיט איך בין אינסים נעפאכם. :יט
געלדען״- ניט

 י ?לץ חןס אײד דזדיצײיי איך ילאט -צײ׳יב
 ־דיל *יך פאסער. םית *רשםענס.

 לד׳ילם צמײםענ^ פאכען. צ־ גריגנעד זדט
 אליטג שחלער אזיי איז עט ריידזין. זיך

 אנסלדינמז געװאלם ~זרם איך הארצעז.
 זדי־ זײ| px שםאס פרעפדער א אין <רגעץ

 אדיף פיםלײד א אבער איז עפ אליץ. :ער
ץ  לאזען ניס אים קעז -איד טאםעז... פ

גים־. קעז איו אײץ.
 עלעגס• זײענדיג קינדעריי^ען. פיינע -אין

 םרײפןיז־ א בליען אנגעדיײבעז איך ד׳אב
 קע־ צו םאן עפעם געדאדפם האב איך װעלם.

 געשם^בען. איז פלםער פיץ רוען יעבען. נען
 האב איך געװארען! פארשםילם הויז די איז

 װעס הןך קית אז געפיל דעם געהאט גלייך
 װעל־ םאםע. דער געווען. לוי זײן נים םער
 זעל־ הזןם בארעדעיודיגער, א געלוען איז כער
 זיעען הענם זײגע געעםענט. פייל זײן טען

 האם ער װעלכע דים אײנציגע. ײ געללען
 זי־ פלעגם ער געפילען. זײנע אויסגעדריקט

 שםארקע. זיינע מים px בעט׳ בײם צען
p האר מײגע גלעטען הענט לוארימע ^  px 

 פאר־ אויגען מײנע האלםען פלעג איך פ:ים.
 איך אז אנשםעל דעם מאכענדיג און מאכט.
 דינע צו צלהערען זיך איך פלעג שלאף.
 צימער. מיץ פארלאזען פלעגם ער ילען טריט.

יאר״. צען געלוען אלט דעמאלט בין איך
 אײגענער P’d אין אלית ״בלײבעגדיג

 אײנגעדעקט װארים ליגען איך פלעג ילעלט׳
 פינ־ דער אין קלקען קאלדרע. דער אלנטער

 פארש^ענע פארשטעלען זיך אין םםערניש
 אייגענע אן שאפען געמלזט האב איך זאכען.
 צע־ אלן עלענד ;עװען בין איך לוײל לועלט.

 קוםען טאטע דער פלעגט מאל סך א שראקען.
 פארדינען געוואלט האט ער אהײם. שפעט

 אבער צלקונפט. מײן פארזארגען צל געלט מער
 װעלכער םאטע׳ן׳ א :אך געבענקט האב איך
 אדער געים׳ בײז־באל א צי נעםען מיך זאל
 קינד א זײן געלואלס האב איך צירק. אין
 קײנמאל האט דאם אבער קינדער. אלע לוי

 די מיט געװאקסען בין א־ך פאסירט. ניט
 װירקלעכקײט pc לועלט די גאכט־שאטענס.

 לע־ מײן pc פארשללאלנדען ביסלעכװײז איז
בעז״•

אוי־ פארמאכטע ,ריט ליגען איך ״פלעג
 :פאנטאויעם פארש^ענע שפינען זיך און גען

 װעלטען׳ פרעמדע צו לופט־שיפען אין פליען
אנדערע px קאפיטאן דער געלוען בין איך
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p אנגצםאן x פד־ ד־ײדער. צײרס^שאך־ײר 
 עדמײדל ■נדערטי ד׳י px געשסילס האס ז׳יק
px פלעגעז זמגלשד׳ px ■Tsxacc ליזוס־ די 

 מנמ׳ײגען px גם געדדיי ריספיש זיך האס שיף
ד א — לאנד ליצן *ייבי ®לש  בלדםען p® לןנ
px :בעבד׳יס הײזשר די זדנשײן p c קז־׳־ש־ 
®X : שאלידען טדיזעןנםמד פיס פריינעל

אנג פ׳יט להצז די אן פילען  ®■ינלעז px ג;ז
 X וזזמנדז®; בלד׳י^- םיס כעז םיי px זיך

מ קינדעד םןד חזל ־טמד מ ײײל 1י
x s ש׳יבי: םידען די זײבען דער־חיקסעבצ 

פאדשי׳אסען...
 די װעלסעז. אנדערע נאכס נאך .נאכס

px p י׳~יג. לאנגדױ געדדעך פיר זײנען טעג s״ 
ם דשןב ק x ב<ב® די פאך מבענ a םײןזח־ד 

p ^  px דיז״עך קיבדעד אלזז ודעדט. *״שעבע* 
ד װיירק^עכקײז^ דעד ®־ז אנסרדימן מנ דיז  י

ײ  לױעדם שדעק א װעדעז• עלםשד ניס ז
px גרויםע׳ די ®ז ודעלס דעד ®T ־ ר ז ד  ױ

sjfdtxt — ניםא p v ,מלפב־ קי׳ז פרײזל 
x םער■ a שסענדיגע א זויפפעס־ ^יביצער 
axp כאפפ ״חצס x׳׳o והןקםם םען לדען j ’Xt 
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 px פענשען די ודןגען צײטעז■ אלםע־אלםע

מ שםעם׳ על  px געלעבם אפאל האבען װ
נפ^של פיםסעריעז  px דעז־נאך — דען.^
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p ד»אב םאםען .דעם x נים קײנפאל 
 איך לעבען. אנדער מיק ױעגען דערציילמ

 פארשםא־ מיר װאלם ער אריב קוים גלויב
 שרעק פז^שאפם אים װאלם עס געז׳
x — שװערער׳ לעב־ען זיץ געםאכם אלן a 

 אלםדער־ געלוארען איז איינזאםקײס מיץ
 אומ־ טעג די ביטער. געמים מיק םרעגלעך.

 ניט ארט קימ זיך האב איך און רלאיגע
 םארלוארפענער א װי געפינען. געקענט

 צו־ בענקם װעלכער וועלם׳ פרעמדער א אין
 די נאך געבענקם איך האב אזוי אהיים, ריק

 ־אבען ילעלכע פאנטאזיעס- מײנע אמ נעכט
געשפונען.׳׳ אײביג זיך

 האב איך און שפעם געווארען איז עם
 מארגען קלמען צלריק זאל ער געבעטען אים
 און באדאנקם מיר האם ער פרי. דער אין

אז געזאגם׳ pא האנט מיץ ווארעם געדריקם
-------------------------פינקמלעך. זיץ לועמ ער

 ניט פיר מילטאן איז םאג גאנצען א
 טאםע דער איז פארנאכט זינען. פת ארוים

 בעםלער א װי געשםאנען איז אלן געקומען
 געבעטעז אים האב איך ביז שװעל׳ בײם

 אז געזאגט׳ אים האב איד ארײנצוקלמען.
 מארגען אז :זון פײנעם א זייער האס ער

זעו• װידער אים איך װעל פרי
 גע־ שלעכט איך האב ינאכט גאנצע די

 א געװען איז פרימארגען דער שלאפען.
 איז רעגען דריבנער א נאסער. און קאלטער

 pא גרוילעך געװען איז עס געפאלען׳
 שא־ א װי געשטאנען איז מילטאן אומעטיג.

 אנ־ פארגליװערט יױ אדן םיר דער בײ טען
גע־ אים האכ איך װאנט׳ דער צו געשפארט



---------------------------]> ו4 זײט
 ער און שוין, ווארם ער לאנג וױ סרעגם

 דער אין איז ער אז געענםפערם. םיר האם
 אין געװאנדערם האב ״איך געװןין. נינז היים

 מיר האם עפעם “געםראכם. און גאסעז די
הארצען. בײם געםאן דריק א

 אים און םיר די געעפענם האב איך
 ער איז םידער א אוועקזעצען. זיך געבעםעז

 פאר־ האלב און שםיל א אין ארײנגעםאלעז
 פאררויכערם האב איך — אויגען. u םאכם

 דיאם עד םיגארעם. א אנגןגאםען אים און
 מיר האנם. ציטערדיגע א מים געגוםעז דאם

 ענד־ געווארם. און געשװיגען ביידע האבעז
:געשיכטע זיץ פארגעזעצם ער האם לעך

 פון לייד איך אז זאגען- דאקםוירים .די
 דיאלוצי־ האב איך אז איינרעדעגיש; אז

 םאר־ עם וועם צײם דער סים אז i גאציעם
 צײ קוםם אלז דאס אז זאגען. זײ שװינדען.

 א אן געבליבען בין איך װייל דןים. 3לי
ם אז — קינדהײם. מײז איז םוםער ע  איז מ

 זוך איך און מיר פאר געװארעז פארלארעז
נעפי^עז• צוריק דאס

 אבער ריכםיג איז אלץ דאם אז ײין. -קעז
רי. דאס העלםם װאס אייך. בעם איד  םי
 דעם פון אנםלײפעז געװאלם וואלם איד

 אנדער אן שםאם. אנדער אז אין אלעםעז
 אבער קען איך • םענשען אנדערע םים הויז
 ס־סם קייז — םאםעז• דעם איבעדלאזען נים
 וואס • םאםע ארימער גים. אויך אים איד םו

העלםעז. נים אים װעם םאן. נים זאל איך
 האב איך בײםאס שווער ארבעם .איך

 און אוניודערםיםעם דעם איכערגעלאזעז
 ליב האב איך האפען. ביים ארבעםעז אוועק

 די וואםער. געזאלצענער םוץ געוײד דעם
 וױיטע די םח זיד סראגעז װעלכע װינםלעך

 ימים םענשעז די גערץ האב איך ווײםען.
מ  שיםען. די ליב איד ארבעם• איך װעל
 דער און םארשװינדען. איז קוםען װעלכע

 אוי• פיינע אין םרערען ברענגם האריזאגם
 םארין אװעגםען די אין זיך לעוץ איד גיװ•

 אגםלײםעז קענען צו האף אינזשענירינג.
 — םראגזת• מיר יועלעז אויגעז די װאו

 נים צוריק כלער קיינםאל אח אײזק ערגעץ
קומעז•

 עם י רעדעז איך פוז דעדוױיל .גאר
 דערציילעז קען איך רדען גריגנער. פיר ווערם

 בין נעכםעז — מיר. פים פאסירט עס וואם
 איז םאםע דער שםעם. געקוסעו אהײם איך

 איז ער נעפים. שװער א םים געשלאסעז
 און געװארפען זיך את רואיג געװינז גים

 פאר־ שםיי׳ האב איך שלאף. פת גערעדם
 כיש שטיץ געב־־יבעז ארן םיר פײז פאכם

פענםסעד. בײם אנםאן מײז
 די גאכם. ליכםיגע א געוזען איי .עם

 פעםאלישעז א פיס געשײנט האט י־בגה
 פים פארזײם געיועז אי< היפעל רעי־ גיאנץ.

 נאי־ -טי•־. געיועז איז ציפער איז שס־ערן.
 כלי־ דאס דערשראגען ױך האט ערגעץ פױ
 ױינען הײף אין איגםעז ?יני. א פון פעז

 "נצז איצס נאר בײפער געויאהסען אסאל
 זײנען בעגק שטײנערנע די פארפיייסע. זיי

 אין פארלאזעגקײט און פיטש צעבראכעז
 אלעם דאס איז פישאפאל איץ װיגהעיי• יעדער

 איך אז געײאוםם. ־אב איר י פארשװזרנדעז
 פאנטאסםישע פיינע פון איינע פאכזז גײ

װעלם. אנדעי אן אין ריתעס
 טרעפדער א אין ג*פינעז זיך האב .איד

 ט־רעפט. פעפאלענע פיט היתער די שםאם.
היתער די ’ גאטעז די אין שטילקײט אזא

 פון אסעם קייז נישטא גרוי. אץ פינםםער
 און לבנה די איז ליכם אײנציגע די לעבען.

 בארג. א אויף הויך שםאם א נאך שםערן. די
 העכער. און העכער םירען שטיגען גרויע

 םיר. פארכאפנז אםעם פיץ אמ קלעםער איך
 עפעם !בארג שפיץ דעם דערגרײכען מח איך

 קיץ נאר אימפעם: אזא םים םיך סרײבט
 פון ציםערען פים םײנע ניםא... איז סוף

 מײנע איבזיר רינען םרערען שװאכקיים.
 מיינע םיר■ אלע אויף קריך איך באקען.

 בלײב איך און וױילע א נאך בליםיגען. הענם
 האב איך װען — באוואוסםלאזער. א ליגען

 שוין האט צימער. מית אין אײפגעכאפם זיך
געגרוים. פריםארגןת דער

 װיזיעס מײנע זײנען םאל אלע נים -אבער
 געווארען אלם בין איך װען גרויליג. אזוי

 און אנגעפאנגעז• עס זיך האם יאר זעכצעז
 פאר־ אין פיר צו זײ קוםעז דעםאלם זינס

 בײםען בילדער די ודאריאציעס. שיידענע
 פארשיידענארםיגע. זײנען םצענעם די זיך-

 זעלבי־ דער איז םאםיװ הױפם דער אבער
 איז וואס דערגרייכען. צו זוך איך — גער
 אימערנע אן שםיים עס דערגרייכבאר! נים

 פארלאנגען• םיינע און םיר צודישען וראנם
םײנע — נים איז גײ, װאו׳איד

 דערםילמ. נים קײגםאל װערעז פארלאנגען
 אזוי ױינען רעאליםעם װיזיעם■ פאנםאזיע.

װאם. איז װאם נים וױים איך אז פארפלאנםערם.
 םויזענטער פים גאם אין בײםאג גײ .איד
 איך װאס אלץ אליץ. ביז איד גאר מענשעז.

 נים קען איך פארהאנג. א ח־רך װי איז זע.
 און זיך עגדיגם רעאליםעם וואי־ באשליםען
 גאר איז אפשר אן. ױך םאנגם םאגםאזיע

 אז םעגלעך. י.״ ענדע און אנסאע קיין ניםא
מז דאס ע  ארום גײסם ראד- א װי איז ל
ארם. זעלבעז צום צוריק קוםםס אוז ארום ארן

 פאר־ איך װער גאס אין גייענדיג .אםאל
 םורא האב איך ערגעץ־לאנד. אין לארעז
מז א  װערען צעמאלעז נים אום םריס׳ א פ

 קײנםןןל וױים איך אײםאםאבילןין. די פת
 ברע:* װעם םינום קופעגדיגע די װאם נים

 ײע:ם די בײ הארם זיך איך שאר — גען:
 פרו־ פאסירם עםעס װען r* הײזער די פת

 און וואנמ א אז אגשפארען זיך איר ביר
 העייפם דאם אבער פארגליװערם. װי שסייז

 פאסירס עפעם האם מאי* איין פאל• אלע נים
 גאם. םערציגםםע אין געװען בין איד װעז
 איך האב פאריבער געװען איז עס ודעז און
 וױיט איך פארק. בראנקם אין געפימז זיד
 רױיט איך אפיןי געקופען בין איד װי נים
פאסירם. האם עס אזײ װי נים

 די פיר א'ן ודאקםם לעצםענם .אבער
 צו־ פער און םארשײינדען זרך וועל שרעק•

 איר וואס פארשםיי איך — לוםען. נים ריק
 ׳'ראים אפשר פיר. ײעגען םראכםען הענם

 ניצען א פאר װאה שװיעען. געדארפם איד
ד... פישע ברענגעז ד  וואלט אלײז איר ריי

 גע־ ײכער װאלם איד בעסער. געװעז גים
 בא'אנגט פענש דןיר אז זעלבע. דאס םראכם

--------------------------ר פשוגזרם־הויז א אין
 גע־ ער איז פריםארגען לעצםען דעם

 אים אייף געװארם האב איך שפעם. קופזװ
 שוין 'יעס ער אז געםראכם. את דרויםען אין

 געװארט האם פילםאן אבער קוםען. גים פער
 גע־ ער איז אפים מײן אין םיר• דער בײ

 שװייגענדיגער. א און פידער א זעםען
 טאםען זיץ געזעז איך האב בײנאכם נעכםען

פיל- װ«גען דערציילם פיר האט ער אמ

גערעכטיגקײט <(---------------
 געװען איז ער דינםט. מיליםערישער טאנ׳ס
 ער איז דערנאך און יאר א פאר אװעק

 קײנמאל 0הא טאםע דער געװארען. באפרײט
 דער איז װאם — װאם. פאר געװאוסט ניט

 — געטראכם. ער האם — ו אונםערשײד
 !הײם דער אין צוריק איז ער גאם. דאנקען

 איז. אוםגליק דער װאט ער װײסט איצט —
 אוועקגעגעבען שוין גראשען פאר לעאם^ די
ניסא. איז הילף קיץ און דאקםױרים. די

 שמײכעלט און מיר■ אויף קוקט םילםאן
פארלארעז■

 'רעדס מיד״. אזוי מיד. אזוי בין -איך
 ריאב איך וױיניג אף̂ש ״איך שט^ל. ער

 גע־ מאדנער א אויגען. די פארמאכען מ־רא
 איך האב נעכטען האו־ץ. מיץ דריקט פיל

 א פאר וראס ארבעט; םײן אויפגעגעבען
רי פאר דאס איז נוצען  גע־ בין איך מי
 דער צו אויגען די מים האפעז בײם זעסען

 איך װײטקײםען. דײװייםע אין געקוקט זון.
 דאס װעל איך אז געפיל. דעם גןהאם האב
זען.׳׳ נים פער אלץ

געטראכם. אמ אגגעקוקט אים ד-אב איך
 דעם מים נימ הארםאנירעז ווערםער .די אז

 בלאס־ ברעקעל קיין םילםאנ׳עז. פח אויסזעז
 בלויע. אדיגען די געזיכט. זײן אויף קײם

 סאסנע. א װי שםאלץ און הויך רואיגע.
 געהאס האבען מויל פת װינקלען די גאר

 גע־ עפעס איז עס ביטערקעם• פון קנײםשען
 איך ליפען. פולע זיינע אין ערדיש װלז
 געווען וואלםען פרויען אז געםראכם, האכ

 — מאן• א פאר אים ד-אבען צו שםאלץ
 דוםפיג א אים אין עפעם געװען איז עס

 אין באהאלטען געװען איז װעלכע פרייד-
— הארצען. זיץ פת טיפעניש דער

 םונקעלקײט. דער אין געקוקם האם ער
 שויבען. די אויף געציםערם ד.אם ױעלכע

 פאריארען אויגען זיינע האבען 1אמאי פים
 אראפגע־ זײנען ארעמס זישע שײז. דעם

 אויף געקוקט האם ער לעבען. האגגעז
 איך בין. איך װער געװאוסם נים און מיר

 ער וואו געװאוסס האס קר אױב קײם גלויב
 מיט און אײפגעשםאנען■ איז ער ד־ך. געפינם
 טיר. דער צו גיץ אנגעהויבעז פיס לייפיגע

 צעשפריים, ארעכס די פיט בלינדער■ א װי
 געםאפט ער האם ציםערדינע. פינגער די
 פאר־ פררבירס אים האב איך װזןנם. די

 כיך ־אט <ר געקענס; נים און האלםען■
 אז קראפט. אזא פים זיך פון אורעקגעשםיפם

 אויפ־ זיד האב איך ודען געפאי־ען. בין איד
 איך — געווען. נים מער ער איז געהײבען.

 האב איך איז שםיגען די צו גזדאפעז בין
 ױינע פון קלאנגען ייעצםע די געהערס
 א־ך האב הארץ שװער א פים םרים. שװערע

חדר. מית אין אורגעקערט זיך

 פון וײנקעל א אין נאםיץ קורצען א אין
 איל האב שפעטער. טעג פאר א צייםונג. א

 םײט. ײת פין נ"עס טראגישע די געלײענס
 ארויטגעשפרונגען איז ראן ײגגער .א —
 פון פי־אר צײאנציגטםען פמ פענפסער פון

 ער צי נים וױיטם טען ביספאדה. הזזםעל
 איז עס אדער ז^יבסםפארד. באגאנגען איז

“עקסידעגם. אן געווען
 פילטאן געי^ן איז מאך׳ .ױנגער דער
 גע־ ניט איו עפעס געז־כם האס ר^לכער

פינעז•
'־עי־ ? ײייטט ײעד — י 'א אפשר את

ו5 ױיט ל*ן]״•־ 1954 ץלי,

וױים ש. פױ איכערזיכם  אין באוועגונג ארבעטעי־ *
 צייםיגען הײנט דעם

 ניט זיך קען אמעריקע
פא־ זיץ צו דערלויבען

צע־ און נאנדערגעטײלט
 טארען מיר טען.1שפאי
אונזע־ פטר׳ען ניט אייך

 די בעת מלחמות אינערלעכע אויף כוחית רע
 פאר־ פראגרעס מענסלעכען םון שונאים

 אויפן אונז געגען אםאקעס זייערע שםארקעז
 לעגיםלאםיװעז ארן פאליםישען עקאגאםישען.

פראנם.
 פון פירער די דערקלערם האבען אזוי אם

 אין ל״ אװ פ. א. דער פון און סי־אײא דעי־
 זײ וואם םםייםפענם. בשותפות׳דיגען זײער

 געלעגענןזײם דער צו ארויסגעגעבעז האבען
 איז װאס צערעמאניע. פײערלעכער דער פין

 װאשינגםאן• אין חידש פאריגעז פארגעקוםען
 .:א־רעידינ־- דעם אונסערשר־יבעז בײם
 .נא־רעידינג״- ד<ם אונסערשד־יבען בײם

ציעס■
 לעצםענס איז אײניגקײט פץ גײסט דעד
 גע־ אנדערער אז בײ אײסדרוק צום :עקומען

 צװיי פיז צחארענשמעלצינג די :י־עגענהײם
ם פץ ױניאנם  דער בײ אנגעשםעלםע האנז־ע̂י

סיטי. אטלאנםיה אין אייניגקײם־קאנװענשאן

 ימיאנס ר. אױ פ. א. אדן א. אי. םי. «4
 לי*ז שירעז צר נים זיך סארסײפםען

ױריסדיקציזךכזלחמרת
 אמע־ דער אין געשעעניש ײיכםיגםםןנ די

 אונםע'־־ דאס איז וועלם ארבעםער ריקאנער
 צױי־ אפביאך ודאפען־שםילשםאנד א שרײבען

 ל״ אװ פ. א. דער און םי־אײא דעם שען
 צי סוף א םאכעז האפענםלעך ודעם, װאס
 ײריםדיקציע־םלחפה ייאנגער יאר J9 דער

 אפמאך דער פעדעראציעס. ביידע ציוישען
 אינםערנע־ ארגאניזירםע פארכאפען צי ניט

 אונסער־ איז אנדערען בײם איינעי־ מרנגען
 אינםערנעשא־ 94 פת מיווארעז געשריבעז

 דער פון צווייגען זײנען 65 װעלכע פה נעלס.
 איז און סי־אי־א פונם י9 אוץ ל. אוו x א.

 ירני• נײנםעז דעם קראפט אין אריין אפיציעל
 פיי׳יאן צען ארים פארםרעםען יוניאנס 94 די

ארבעםער.
הא־ ־ואס אינםערנעשאגעלם׳ די צױישען

 *גא־רעידינג׳־אפכלאד צום צוגעשםיםם בען
 ודעלכע צאל. באדייסענדע א פאראן זיינען

 באסייליגמ נים אקםיײ קײנמאל זיך האבען
 ױריסדיקציע־שםדייםיגקיי־ געגענזייסיגע אין

 אונ־ אויך האבען אפםאך דעם אבער מען.
 האבען וואם ײניאגם• צאל א טערנעשריבעז

 זיינעז אח באהעםפס ביםער לאנג ניס דא זיך
 אויסצרראםעז נים שיעיר ענטשלאהעז געײען
אנדערע. די אי־נע

 די ביישפיל א פא־ בלױז געםעז מיר
 אינדיסםריע. םעקסםיל דער אין ײניאנם צוויי

 פאר^יכםונגם־מלחםזז ג־לגענזייםיגע ױעפענס
 פאנאנדערגעפלאקערס ערשם »ך האם עס

בײדע האם װעלכע און ציריק יאר ציױי א פים

 ױ־ די אמ פארמעגען. א אפגעקאסט צדדים
 גע־ געפירט איז װאס ־יסדיקציע־פיחפ־.1

 אין ב.־אפשטימונגען. ר. .1י ד-רך װארען
 איז פיקעם־לײנם. די א־יף ־אזן געריכטען

 דעם פחרת פפעקטאקעל םרײעריגער א געװען
 געװארען געפירט זײנען קאםפען די ױאס

 װעבערייען ארגאניזירטע דריםעל דעם ארום
 איז אינדיסםריע דער פרן דריטער צוױי בעוז

ארגאניזירט. ניט אינגאנצען
 פיר פאראז ױינען זײם אגדערער דעי־ פון

 אינ־ ל. אװ פ. א. 45 אין יוניאנם םי־אי־א
 נים דעריױיל האבען װעלכע טערנעשאנעלם.

 צדוי־ שייים־אפמאך. דעם אונםערגעשריבען
 ל. אװ פ. j> 30 אר־ם פאראן זיינען זײ שעז

 גע־ ניס קי־־נםאל אדער ־אבען ױאס ״ניאנט
 אר־ פי־אי־א מים קאנטאקט שום קיין האט

 גע־אם י ניט נאך האבען אדער גאניזאציעס
 פארפאריםעםען געהערעע די ד־רכגעפירס

 אויך זיינען <ם אבעד אונםערשרײבען. צ־ם
 פארגעסעז נימ קענעז ױאס אזעלכע. פאראז-

 פארפעס־ און ײריסדיקציע־קריװדעם אלםע
 קאנםראיי זייער אײםצושפרייםען זיך םען

ײניאנס• אנדערע פון '־עכנונג אויפן
 דער אין געהער. קאטעגאריע דער אם צו

 ײניאן שטאל־ארבעםער די רײ. ערשםער
 ריין־פערזענלענע די rnx ־ואס סי־אי־א).
 פעק־ דייוױד פי־עזידענם. איר פמ קרײודעם

 ״קאנ־ פונם פירערשאפם דער געגען !.‘דאגאי
 א־גאניזאציעס׳■ אינדוסםריעלע פון גרעס

 אי־ ױריםדיקציע קריגען י־ניאן די אם װיל
 די אין דאק־ארבעםער ל. אװ פ. א. די בער

 באשעפ־ דינעז װאם פארםען, אינלענדישע
 די פח ריײאייזען איבערפירען בײם טיגם

 אנדערע די שםאל־פאבריקעז. די צי גרובען
 .םיםפםערפ ל. אװ פ. א. די איז ױניאן גרויטע

 װע־ וםראנספאי־ם־ארבעםער)- בראדערהוד״
 האט בעק, דײוו פרעזידענט איצםיגער םענס

 איבער ייריפדיקציע קריגען צי אםביציע די
 םי־ אמ ל• אײ פ־ א• א'ן םיםגייידער אלע

 עקפ־ פים זיך פארנעפען יואס י־ניאנפ אי־א
ארבעם. טראנפפארם און פעדיציע
 װעם אפפאך אונםערגעשריבענער דער•

םיג זיץ  צדדים ביידע .1955 םוף ביז גי̂י
 דײדדיד אנצישםעעלן געאייניגם זיך האבען

 פע־ דער פון םשערפאן נעירעזענער קאול. .1י
 ארבי־ אלס 4פארםיםלונגם־ביוחי דעראלער
 צו זײז ידעס עם אויפגאבע װעמענם םרייםאר

 און קלאגעם ־ ײריםדיקציע אונםערזוכען
 די צו ענםשײדונגען בינדענדע ארויסגעבען

יוניאנם. שםרײםענדיגע
 חל איז אגריפענם .נא־רעידינג״ דער

 אים האבען װאס ײניאנם. די אײף בלײז
 ידניאנפ די אז הייפפ• דאפ אונםערגדשריבען.

 אױפ־ אפגעזאגם דעייי״־יל זיך האסגן ־יאס
 יוריםדיקציע־קריװדעם זײערע צ;גלײפלן

 דאס האבעז ודײטער װעלען של־ם־םיש. ביים
 אבער ױניאנס. אנדערע אסאקירען צו רעכם

דערירי־ צו אײםגעזעצס זית אײד ײעלעז זײ

 אלםער אן איז עם װערען. צו אםאקירט זיקע
 איז שװערד א אויף הויבם ױאם דער אז כלל.
 שויערד. א דורך פאי״עז צו געפאר אין אויך
 יוניאן־ אין גילמיג איז כלל דאזיגעד ד<ר

 צװישען םלחפות אין װי אזוי פינקט פלחפות
י*ענדער. אין פעלקער

אויםאי* שלים־אפםאך דער וועם דערוױיל
 אויף דרוק םאראלען איפגעהריערען אן בען

 זיך פארנעםען וואם ארבעטער־פירער. די
 ארגאניזירען םיס אנשמאם ״רעידינג׳■ פים

 רעכם םים וועלען זיי נים־ארגאניזירםע. די
 װיל־ דער אין וועלף װי ווערען באטראבם

 צד־ בהדרגזדדיג ױעם אפפאד דער דעניש.
 אזוי־נויםי־ דער םאר באדען דעם גרייםען

 אםע־ דער אין אייני*קײס ארגאנישער גער
 זײן איץ באודעגונג ױניאן םרייד ריקאנער

 צו־ גאעגםע א זײן װעם עפעקם באלדיגער
 קאנגרעם־ קיפענדיגע די אין לאפענארבעם

 פאליסישע די צױישען הײ־יאר. יואלען.
 פעדע־ ארבעםער ביידזי פון קערפערשאפםעז

 אזוי איז װאס צחאמענארבעם א — ראציעם
 פראגרעפיװעז א דערװיילעז צ־ אויף נײסיג

נאוועםבער. קוכוענדעז קאנגרעם
ײניגםער א םון כעכדרם די־  ירניאן פארא

ע פון פ ל ע ם צ ך עז א ד ל חן אנ ה
 קאנ־ געפײנזאםער א ביי איז םאי םוף

 גע־ געבוירען סיםי. אםלאנםיק אין יועטפאן.
 ארבעםעד• פח ױניאן פאסרעיגמע א ידארען

 אדן דיםעיל זױן באשעפםיגם זיינעז ױאפ
 אויםאר־ דער בײ אח געשעפםעז ־אלםעיל

 יוניאן נײעד דעד r* שפילצײ.ג פמ בעפינג
 האלסעיל .ריםעיל, די פאראייניגם זײנען

 ודעלכע םםאר״־ײניאן. דעפארםמענם ענד
 די ;מיםגיײדער םויזענס 70 ארים ־אט

 אפיס־װאר־ ענד פראסעםינג ״דיפםריבידםיזז.
 .דיס באקאנםער דער ײזולמד פין קערם״.
 באדײסענדשםע די געוזעז איז *65 םריקם

 םויזעגם 60 ארים פארםרעס אדן אפסיײ׳ונג
 דזשולערי ״פלעיסינג, די און םיפגליד־ער

 (שפילצײג־ 'יאדקערם׳־ײניאן נאודעלסי ענד
 םיםגדי־ סדיהננם 20 ארדס םים ארבצםער)

 ארדם אזדי װעס ײניאן םי־איא נײע די דער.
פיסגלידעד. םריזזננם 140 ארים האבעץ

 דער פון באםײס יױכסיגעד דער אבעי־
 צאל די *ין פיל אזזי נים איז פאראײניגונג

 איץ וױ םיםגלידשרשאפם. איצםיגער דער פין
 *וא ודאס סעגלעכקייםען. פאםענציעלע די

 גרײ די אדגאניזירען צי דזאבזנז װזים ײניאן
 האנדעלם־אנגזר־ אדפארבאניד־רםע 1צאי פע

 לאנגע הײנם נאך פראצעוועז ודאס שםעלםע•
 די אין שכירות מיזעראבלע פאר שםדנדעז

 אין T* דעפאדטםענם־פםאדם י*וקםוריעזע
 איז דא האנדעלס־אדנםערנעםדנגען. אנדערע

 די• r® גןיביס איטבארירטעד כםעם א פאראז
 אר־ ל־אי־נןיר״ א־פארגאניזירטע,־רײםע ־יאגעז

 גרו*ע באדייםענדע א בילדען שעלכע בעטער,
ם צװישען  אופארנאניזירםע דריםעל צדויי דז

מדינה. אדנזער אין איבעטער
 צדדיי באדײסיגם האס פארזדיניגונג די
אדמניזידונג דזיד פאו־ שםעדדעצז גרײפע
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ר ײגי*ז ?א׳יי׳קי t דן y r w r w pשאגד־ ־ 
ק. מ מן האם זי ודאס פ א ר ק a םחםת מ r t 

 ױגיאן דאזיגע די *5 דיססריקם אמײימװ
מ די »ין האם ש ר  עקזים־ זױר יארעויםוז ע

 פייבערד&סםיגע באםון » *גסרױקעלם םןגץ
ם מ * * * ר סי » רג  ױך באװי־זען האם *ח ן

w m w n w nK װאם געביםען. םך א *יץ 
 זי דערגרייכם. גים פריער האם ײגי*ז קײז
 םאציאלע פיז געץ א געשאםעז *ריך־ וזאם

ז ײזלמױר מ מ ט מ  ז*ן אײםגעבײם *ון מ
ײחג. זיײגעגע  םאר םיסםער א זױז ױאם מב
 איז 65 דיםםריקם אבער ױגיאגס. אגדערע

 קאמוניםםי־ פוז נעםם א גןװעז גלײמײםיג
ר ן  א װי האס דאם *ארםיײםעםיגקיים. ז

 םון וואוקם דעם געהאםעװעם םשא. שװערע
 קא־ דער איז םיעציעל ארגאניזאציע. דעד

 ױ־ די װען םגיעד״ גרײםע א געװען םוגיזם
 ארגאגיזיר־אר־ םאן געגוםעז זיד האם ניאן
נױ־יארק, םחוץ בעם

 עם־ לעצםע די אין האם 65 דיםםריקם
מ ע  באזייםיגם איז ער װי גאכדעם יאר. ל

 אפגעםרײסעלט זיך סי־אי־א, םוגם געײארעז
 און פארםײ־השפעה קאםוגיםםישער דער פת

 אם־ אין םאראייניגוגס דער דודך איצם, האם
 צום װעג זײן צוריקגעװאונען םיםי, לאנםיק

 אר־ קאנםםרוקםיװער דער צו איז סי־אי־א
 *ןראײגיגונגס־ דער בײ באוועגונג. בעםער

 א געווארעו אויסגעקליבעז איז קאנװענשאך
 איצם ביז גריגבעױג. מעקם מים פארודאלםדנג

 ארבעטעד דער אין גאםעז אוםבאקאנםער אז
 פאזיציעם די פרעזידענם. אלם באװעגונג.

 םאר־ געהעריג זײגעז באארד גענעראל אינם
 מענ־ םירענדיגע די צוױשען געװארעז םיילם

 ארגאני־ באזונדערע םריערדיגע די פיז שעז
 םי־ לעצםער דער אין איז, דערביי *הזציעס.

 די פון דרוק א געױארעז אויםגעאיבם נוס׳
 65 דיסטריקט פון םיטגלידער פריערדיגע

 עקזעקו־ אלס אסמאן ישראל דערוױילעז צו
 פעי־ דזשעק םון פלאץ אויםז םיװ־סעקרעםאר

 פרעזידענט געװען איז וועלכער אסמאן, לי.
 פריערדיגען א לויט האט. 65 דיסםריקם פון

 אינגאנצען צוריקציען זיך געזאלט אפמאך,
ױניאן. דער אין ארבעט אקםיווער םיז

 גענעראל די אז האפען, צו בלײבט עס
 ארגא־ פאראײניגטער דער פון עקזעקוטיװע

 ארבעטס־ אן בילדען באמת װעט ניזאציע
 םריער האבען ײאס ליניעם די און קאלעקםיװ
 די אין מיטגלידער פשיט׳ע די אפגעםײלט

 װע־ פארװישט װעלען ארגאניזאציעם, דרײ
 שטאר־ און פאראײניגטען א בילדענדיג רען׳
 א־ני־ די ארגאניזירען צו אינםסרומענט קען

האנדעלס־אנגעשטערטע. ארגאניזירטע

 סאראײניכען ײד יײי ײניאן פאריערס
 סרייש־ארכעטער דע׳ר מימ

אינםערנעשאכער
 טען14 פץ םײםס״, יארק '«נױ דער אין

 פאר־ װעגען נײם־נאםיץ א געװען איז ײני.
 לענגערע א אן שוין גײען ײאס האנדלונגען.

 דער פץ פיי־ערשאפט דער צװישען צײם
 און .)1״ א־ו פ. וא. ױניאן פלייש־ארבעטער

 ייניאן. ארבעםער לעדער ענד פאריעי־ די
 װע־ זא^ יוניאן פאריערם די אז דעם. ײעגען

 א*נ־ פלייש־ארבעטער דער פץ נדיל א רען
נאטיץ זעלביגער דער אין טןירנעשאנעל.

 פרעזידעגם דעד אז דערציילם. אויך װערם
 איז םיני• דזשארדזש אוו x א. דער םון

 א אבער איז עם שידדך. דאזיגען דעס געגען
שםערען. קעגען אים װעם ער צי םסק

 בײדע די אס פון םארשםעלצוגג די אויב
 זיין עס װעם קומען. צושםאגד װעם ױניאנם

 םון געשיכטע דער אין םאל ערשםע דאס
 גע־ א װאם באװעגונג׳ ארבעםער היגער דער

 פאר* נאדעל־ארבעםער פון ייגיאז שלאסענע
 גאך איז שידוך דער קצביס. םים זיך אײניגם

 גאר־ די פאר פארשםענדלןיך איז עם װי
 זײ־ וועלכע לעדער־ארבעםער. אדער בערם

 אינםערנע־ פאריערם דער םח םייל א נןין
 בשותפיתידיגען א האבען וועלען און שאנעל׳

 יעצ־ די קצבים. די םים באדען איגדיםםריע
 װעלכע פון בהםית םון םעל די שינדען םע
 לעדער. די אויס ארבעםען גארבערם די

 פאריערם ד״אבען שײכות א פאר וואם אבער
קצביםז םים

 םראכטען צו אבער שײנען צדדים ביידע
 די :זאכען םראקםישע מער אנדערע. חזנגעז

 בוטשער ענד קאםערם מיעם .אניאלגעמייםעד
 איר פארםאפלען קענען צו זזאםם װארקםעז״׳

 די אייגשלינגען דורך םיםגלידערשאםם
 ױ־ פאריערס די אינםערנעשאנעל. םאריערס

 פאראײני־ אזא דורך אז גלויבם, װידער גיאן
 רעספעקםאביליטעם די געװינען זי װעם גונג
 וועלכע ל.׳ אװ פ.׳ א. דער,״רעאקצ־אנערער' פון
 ?אר־ וןר אויף האבען שטארק זײער דארף זי

 /דער־א קאליר. קאמוגיסטישען איר דעקען
 מעל^אויף אויסגערעכענט אלזא איז שידוך

 װי צדדים. בײדע פון באקװעמלעכקײם דער
 פאך־ זײערע פין געמײנזאמקײט דער אויף

אינםערעםען•

 פארדיכםע א ל,ריגט סעגלעד ױעמםכרוק
שטראןן

 אין געריכט פעדעראלען איגם דזשירי א
 באשטראפט חודש פאריגען ־אט יארק נױ

 הוירסט־צײטונגען. די און פעגלער ױעסםברוק
 געגען גיפם זײן פארשפריים ער װעלכע אין

 בא־ פאר דאלאר םויזענט 475 ימיט ייניאנס.
 רעיגאלדס, קװענטין פון נאמען דעם שמוצען

 מלחמה־קא־ און זשורנאליםנ^ באקאנטער א
 פץ אײנעם אין האט פעגלער רעםפאנדענט.

 זײן אין ,1949 אין צײטונג־קאלומס- זײנע
 געשריבן נוסח. העסלעכען און װאולגארען

 נאקעטער א ארומשפאצירט האט רעינאלדם אז
 לעבען פרוי׳ א פון באגלײטונג אין גאס, אין

 אז אץ קאנעטיקוט אין ־ײם ברונ׳ס ־עיװאוד
 הײראט־ א געמאכט האט רעינאלדס. ער,

 זײנען זיי בעת פרוי, ברונ׳ס ןצו פארשלאג
 איז בד־־ן (העײואוד לװיה. ברונ׳ס n געפארען

 א. אי. סי. דער פרן גרינדער דער געװען
 ניט־זעי־טע־ א אין ױניאן צײטונגס־שרײבער

שנאה־אטאקעס). פעגלער׳ס פץ אביעקט נער
 רעיגאלדם׳ען געגען פעגלער־קאלום דער

 זעיביגער דער מיט געשדיבען גע־וען איז
 לרענק־ דער װעלכע מיט ביםערקײם און גא'

 אײף אטאקעס זײנע מאכט ז־טירנאליםט לעכער
 געלעגענט־ א־יך זײ צװישען ױניאן־פירער.

 דינ־ חשארדזש געגען העצעס גיפטיגע לעך
 אר־ פראטינעטע אנדערע אץ ד־בינסקי דיד

 דאס גערוען איז דא־ אבער בעטער־פירער.
 יא־ צ־ואגציג איבער דער אין מאל ערשטע
 פץ לאריערע זש״רנא־יטטי־טער ריגער

 זיינע פין לרבן א װאס פעגלער. ײעסםברוק
 אין געבראכט אים האט משיגעת־אנפאלען

רעי־ רר. שאדעךעױזאץ. ראנענדיג געריכט׳

גזגרעכפדגנךם
 זינם אז באװיזען. נעםלעך האם נאי־דפ

 הע־ צו עפעגםלעך אגגעהויבען האם פעגי׳ער
 פאס־ זײן ®ארלוירען ער האם אים געגען צען
זשורגאל. .קאליערס״ אין שרייבער אלס טען

 געידען איז םעגלער וואס אליץ דאס שדין
 זײן קװאלעז,םת די באוױיזען צו געצוואונגען

 דירעק־ א או׳יף עגםםערען און איגפארביאציע
 קלאפ שװערער א געודען א־ז אנט־אגע טער
 פאר □אד־ױגס דיפקר׳דיגען דעם אם פאר

 אויםצוםינםלען לייכםער םך א איז פעגלער׳ן
 פון װעגם דייםיר אין העצעם משיגענע זײנע

 דא־ די פארענםםערעז װי שרײב־ציםער. זיץ
געריכם־םארהער. אפענעם אן איז העצעם זיגע

 װעםםברוק אז האפען, קײם קען מ^ן
 געצוים־ ווערען פראצעס גאבן װעס פעגלער

 געווען איז ער װי אנשםענדיגער און טער
 186 םון רעדאקטארען די אבער איצט. ביז

 פעגלער׳ם םארשפרײםען װעלכע צײםונגען.
 קוקען איצם הסתם מן וועלען שםירערייען.

 םינגער. זײנע אויף פארזיכםיגער אביסעל
 הוירםט־ די אפילו האבען געלם־שאדען א פאר

מורא. צײטוגגען

ײכם ױני^ן שםאר־ארכעםער  שר
אגריםענם אוגםער

 אוגטער־ האם שטאל־ארבעםער־ײניאן די
 גרעסטע צוױי די מיט אגרימעגטס געשריבען

 קאר־ םטיל -ױ־עם די שיטאל־קאמפאניעם,
 קארפארײ־ סטיל ״נעטלהעם און פאריישאן״

 דער איידעױ שעה׳ען געצײלטע בלויז שאן״.
 װען אויסגעגאנגען, איז אגרימעט אלטער

 דער־ צו געצװאונגען געװען װאלם ױניאן די
 די אינדוםטריע. דער אין סטרײק א קלערען

 שטאל־פיר־ גרעסםע צװיי די מיט אגרימענםם
 אנדערע די פאר מוסטער א זײן װעט מעס

 ױניאן די וזעלכע םיט פירמעס, קלענערע
װאכען. נאענםסטע די אין פארהאנדלען װעט

 אר־ די װעלען הויפט־אגרימענטם די לויט
 פענט 5 פון העכערונג לױן א קריגען בעטער

 צװײ ױלי, ערשטען פון אנהויבענדיג שעה- א
 םארבעםערען צו אויף העכערונג שעה א סענט

 און בעגעפיטען פארזיכערונגס סאציאלע די
 צ״ אױף שעה א פענט פינף און דרײ צױישען

 איצטיגע די םון עלטער־פענסיעם די העכערען
ioo איינ־ חודש. א דאלאר 140 צ־ דאלאר 

 עלטער־פענםיעס. פעדעראלע די שליסענדיג
 א דאם איז צוזאמען אז רעכענט, ױניאן די

שעה. א סענט צװעלף פון ״פעקעדזש״
נע־ ג׳עזעצען פארזיכערונגס סאציאלע די

 לעבענס־פאר־ האספיטאליזאציע, אר־ם רען
 אנדערע. און קראנקעךבענעפיט זיכערוגג.

 דעם אט צו צאלען איצט' װעלען ארבעטער די
 די און שעה א סענט האלבען א און 4 פאנד
 םורע זעלביגע די צאלען ־ועלען בתים בעייי

 העכערונג. שעה א סענט צװײ די א־ינשליסלעך
 דאלאר 140 פץ עלטער־פענסיעס מיניר־ם די
 אר־ אן װען װערען געצאלט װעייען חוז־ש א

 אין דינסט יאר 30 נאך רעטײערט בעםער
פירמע. באטרעפענדער דער

 פאר־ לײדער א'ז פארהאנדלוגגען די אין
 גאראנ־ פאר פאדערונג די געװארען ־ײרען
 האט דאס װאס שכירית. יערלעכע טירטע
 שטאל־ דער פון פיאנער־אויפטו א זיין געזאיט

 אומשטענדען די אונטער י־ניאי• ארבעטער
 טעטעל־ שלעכטער קײן נ־ט אב-<ר עס א־ז

 צװיי ארום אז אכט אין נעדענדיג ײענט.
 זײנען שטאל־ארבעטער םויזענט ה־נדערט

 הונדערט צוױי אנדערע און ארבעטסלאז איצט
טאג. א שעה פיר אירום ארבעטען טויזענט

 וואס בירגעד־קריג. ער
 איז צעפלאקערם זיר האם

 בלי װעם גװאטעמאלא,
אפרוי־ גיכען אין ספק
 פון רעגירונג די מען
 ארבענץ פרעזידענם דעם
 דורכגעדרונגען איז וואם

 פויערים־מאסען ארעסע די קאמוניםמען. פץ
 ארבעטער שםארק־עקםפלואםירםע די און
 זי־ װעלען רעפובליק קלײנער דער אט פון

 רע־ דאזיגער דער אויף טרויערען ניט כער
 דאס ארײנ־מאנעװרירט האם ײאם גירונג,

 ״אייגהײט־ פון עקספערימענטען מיט לאנד.
 װאסע־ שטורמישע די אין פראנט״, לעכען

 װעלט־פאליטיק. קאמיניסטישער דער סון רען
 אומגליק אן געױען זיכער אבער װאלט עס

 םא־ די װען גײאטעמאלא, פון פאלק פארן
 דורכ־ דארט זײנען װאס רעפארמען. ציאלע

 צענד־ לעצםען דעם אין געווארען געפירט
 פון קרכן א געפאלען װאלטען יארען׳ ליג

בירגער־קריג
 די אט געשריבען װערען עס בשעת

 מיליטערישע די אן נאך האלטען יטירות.
 דא רוילען מיר גװאםעמאלא. אין אפעראציעס

 אנט־ די איבערגעבען קורץ נאר וױיםער
 איצטי־ דער צו געפירט האט װאס װיקלינג

.איבערקערעניש גער
 אי־ פרעזידענט דעם פון רעגירונג די
 אין מאכט דער צו געקומען *יז װאס בענץ■

 געהאלטען צײם גאנצע די תאט ,1950 יאר
 קיין ניט איז זי אז פארזיכערען׳ אייז אין

 אבער צײט זעלבער דער אין קאמוגיסטישע.
 װיר־ די װאקסען אײן אין געהאלםען האט
 אױף ״פרײנט׳' קאמעיסטישע די פון קדנג
 אד־ ציװילער דער אין םײ רעגירוגג, דער

 דער פון אנפידונג לער אין סיי מיניסטראציע
 כא־ דעם װעגען ספקות לעצטע די ארמײ.

 פאר־ זײנען רעגירונג דער פון ראקטער
 ג־־א־ קײן אנגעקומען ס׳איז װען שװאונדען,

 װאפען־טראנספארס געהײנלער א טעמאלא
פוילען. קארוגיסטישען דעם פדן

רעפארנזען סאציאלע
 גע־ איז אנטװיקלינג פאליטישע די אט
 גרויסער דער פץ רעזולטאט א ױי קומען

 איבער לעבט גװאטעראלא דאט צעטרייםלונג
 װיר־ דער אונטער יאו־ צען לעצטע די פאר
רעפארמען. סאציאלע ראדיקאיע פון קונג

 פאר האט װאס רעזשים■ פעאדאלער דעי־
 אפגע־ די איבער געװעלטיגט יארען לאנגע

 מאסען, ארבעטער אין פויערים שטאנענע
 רע־ א דורך געײארען איאפגעװארפען איז

 רעװאל־ציאנערע די .1949 יאר אין וראלרציע
 פרעזידענט פריערדיגען פיגם רעגירונג
 פראגרעסיױע אײנגעפירט האט רעאװאלא

 אייך אנדערע ציוישען ארבעטם־געזעצען
פארזיכערונג. סאציאלע

 פדע־ מיטן בראש רעגירונג, איצטיגע די
אויפן געגאנגען װײטער איז ארבענץ, זידענט

היםמאן יוסה דד. םח

 יאר אין רעפארמען. סאציא־־ע פין װעג
 א צו צוגעסראטען רעגירינג די איז 1953

 אגראר־ לויטן אגראר־רעפארם. ראדיקאלער
 דער דארף ,1952 יוני, טעז 17 פון געזעץ
 פאנאנ־ פייאנטאציעס גרײםע די פון באדען

 פויערים די צוױשען װערען דערגעטײלם
 האט דאם פארם־ארבעטער. ערדלאזע און

 ױידער־ שטארקסטען דעם ארײםגערופען
לאנד־פריצים. גרויסע די פון שטאנד

 די איז לאנד־באזיצער גרעםםער דער
 אונטער־ אן קאמפאניעי׳ כטיפר .פאראײניגםע

גרויס־קאפיטאל. אמעריקאנער פון נעמינג
מוטנעס אץ פיש כאפען ?ןאמוניסטען

װאסער
 די אײסגעגוצט האבעז סיטיאציע די אט

 זײנען אגעגטען קאמיניסטישע קאמוניםטען.
 קאנפעדערא־ דעד אין סײ ארײנגעדר־נגען

 סײ ערד־ארבעטער און פויערים פון ציע
 ארגאניזאציעם. ױניאן טרײד שיואכע די אין
 פון אנפירונג די פארכאפט באלד ־אבען זײ
 פון רעגירינג די ארגאניזאציעס. דאזיגע די

 איר אין הילף זיכענדיג ארבענץ. פרעזידענט
 דעם געפונען האט פאזיציע. .ױאקעלדיגעו־

קאמוניסטען. די בײ אנשפאר אײנציגען
 שוין זײנען געשעענישען וױיטערדיגע די

 װירקונ־ אומפארמײדלעכע א־ן נאי־מאלע די
 קאמוניס־ מיט ג״ט־ברודערשאפט פון גען
 דער־ קאמפען סאציאלע פון ארעמע. די :טען

 גע־ באשטימט איז גיואטעמאלא שיטערטע
 פון הענט די אין ־יערקצײג א װי װארען

 װעלט־פאליטישע די פאר קאמדניסטען די
מאסקװע. פון פלענער
 טעג־ די פון ש־ין װײסען לייענער די !ױי

 בירגער־קריג דער זיך האט צײטונגען, לעכע
 פין ניפלה פולשטעגדיגער א מיט געענדיגט

 גװא־. אין רעג־ר־נג פרא־קאמ־ניסטישער דער
רעד.). - טעמאלא
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אי־על־־א פץ קאנפערענץ ‘אײ

 גע־ זיד האט לאגע אנגעשטרענגטע אן
 אינטער־ פון לאנפערענץ דער אויף שאפען

 אין (אי־על־א) אפ־ס יײבאר נאציאנאי־ען
 גר־יסע פון באטײליגינג דער ד־יך גענף.

 אירע אץ סאײעט־ריסלאנד פץ דעלעגאציעם
 געעפענט איז קאנפערענץ די סאטעליטען.

 אנהאל־ ױעט א־ז ײני נטען דעם געײארען
צײט. װאכען עט־עכע טען

 אפגע־ זײנען ־ואט דערקיער־נגען צוױי
 דער פון אנהייב םארע ביים געװארען געבען

 כאראקטער דעם בילט באװייזען קאנפערענץ.
 איז אײנע :באראט־נגען איצטיגע די פין

 דעלע־ פראנצויזי־טען דעם פארזיצער, פונם
 דערעפע־ ױץ ןיא :ראמאדיע פאול גאט■

 דעלעגא־ די באגריםט ער האט נונגס־רעדע
אפע־ און לענדער קאמוניסטישע די פץ טען

 פאר־ פת װעג א געפיגעז זאל סען אז לירט.
 (.?;א־עקדם־ צוזאמענלעבען און שטעגדיגוגג

 פון דערקלז^־ונג א איז צוױיםזי די םענץ״);
 ריםשארד םער דעלעגאם■ עגגלישעז דעם

 איצ־ די באצײכענט האט װעיכער םנערא!•
 פון קריזים שװערסטען דעם װי לאגע טיגע

 ביז־איצםיגער גאנצער זײן פאר אי־על־א
עקזיסטענץ.
 די עקםםרעמען׳ בײדע זײ אט צ־וישען
 פעסימיזם׳ און אפטימיזם פרן שטימונגען

 קאנ־ דער פון באראםונגען די זיך באװעגען
 קאנסטיםוציע דער פת פראגען פערענץ.

 פארנע־ פראגען פאליטישע אלגעמײנע און
 פארהאנדלוג־ די אין ארט ברײטען אזא מען
 די װעם צי םפק, גרױסער א ס׳איז אז גען,

 צו צײם גענוג האבען נאך בכלל קאנפערענץ
 גרינדלעסקײט געהעריגער מים באטראכטען

 דאס װאס פאליטיק׳ סאציאלער פון ענינים
 דער סון פינקציע אײגעגטלעכע די דאך איז

אי־על־א.
 אן סאװעט־תסלאנד פ־ן אנשלוס װעגען

 הא־ אפים לײבאר אי;טעדנאציאנאלען דעם
 נומער לעצטען אין באריכטעט שוין מיר בען

 רוס־ םאװעט מים צוזאמען ״גערעכטיגקײם״.
 געמאלדען אפיציעל דעמאלט האבען לאנד
 אנדערע׳ צוױי די אױך אנשלדס זײער

 םאװעטישע .זןלבםםשטענדיהע׳ בלדמרשט
 װײס־רוסלאנד. און אוקראינע רעפובליקען:

 צוויי די נאך צוגעקומען זײנען דאן ־ינט
 דעמאקראטיעם״ * ״פאלקס קאמוניסטישע

 טשעכא־ װי אזוי בדלגאריע. און נגארעןיא
 דער אין זיך געפינען פוילען אץ סלאװאקיע

 קאמוניס־ די האבען פריער, פץ אי־על־א
 רעפרעזענ־ שטארקע גאנץ א לענדער טישע
קאנפערענץ. דער אױף טאנץ

 די פירען ניט זיך זאלען עם אזוי װי
 זײן ניט זאל עס װאס און דעלעגאטען א^ע

 .אבער רוקט באטייליגונג, זײער פון כװנה די
 אגװעזענ־ זײער פון גופא פאקט דער ארויס

 קאנ־ דער פון עיקר־פראגען רײע א הײט
 גײען פראגען די אט װעגען און סטיםוציע

 אויף מײניגגען די פאנאנדער שטארק זיך
קאנפעלענץ. דער

ונגט־םעז־נאהני/ןמט י;^1’ ו — דעלעגאטסן אלע
 דער װעגען — איז פראגע װיכטיגםטע יד

 דע־עגא־ די פין פאזיציע געזעלשאפטלעכעד
 לענ־ קאמיניםטישע פץ ק־מעז װאס ציעס•
 אי־על־א די איז באװאיטט. ס׳איז װי דער.

 דעלע־ םארטען דריי פון צוזאמענגעשטעלט
 ארגאניזיר־ דער פון פארשםײערס :גאטען

 אונטערנעמער־ די פ*ן ארבעטערשאפט, טער
רעגירונגיען. די■ פץ אץ ארגאניזאציעס

 קאמרנים־ פין דעלעגאטען די צד ^1מיי
 טענות קײן הײנער קעז רעגיר־נגען טישע

 פארטרע־ לעגיטימע זײנעז זיי האבען. :יט
 אין רעגיררנגען עקזיםטירענדיגע פיו טעד

 אײנשטימיג ריא״ז צ' אײם• ניט ראכט עם
 מיט איז אנדערש ניט. צי רעזשימען די מיס

פץ און איגח־סטריע ד־לר פין דעלעגאטען די
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 קייץ נים זיינען ערשטע די ארבעםער. די

 אוגםערנעמער־ פיז םארשטייערם אםת׳דיגע
 אזעלכע װײל דערםאר. פשוט ארגאניזאציעס
 און דארם. גים עקזיסםירעז ארגאגיזאאיעס

מ די אג  די אין זיד געפינם אינדוםםריע ג
 — צװייםע די ;רעגירי־נג דער פת הענם

 די פון פארשםײערם אםת׳דיגע קײז נים
 אר־ ארבעםער םרייע קײז ײ׳ײל אדבעםער

 קאמו־ די אין סאדאן גים זײנען גאניזאציעס
לענדער. ניםםישע
װעל־ פאר שודעריגקײםען. די זײנזין דאס

 גע־ אװעקגעשםעלם איז קאגפערזנץ זײ כער
 דעלעגאציעם. קאמוניסםישע די דודך יוארען

 קאנםםיםו־ די בײםעז נים זײ צוליב קעז פעז
 אי־י־ שםיל־שדוײגענדיג נאר קעז סעז גיע׳

 דזנלזיגא־ די אז פאקם■ איבער׳׳דעם בעדגײז
 זײנען לענדער קאםוגיםםישע די פיז ציעס

 װעג דעם אם אויף אזםקאגסםיםוציאנןדע.
 די גייץ געלאזם זיך האס קאםשראמיס םיז

קאנפןירענץ.
 כזאנ־ אלע געװארען אנערקענם יײנען עס
לעגדער. קאםוגיססישע די *ז דאםעז

 דערהאלג גרריסען ה*ם לײכ^ר־*ןר»י
*ויסםר*ליע איז «*רר*מעגם־יר*לען כײ

 אויםםראיי• אין ■אדלאםעגם־יזזיי^עז די בײ
r. סאי, םעז29 דעם ®*־גןיקוסעז יײמז װאם 

 גרױםען א געוזאי־נען לײבאד־טאדסײ די האם
 די דער&רײכם גים האם זי אכער דעדסאלג.

 רעגיח־נג. איצסיגע ביז די און נואיאריםעם
 מענזעס *רעבױער־םיניסםער םיםן בראש

טאכס. דער בײ געבליבעז וזײסער איז
 pc צדזאמענגעשםעלם איז רעגירונג די
מראלע די = מנייליציע־מרםייעז צחײ  לי

 .קאוגםרײ אזדײגעריפעגע די און •ןרםי׳י
 ציזא־ בײדן זדצם ביז האבעז זײ •ןרםײ׳י.

 די םון םזךאריםעם. קנאאע א געהאם םען.
 גע־ 68 זײגען .האדד־ אין דעױםאםען 121
 קאאליציע־ בײדע די םיז אנגעהעריגע װעז

 איצ־ די בײ לײבאריםםען. 52 אדן •ארםייזװ
מ  גע־ לײבאר־־שארםײ די האם װאלזװ םי

 57 איצם האם זי — םאנדאםלז 4 װאונעז
 רע־ די בשעת *ארלאםעגמ. אין דעױםאםעז

 4 םארלײרען האבען ארםײעז8גירמגם*
 צו־ ביידע געבליבען. זײנען ארן םאנדאםעז

 אין דעסוםאםען 64 סי־ז אל1 א מים זאכוען.
 רעגירונגס־ די אז הײסם דאם ®ןרלאמעגם.
 גאנ־ איז באםרעפם .האוז׳ איז מאיאריםעם

 שםארקסםע די איז לײבאר םאנדאםען. 7 צען
 נאך םארם אבער אױסםראליע. איז *ארםיי

 יםאי*ים־6קא שאראיינינםע די װי שודאכער
פארםייען. םישע

איינמאל. נים אנגעױיזען שוי̂ן האבען םיר
 ױאל־רעזול־ אז געלעגענהײםען, עגלעכע בײ

 האבעז לענדער דעמאקראםישע אין םאםעז
 גיע־ א םך א ציים הײנםיגער אוגזער אין

 אין אוים דריקם עם װי באדייםונג סערע
 דעפו־ מזל דער שון ענדערונגעז קלימע די

 צוױי־ דער אויף אח זײם אייז אייף םאםעז
 לענדער. הויך־אגםדויקעלםע די איז םער.
 מיס סייאדיציעם- דןימאקראםישע אלםע פים

 פארםײעז פאליםישע קאנםאלידירםע םעםם
 די ארים געראנגעל שױלרער א שאר הוםם

 דער םון לייםער םזמיאלעז אײפן פאזיציעם
נעזעלשאסם.

 פיײ א סארםאגם וואם אײססראליע. איז
 שארזיכערונג. סאציאלער פון םיםםעם נעם
 ראדיקאל־ פון רױים באר*פארםיי,ײי די איז

הויפם־ איר פאדערינגען. םזמיאליסםישע

 איז װאל־קאמפײן לעצטען איו פאדערונג
 די װערען געהעכערם זאל עס אז געווען.

 םונם 4 אויף ארבעםער פאר עלםער־פענםיע
 — קליינע א זיך, דאכם וואך. א דאלאר) 9(

 -גראשע־ װארט דאם באנוזרעז צו נים כדי
 דער איז דאך אבער פאדערונג. — דיגע״

 קרײ־ קאפיםאליסםישע די פון ־וידערשמאנד
 װילדער א פאר׳עקשנ׳םער. א געווען זען
 אוי־ *ז געװעז איז װאל־קאםף חןר און

 דער־ פשום — ליידענשאפםלעכער םערםם
 זייער יוײסען קאפיםאליסםען די וױיל םאר.

 װעגען בלויז נים זיך האנדעלט עס אז וואויל.
 זייערע םיז פארקלענערונג מיניםאלער א

 אנ־ אלגעםיינעם אן װעגעז נאי־ ב<אפיםען.
 פראפי־ פון באזע גאנצער דער אויף גריף

 ־ואקםענ־ די װעם ביסלעכװייז און סיסםעם
 דעם אונםערגראבעז ארבעםער־מאכם דיגע

מז אנ  אבער פי־ידלעכע. די נױם םיסםעם- ג
 דעמאקראםישער דער םח װאםען שארםע

ארדענוע.
 צו־הילף איז װאל־קאםף איצםיגעז אין

 א פארםײעז קאיים^ייסםישע די געקוםען
 קאפמיס־ םון סקאגדאל אויפגעז־עקםעד נײ

 םון באאםםעי־ הויכעד א שפיאגאזש. םישען
 אי־ זיך דיאם אםכאסאדע שערסיעייסא דער

 רעגירונג אריסםראלישער דער בערגעגעמז
 םאװעםישעז re נעץ א אדיפגעדעקס האס אח

 פארװײ דינעז עם ודעלכעז אין שפיאגאזש.
 רע־ די אײפםראיייע. ®ץ בירגער פיל ?עלם
 1םקאנדאי דעם אס אויסגעגוצם האם גרדנג

 כאםעלמרונג. דעד אויף שרעק א װארסעז צו
 ענלעך שםיםונג. א געשאסעז זיד האם עס

 אונז בײ .סעקאייםיזם״ גום־באקאנםען צום
 פון שםימונג דער אם r» *ח לאנד אין

 רעגירונגם־פארםײעז די וזאבען היםםעריע
^ געוואונעז י נואיאריםעס. קנאפע ז

 פאראײכיגען יתיאגס עסםרײכישן
קהילה אידישע אוםגעקוםעגע

 נים איז װינער־ניישםאם שםאם דער אין
 נײ־ דאס געדוארעז געעםענם צרריק לאנג

 יד־ סריח־ םרייע די פדן הויז אײםגעבײםע
 איינגע־ איז הײז םמ וואנמ איק אויף גיאנס•

 א מים געדענק־םאוועל א געווארעז םויערם
 אומ־ דעי־ אכרון אױפשריפמ פייערלעכער
 װינער־ פון קהילה אידישער נעקומענער

ניישםאס.
 װינער דעם פון פרעסע־בױלעםין דער

:דעם װעגען דערציילם קהילה־פארבאנד
 דער איז .1938 גאװעםבער. סזםען דעם
 םולשםענדיג וױנער־ניישםאם פת טעמפעל

 באנדעם• נאצישע םח געווארען צעשםעדם
 ם׳איז עםםרײך. אין סיגאגאגעם אלע װי אזוי

 שםיינער, הויםען א װי םער נים געבליבען
 פאגראם* נאצישע די םון עדות שםומער א

 בא־ אידישע די .1938 נא־לעםבער אין םעג
 פאר־ איז װינער־גיישםאם םוץ םעלקעריגג

 קאנצענםראציע־לאגערן. אין געװארען שיקם
 ניםא אוםגעקומען. דמען אידען מערםםע די

 װינער־נײ* איז קהילה אידישע קית םער
 םעםפעל אמאליגען םון פלאץ דער שםאם.

 אידי־ דער צו בירושה אריבערגעגאנגעז איז
 םאציאליפ־ דעי האם וױן. םון קהילה שער

 וױנער־ םון (כעיאר) בירגערםייסםער םישער
 פון קהילה דער צו געװענדעם זיו :יישםאם

 צום םלאץ דעם םארקױםען זאל זי אז װין.
 וױנער די געװערקשאפםען. די םון פארבאנד

. פארשלאג דעם האם קהילה ען ם ^ו  איצם א
םון בנין נײער דער געווארעז געעםענם איז

נערעבטיגיןײט <{-----------------
 געװארען אנטהילט ס׳איז און ײניאנם די
 זײנען עס ײעלכען אויף געדענק־טאױעל. א

ווערםער: פאלגענדע די אויסגעקריצם
 געפו־גען זיך האם פלאץ, דעם אױף .דא.

 װינער־ אין אידעז די םעמפן^.<>פון דער
 .רא־ װען ,1938 נאוועמבער. ביז ניישמאם.
 פארניכםעט אים האם משוגעת םיסטישע

 געװערק־ עסםרייכישער דער פייער. דורך
 און סלאץ דעם אפגעקױםם האם שאסס־בוגד
 הויז דאזיגע דאם 1953 יאר אין אויםגעבױם

 מענשען ארבעםענדיגע די דינען :אל עס אז
 עקאנאמישע פאר קאמף און ארבע׳ם ױיעי• אין

 וואוינען זאלען ײשר. סאציאלען םאי־ רעכם■
 פון באוואוסםזײז דער הויז דעם אם אין

 געפילען די פארבונדעגקיים. מעגשלעכער
 פון ציזאםענגעהעריגקײם ברידערלעכער פון

מענשען״. אלע

רענדער שארשײדזןנע שץ
 םאציאליסםען די האבעז פראנקרייך אין

 נייעם דעם םון איינלאדונג די צוריקגעװיזען
 פראנס. מענדפס פיער פרעמיער־םיגיסםער.

 נײ־געשאפענעם דעם אין באםײליגען צו זיך
 גע־ איז רעגייײנג די רעגירונגם־קאבינעם.

 םון כאםייליגונג דער פים געװארעז בילדעס
 פארטיי. דע־גאל׳ם םון מיםגלידער איינינע

 — רעגירדנג קאנםער־ואסיװע א איז עס
 ד.אט רעגירדנג די צענםער׳־. םיז -רעכםם
 די פארענדיגען צו מאנדאם דעם באקוםעז

 םאנאה א איז ביז אינדא־כינע. אין םלחמה
 סא־ די געווען םסכים האבען דערויף צייס.

 אז אונםעי־שסרײכענדיג. אויך ציאליססעז
 פאראנםװארםלעכקײמ ?ית נים םראגעז זיי

 פא־ קאלאניאלער אומגליקלעכער דער פאר
װאלט װען פראגקרײך. םון ליםיק

 װעלם־מלחמה צוױיםע די פארעגדיגען גאכן
 אוםאסהענ־ געבען צו צוגעאיילם געװעז זיך

 דרום־םזרח אין קאלאניעם אירע צו גיקײם
 מימ געםאן האם ענגלאנד װי (אזוי אזיע

 קאםאס־ איצםיגע די וואלם דאן אינדיע).
געװארען• פארהים םראפע
 פרע־ פונם רעגיי־ומ די ד.אם יאפאן אין

 איר דורכגעםירם יאשידא מיער־מיניפםער
 פאליצײ־ די צענטראליזירען װעגען געזעץ
 אפגעשאפט ױינען געזעץ דעם מיט מאכם.

 פא־ פראווינציעלע און 5לאקאל די געװארען
 איז מאכט גאנצע די אמםען. ליצייאישע

 צענטרא־ דער פון הענט די אין םאראײניגם
 פארשטייערס געװיילםע די רעגירוגג. לער
 אדמיני־ פראוױנציעלע און שטאםישע פון

 אי־ ניט דעה שום קײן האבעז םםראציעם
 האבען סאציאליסטען די פאיייצײ. דער בער

 אנהויב אז װי געזעץ דאזיגע דאם נאקעמפם
 א אין אויםםנײ יאפאן םארוואנדלען םון

 װילדע צו געקומעז ס׳איז פאליציי־שםאם.
 געשלעגען םיט פארלאמעגם■ אין םצעגעס

״געזיגם׳. האם 'אשידא געשר'יען. און
 געווארען פארענדיגם איז דענעמאוק אין

 באוועגונג. לוין אלגעמײנע אז דערפאלגרייך
 רעגירונג. דער םון םארםיםלונג דער מים
 קאלעק־ נייע געווארען געשלאסען זײנען עס

 אונ־ איגדוםםריע, דער מים אפמאכעז םיװע
 דע־ איז ױניאנם די באדינגונגען. גרםע םעי

 איז ארגאניזירט. גומ זײער זײנען נעמארק
 באפעלקע־ א מים לאנד. קליינעם דעם אם

 איינ־ מיליאז פערםעל א מים פיר פון '־וגג
 אין םיטגלידער צאל די באםרעפם װאוינער.

 םויזענט 700 צו נאענט ױניאנם םרײד די
באפעלקערונג). דער םון פראצענט 16 (וזעכער

אינ־ אונזער קאסט יפיל
 אנצופירען םערנעשאנעל

 אין ארבעם דער מים
 איז װיפיל ײניאןו דער
 אײסגעגעבען 1953 אין

ארגא־ אויף געװארען
 און טעטיגקיים ־ ניזיר

 צװײ בלײז זײנען דאס י סםרייק־בענעפיםפ
 ארויםגע־ ־אבעז מיר ױאס געגענשםאנדעז■

 אנגעפיקעירעטען ציפערען מים דעם פון נוםעז
 די וואם .1953 יאר פאיז פינאנץ־באריכם

 בוכהאל־ אח רעוויזארעז אינםערנעשאנעל
חודש. פאריגעז פארעפעגםלעכם טערס,דזאבעז

 ארום בלות נעםס באריכם דאזיגער דגר
 ייאקאלעז׳ די פון הוצאות און חכנסות די

 און גענעראל־אפיס את באארדם דזשאינם
 אדן אייננאםען די םים שי־כות קייז נים ד.אם

 רעםײער־ און װעלפעיר די פון אויסגאבען
 דער אונםער זײנען ױאס פאנדען. רענם

 װעלכע וועגעז און ױניאן דער פון השגחה
 ניפער פאריגען אין באריכםעם האבען ריר

.גערעבםיגקײמ׳׳.
 12 ײ אין האם 4אינטערנעשאנע־ אעזער

 דעם א-ן יאנואר ם<ן1 דעם צדוישען חדשים־
 אריפגעגעבעןיקנא־ .1953 דעצעמנער• טען3ו

 און פאריואייםען צ־ דאיאר מיליאן ib פע
 ארגאניזאציע. ריזיגער דער מים אגפירען

 דער״' פין גענעראל־אפיס דער ד.אט דעם פין
 אגגע־ אירע מים צ־זאמען ‘אינםערנעשאנעי

 באארדס. דזשאינם און לאקאלען שלאםענע
 פערםעל א א־ן צוױי איבער אויסגעגעבען

 אץ ארגאניזיר־ארכעם אויף דאלאר מיליאן
פםרײק־בעגעפיםס.

 אויפ־ זײנען דאלאר מיריאן זיבען קגאפע
 אר־ 739 צי שכירות אין געװארעז געגעבען

 אינ־ אין לאקאל ביזנעס־אגענםען■ גאניטערם.
 אנגע־ 927 צו און בעאמםע טערנעשאנעל

 ייניאן. דער פון בײראס די אין שםעלטע
 פעי־ראל װעכעגטלעכען א האס ױניאן די

 lb יי פאר דאייאר טויזענם 132 איבער פ־ן
 בױרא־אג־ א־ן בעאמטע 66 ריט הונדערט

 בא־ דורכשניט־שכירות זייער געשםעלטע.
 אי־ װאך. א דאלאר האלב א און 79 טרעפט

 די האט אר“דאי כייליאן האלבען א בער
 ביל־ א־יף .1953 את אויסגעגעבען. י־ניאן
קולמיר־םעםיגקיים. אין דינג־

 דיטגיייד־ אין ײניאן דער פץ הכנסית די
 ספעציעלע און א־ינטריט־אפצאי שםײער.

 אי־ באטראפען .1953 אין האבע־ שטײערען
 דעליבער איז עט דאייאר. ײי־*'אן יין בער

 ײניאן־קאסע דעי אין עודף אן געבליבען
 דאלאר. מיליאן ב|האי א און דרײ קנאפע פין

 נעליאן אהאלב און צוױי איבער פוךװעלכע
 א־ן לאקאלען די אין פאראן זײנען דא^אר

 דא־ םיליאן קנאפע א און באארדס דזשאיגט
 אינטער־ דער פין אפיט הויפט אינם יאר

נעשאנעל.
אויםגעגע־ 195 3 אין ־אט י־ניאן אונזער

 דאלאר האלב א און םיייאן א.קנאפע בען
סורע דאזיגער דער פץ .1952 אין װי מער

 קאנרוענ־ אויף אװעק דאי־אר טויזענם &8איז(>
 װאם לאקאלען. די אין װאלען שאן־הוצאות,

 און יאר. דריי יעדע אפגעהאלטען װערען
 ארגאני־ אויף אינסםאליישאנם. פײערלעכע
 די האט סםרייק־בענעפיס אין זיר־ארבעט

 1י5 מים 1953 אין אייסג<געבען ײניאן
 די א־ן 1952 אין יױ מער דאלאר םויזנם
 אױף געװארען אייסגעגעבען איז רעשט

 װאוילםעםיגע צו ביישט־־יערינגען גרעטערע
 צי שכירות געהעכערםע את ארגאניזאציעס
בױרא־ארבעםער. אח בעאמםע ארגאנימערט. /-----------ץ

 אי־בעם־וואך שערדאיגע 35
 סאומעי־ן איין דוי־ך זיך זעצם

ר,לײדעי־־שעפעי
v _______________________________ j

 ארביםרעי־ אן פת ענמשיידונג דער ייט4י
 דעם געװארען ארויסגעגעבען איז ־ואס טאר.

 ארבעסט־ שעה׳איגע 35 די וועס י־ני םען14
 קליי־ 350 די פאר ורערען איינגעפירט װאך
 באשעפםיגם זײנען ױעלכע א־בעםער. דער
 בלאנופעקמשורינג .הארםםוויל דעי־ בײ

 קאראליינע. סאוט הארטםוױל. אין קאמפאני׳.
 יקאםאן פין אפםיילוגג אן איז שאפ דער
 בא־ װעלכע קאמפאני״. דרעס האיז פיםי

 ארבעטער הונדערס פינף ארום שעפטיגס
 דאזיגער דער מיט מאםס. פאלל־ריװער, אין

 דער געווארען געמאכם איז ענםשיידונג
 שעה׳־ 35 א אײנצופירען ד־רכבריך ערשטער

 אינמערנעשאנעל פאר ארבעטס־ײאך איגע
םאים. דער אין םיםגלידער

דערוױםענ־ האם, דיבינפקי פ־עזידענם
 דער־ עגםשײדינג. דער אט וועגען זיך דיז

 עטאבלי־ די װאס גיט ױיער איז יעס :קלערם
 פאר ארבעטם־װאך שעה׳איגע 35 א פון רינג

 געקומען איז הארםסװיל פ־ן ארבעטער די
 א פ־ן ארביטי־עישאן־ענטשיידונג אן דורך

 גע־ ־אמ װעלכער טוער• געזעלשאפםלעכען
 דער פון ױשר׳דיגקיים די אכט אין נומען

 קײן ניטא איז עס אז פאדעי־־נג ױניאגס
 באשטרא־ צ־ נויטיגקײט אדע־ אורזאך ש־ם

 אר־ לעגגערער א םיט קלײדער־ארבעטער
 בלײז שכירות. נידעריגע אדער בעטס־װאך

 אין ארבעטען אין װאוינען זײ וױיל דעי־פאר
 אייגעמײנע די ארן ארבעטער די סאוט. דער

 בענעפיטירען טיף כ־" סיף װעלען קאמײניסי•
 אומ׳ױשר׳־ אזעלכע פון באזײםיגונג דער פון

קאנקודענץ־מעטאדעױ■ דיגע
קאראלײ־ פאיט דער ארביםרעיטאר, דער

 מאנ־ .3 דזשעיםס סםײם־םענאםאר. נער
 בײדע פון געײארען באשטימט איז זי:גא.

 י־ניאן• ד«ר אין פירמע דער פין צדדים.
 איז װעלכער סטרײק. צװײ־װאכיגען א נאך

 פיר־ די װי נאכדעם געװארען ארויםגערופען
 אר־ א'לע געבען צי אפגעזאגט זיך דיאם מע

קירצערע די סאוס־קאראלײגע אין בעטער

 גע־ אייגגעפירס איז װעלכע ארבעםס־װאך.
 פאםאםשוזעםם. אין שעפער אירע אין װארען

 ײניאן די װעז אגםשםאנעז איז סכסוך דער
 מים אגרימענם דעם באנייען געדאי־פם האט
 בתים בעלי די הארםסיױל. אין פירמע ד<ר

 די פארציעז איץ אין ■געהאלםען האבען
 ביז מאנאסען. אכם איבער פארהאנדלונגען

 גע־ דעם פארלױרען האבען ארבעםער די
 אין ארוים מאי דריםען דעם דינעז און דילד

סםרייק.
 מיםגלידער ארבעםער. סטרייקע;דע די

־ געניפזין אויך האבען .515 לאקאל פ־ז מ  פי
 פיי־פע זעלביגעד דער פון שאפ דעם טען
 פארא־ האם דואס פאסס״ רירדער. פאלל אין

 סםרײק דער פראזײקציע. גאגצע די ליזירם
 פירםע. די ודען געװארען אפגעשםזלם איז
 האם קאפפאני■*. דרעם האח סיסי קאםאן .די

 סכסיד דעם איבערצדגעבען געװען מסכים
o* האס װעלכער ארביםרעיטאר. צ־ם r בא־ 

 ױניאנס דער פון יושר׳דיגקײם די שםעםיגם
פאזשיײגגען.

 אר־ שעה׳איגע־ 35 די פין איינפירונג די
 ארבעםער. הארססװיל די פאר בעסם־וואך

 פונקם פאזען. צװײ אין ודערעז געכלאכם װעם
 פאלל־ריװער. אין ארבעםער די פאר ױי

 גע׳פסק׳נם. אײד האס ארביםרעיטאר ד<ר
 לױן א קריגען דארפעז םלאכות בעל די אז

 אנהויבענדיג פייאצענם. זעקם פון ־עכערוגג
 קאמפענםירען צו היי־יאר. יולי. פינפטען פון

ארבעםס־ציים. פארלוירענער דעי־ פאר
 אויך איז ארבעםפ־װאך שעה־איגע 35 א

 ארבעםער 350 די פאר געווארען אײנגעפירם
 קאמפאני״ מאנופעקסשוריגג -װענםװארט פון
 אן לויס קאראליינע. סאום סיטי. לעיק אין

 גע־ אונםעי־געשריבען איז װאס אגרימענם
 האבען װעלכע בתים בעלי די מיט ױארען

 ווענם־ די פאלל־ריװער. אין שאפ א אויך
 אײנצופי־ געווען מםכים האם װארט־פירמע

 טעג דרײ ארבעטם־יואך קירצערע די רען
 װעלענדיג .קאטאךםיםי״־םםרײק. דעם נאך

 דערפארונ־ שלעכםע די פארמיידען משמעות
םםרײק: א פון גען

 פאריגען איז ורעלכער אגרימענט■ לייטן
 ארבע• די פון געוואייען באשםעטיגם הודש
 לאקאל פץ מיםגייידער עיק־טיםי•1' איז טער

 װערעז געקירצט ארבעטס־וואד די װעט .5 34
 דעם אין װי פאומדלע זעלביגער דער לײט

 די און פירמע דער פון שאפ פאלל־רױוער
 טען7 פין אגהויבענדיג וועלען• מלאכות בעל

 קאפפענסי־ א קריגען הײ־יאר. פעפטעמבער.
פראצענם. זעקם פון העכערינג ל־ין רענדע

 בא־ סאים־קאראליינע אין שעפער בײדע
 הונדערט זיבען איבער צוזאמען ־טעפטיגען
 דער אין ערשםע די זײ:ען ־יעלכע ארבעםער■

 אר־ קירצערער דער פין געניסען צי סא־ט
 פין באשיייס מיםן ־סכם אין בעםס״יאך.

 קאנ״יענשאן. אינטערנעשאגעל לעצטער דעי־
 ארבעטס־װאך שעה׳איגע 35 די אײנצופירען

ײניאן. דעי־ פון םיטגלידער אלע פאר
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 דער און לאקאלעז קלאוק
 אז נעםעו ס&רד דזשיאנט

נאנלעײכאר־עט
 קל*וקמ*מסיוני*ן יעי ■ת לןמאלעז די

ר אויך װי י*רק נױ אין  ב$ארד חשאינט דן
 אנגענומען דיםקוםיעם לאנגע נאך האבעז

 גענעראל־ פון באריכם אױםםירלעכען דעם
 דער איבער נאגלער, איזידאר םענעדזשער.

 יארק נױ אין אינדוסםריע דער פון לאגע
 װאס כאריכם׳ דער פראבלעמען. אירע און
 נומער אםריל איז פארעםענטלעכט געװען איז

 גרויס ארײםגעריםען האט .גערעבםיגקײט״
 און אידישער יארקער נױ דער אין אויםזען

 ארױסגערוםען ד>אט און פרעםע אלגעמיינער
 לאקא־ באזונדערע די אין דיסקוסיעס רײ א

 דעם פון זיצונגען צוױי בײ אױך װי לעז
, באארד. דזשאינם

דים־ די איז ױניאן קלאוקםאבער דער אין
 אײן איבער עיקר דער אגגעגאנגען קוסיע

 די — באריכם, נאגלער׳ס איז הויפם־פונקם
 דער־ דארף ױניאן די אז רעקאמענדאציע,

 קלאוקס. בײ סעקשאן־סיםטעם דעם םוםיגען
 די אויםברייםערען און א^ינצוזזאלטען כדי

 קלאוקם ליין ביליגער דער םון פראדוקציע
 די מארקעט. יארקער נױ , אינם סוםס און

 איז דעבאטע לענגםטע און אויסםירלעכסטע
 אפערײטארם איינם געװארען דורכגעפירט

 בײ םיי יארעךלאנג איז עם וואו .117 לאקאל
 פירער־ דער בײ סײ און םייל און רענק דער

 צום געגנערשאפט שטארקע א געווען שאםם
םעקשאךסיםטעם.

 איז װאס .117 לאקאל פון מיטינג בײם
 דער איז ױני. םםעז22 דעם פארגעקומען

 װיכטיגסטער דער געווען נאגלער־באריכם
 אלטער דעו־ טאג־ארדענונג. אויפן פונקם

 אמאל װידער איז םעקשאן־ארבעט פראבלעם
 סעקשאן־ הגם געווארען. דורכגעלופםערם

 אנער־ איז פראדוקציע־םיםטעם א לװ ארבעם
 אגריטענט קאלעקטיװען אינם געװארען קענט

 נאגלער־באריכט דער אבער האם ,1951 פון
 יצו־ דעם אנאליזירענדיג ענין, דעם ײעגען

 נאך ארבעט, ליץ ביליגער דער אין שטאגד
 גע־ דער אויף געמאכם אויפמערקזאם אמאל

 דער וואם מארקעס׳ יארקער נױ פארן פאר
 װערט קלאוק־מ־אדוקציע דז&ר פיז טײל

 םײל באדייטענדיגען א איינגעשרינקען. כםדר
 ארבעםעז וואס ױניאן־םיםגילדער. די סון
 ארום אזוי װערען ליין ביליגערע דער ביי

 קריגען צו מעגלעכקײם דער פון בארויבם
דזשאבס.

 םיםיגג 117 לאקאל בײם דיםקוםיע די
 פונקם. צום און זאכלעך גאנץ גע־וען איז
 סײ װאס כאראקםעריםםיש. געװען איז עס
 אפאזיציע־ די םײ און אדמיניםםראציע די

 אומ־ דער אויף אנגעװיזען האבען ׳רעדנער
 א. סעקשאו־םיםםעם. םון םארמיידלעכקײם

 סאר רעז־נער דער אלענואל איז װאס וױיס,
 דער־ האם אפאזיציע. קאםוניסםישעי־• דער

 פאקם׳ םיםז רעכעגען זיך םח מזמ אז קלערם.
 אן געורארעז שוין איז סעקשאן־אדבעם וואם

 אינדום־ דער אין םכה אלס־םארשפרײםע
 אויסראםען. םער נים קעז מעז וואס םריע.

 געזאגם. ער האם םאן. דארף מען װאס אלץ
 •אין סארדיגסמז די אז םאן, צו אכםוגג זױז
װע־ אויםגעהויבען זאלען םעקשאן־שעפער די

 קאנקו־ שװאכערע א זײן זאלען זײ כדי רען.
שעפער. טעילאר־סיסטעם דער געגען רענץ

 םעקשאך געגען רעדנער אײנציגעד דער
 אלט־באקאנ־ אז שעלי׳ ם. געװען איז ארבעם

 קלאוקמאכער'ױניאן. דער אין זזוער םער
 םעקשאן־ דער אז אנגעװיזען, האם שעלי

 די קלאוקס בײ פראבלעם א איז םיםםעס
 איצט אײנםירונג זיין את יאר 45 לעצםע

 קלאוק־אפערײ־ םאר אומגליק אן זיין װעם
 אומ־ אן געװען װאלט עם װי פוגקט טארם׳

צוריק. יארען מים גליק
 קאפלאן, בענדזשאמין װײם־פרעזידענט

 צו־ אםען האט ,117 לאקאל פון מענעדזשער
 םעקשאן־ צו גיעגנעדשאפט די אז געגעבען.

 אנטװיק־ די אפגעשטעלט ניט האט ארבעט
 פראדוקציע־םיסטעם, דאזיגען דעם פון לונג
 וואו יארק. נױ פון פארטריבען אים האט נאר
 פון װערען קאנטראלירט געקענט װאלט ער

 אין מיטגלידער אירע לטובת ױניאן דער
יארק גױ

געזאגט, קאפלאן האט צוגעמגן, מוז «איך
 אנטװיקלונג די פארהאלטען האבען מיר אז

 איז עם װי לאנג אזוי םעקשאן־שעפער, םון
 פאיטריבען האבעז מיר מעגלעך. געװען נאר

 ארײנקומען געקאנט האבען װאם אלע. די
 יוניאן, דער אין און איגדוםטריע דער אין

 די מיט צוזאמען קשאן־סיסטעם576 אונטערן
 אר־ געקענט ונאלטען זײ װעלכע אין שעפער
 אונטער און קאנטראל אונזער אונטער בעטען

.באדינגונגען אונזערע .  װאלטען מיר ״װען .
 פאר געװען צוריק יאר אכט אדער זעקס מיט

 אינדו־ די אייצ׳ט װאלט סעקשאן־אי־בעט
 דעם איז פנים׳׳. אנדער אן געהאט סטריע

 טאן ערנםטען און אויפריכטיגען זעלביגען
 טשער־ דער צוקערמאן, רובין גערעדט האט
לאקאל. פון מאן

 געשטעלט האט צוקערמאן װעז סוף, צום
 געװען איז ער װי נאגלער־באריכט, דעם

 צים פראםאקאלען, די אין פארקערפערט
 אנ־ אײנשטימיג כמעט ער איז אפשטימונג,

געײארען. גענומען

 ארגאנידרט האט ױניאן קלאוק
שעפער 73

 פונם דעפארטמענם ארגאניזיישאן דער
 ער־ דעם זײמ האט באארד דזשאינם קלאוק
 שע־ גייע 73 ארגאניזירם דעצעםבער שםען
 גענעראל־ נאגלער. איזידאר באריכטעמ פער.

 פרן 12 אין ײניאן. דער פון מענעחשער
 פירען צו נויטיג געװען איז שעפער 73 די

 געװארען• ארגאניזירט זײנען זײ ביז םטרײקם
 פונם באריכם אײספירלעכען דעם לויט

 דעפארםמענט. ארגאניזײשאן פון מענעדזשעד
 נײ־ארגאניזירטע די האבען האראוויץ, מעקם

 פאלגענדע די אין אנגעשלאסען זיך שעפער
 געװארען זײנען םירמעם 7 אסאםיאײשאנם:

 קאונםיל אינדאסםריעל דער אין םיםגלידער
 אריינגע־ זײנען פירמעס עלף אסאסיאיישאן;

 (דזשאבער) מוירסשעגם דער אין םראםען
 מיםגלי־ געװארעז זיינען 18 אסאםיאיישאן;

 (קאנםראקםארס) אמעריקען דער אין דער
 נעשאנעל דער אין — 15 אסאסיאיישאז:

 :אסאסיאיישאן ראגוםעקםשורערם סקױרם
u — אסא־ קאגםראקטאר םקוירם דער אין 

 אונטערגע־ האבען פירםעם 8■ 1אי םיאיישאן
אגרימענטס. אינדעפענדענם שריבען

גערעכטיגיױט -----------------

 דרעס איז באשעפנדגונג
 פארסלענערט וױדער טײיד

____:___vהאכמאן באדיכטעט j
װע־ באארד םדזשאינם צו באריכם א אין

 אויסזיבטען די און טרייד אין לאגע דער גען
 גענעראל־ האט יאר, דאס באשעפטיגונג פאר

 דערקלערט, האכמאן. דזשולױס מענעדזשער,
 איז מאנאטען פינף ערשטע די אין כאטש אז
 זעלביגע די פאקםיש געװען פראדיקציע די
 יאר דאס אז סמנים, װײזען פאראיאיען. װי

ארבעט. װײניגער זײן װעט
 באריכטען די פאנאנדעדגלידערענדיג

 בתים בעלי די װאס געלט סומע דער װעגען
 רע־ און װאקיישאן צום אײנגעצאלט האבען

 זײער פון פראצענט אלס פאנד. טײערמענט
 די אין אז אנגעװיזען, האכמאן האט ראל. פעי

 יאר, הײנטיגען פון חדשים פינף ערשטע
 די איז יוני, עדשטען דעם ביז יאנואר פון

 יארקער נױ אין דרעםעס פון פראדוקציע
 אין װי זעלביגע די פאקטיש געװען מארקעט

 אבער איז דאם .1953 יאר אין מאנאטען די
 מאנאטען די אין װײל דערפאר בלויז געשען

 מער געװען היי־יאר איז אפריל און מארטש
 גומגע־ האט דאס פאראיארען. װי ארבעט

 פאר פי־אדוקציע אין פארלוסט דעם מאכט
 אין מאי. אץ פעברואר יאנואר, ^אנאטען די

 די אין ארבעט די אבער איז מאי חודש
 װי װייניגער באדײטענדיג געװען שעפער
 אין װאכען ערשטע די אין און יאר לעצטען

 איז עס װײניגער. געװען װידער עס איז ײני
 סי־יעק געװארען ױאכען פאר לעצטע די אין

 װאס ארבעט לײן ביליגע די אין אפילו
 ביזי זײער געװיינלעך איז ױני חודש דער
 דערװאר־ דעריבער דאדף מען לײן. דער אין

 ױין פראדוקציע די װעט יאר דורכן אז טען,
פאראיארען. װי װײניגער

 אויך האט האכמאן מענעדזשער גענעראל
 באריכטען, די אט לויט אז איבערגעגעבען.

 אין געװארען פראדוצירם 1953 אין זײנען
 48״ מיט מיליאן 103 מארקעס יארקער נױ

 מיל־ 870 פון ווע.י־ט אין ח־עסעס טײזענט
 גע־ באשעפםיגט זײנען דערבײ דאלאר. יאר

ארבעטער. םויזענט 84 װארען

 איבע־ אױה טאנט ױניאן דרעש
 דערצאל־ ניט דאלאר טױזענט ו3

שאדען־ערזאץ און טע.שבידות
 דרעס פון מענעדזלזערם דעפארטמענט די

 זײ ,אז באריכטעם. האבען באארד׳ס דזשאינט
 13.131 אײפגעמאנט מאנאט פאריגען האבען
 באצאלטע ניט פאר דזשאבערם פון דאלאר

 קאנ־ זײערע פון ארבעםער די צו שכיי־ות
 ארויס־ פאר ערזאץ שאדען און טראקםארס

 דעזיג־ ניט און נים־ױניאן צו ארבעם געבען
שעפער. קאנמראקםינג נירםע

 נעשאנעל פון מענעדזשער גוזמאן. מעקם
 דע־ זײן אז באריכטעם. האם דעפארטמענם

 דזשא־ דעם פון אויפגעמאנס האם פארטמענט
 פון קאמפאני״. דרעס הארטלי -פעם בער,
 טויזענט פינף פין סומע די בראדוױי. 1400
 *ואכען צװײ פאר םענם• 88 מיט דאלאי־ 389

 קאנטראק־ ביים ארבעטער די פון שכירות
 קאנעטי־ סטעמפארד. פץ .פלאר־אנן״. טאר
דער ארבעם. זײן געמאכם האט װאס קיט•

1954s-i ױלי,

 דער אין באצאיט אײך האט דזשאבער
 ־אט ער װאס דאלאר M91 ניורא שטײער

 רעגי־ פאר שכירות די פון ארונטערגענומען
באצאיט. נים עם האט און שטײערען רונגס

 א־ן מאודס׳׳ דעב ״דארטפאט דער פון
 בראדװײ• 1400 אין קאריען״. מ. ״דזשארדזש

 אויפגע־ דעפארטמענט נעשאנעל דער האט
 זײ װאס דעם איבער דאלאר 2,658 מאנט

 א פאר דרעסעס געװיםע פארקויפט האבען
 האט װאם דוי־כשנים דער װי פריח העכערען

 ארבעמ דער פאר צאלען צו בארעכטיגט זײ
םעטעלמענט. גריפ א לויט

שאפו־ פ־ן מענעדזשער אי־יװא, פרענק
 פאר אויפגעמאנט האט דעפארטמענם. לאר
 דרעם ״באיאד דער פון שכירות װאכען צװײ

 ארבעטער די פאר דאלא־ 1,436 קאמפאני״
 פון דרעס״, ״לוגאנא קאנטראקטאר, זײן פון

 אויפ־ אויך האם דעפארטמענט דער ברוקלין.
 3.000 טשערמאן אימפאר־טיל דורכן געגןאנט
 דערצאלטע ניט און שאדענערזאץ דאלאר

 קאמ־ דרעס בראון ״העדי דער םון שכירות
 קנאפע ארויסגעגעבען האט ייעלכער פאני״•

 ניט־ צו אויפצומאכען דרעסעם טויזענט 33
קאנטראקטארם. ניט־דעזיגנירטע און ױניא^
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 אר־ ניט־גודס דער פון יטי1טשערי שאפ די
 קאנ־ א בײ האבען 155 ‘־,לאקא ױניאן בעטער

 אין געװארען אפגעהאלטען איז װאם פערענץ,
 ענטוזיאסטיש ױני טען27 דעם יוניטי־הויז

 יוניאן הער פון האנדלונגען די גוםגעהײסען
 די מיט קאנפערענצען די אין פירערשאפט

אגרימענט. נײעם א פאר בתיס בעלי
 מע־ נעלסאן■ לואיס ־ױיס־פרעזידענט װי

 האט באריכםעט, האם יאקאל, פרן :עדזשער
 משך אין אפגעהאלטען קאמיטע ױניאן די

 פאר־ מיט קאנפערענצען עטלעכע חודש פין
 האט און אסאסיאײשאנס דרײ די פון טרעטער

 י־יין פאר פאדערונגען די ארױסגעשסעלט
 א מינימום־סקעילם, די אויף דיעכערונגען

 רע־ צום בתים בעלי די פץ צוגאב־אפצאל
 פארכע־ אנדערע רײ א אין פאנד טײערמענט

סערונגען.
 מיטן הככם אין אײך. האט ױניאן די

 די װיסען געיאזט געזעץ טעפט־הארמלי
 האבען װעלען ארבעטער די אז בתים, בעלי

 אגרימענטם די אייב סםרײקען צו רעכט א
 אגרי־ די צײט. אין װערען באגײט ניט װעלען
 הײנטיגען פון טען15 דעם אײס גייןן מענטס
 פון באאיד עקזעקוםי־ו גענעראל דער חודש.

 זיצונ־ זײנע בײ האט 1אינטערנעשאנעי דער
 פי־ פולע די צוגעזאגט מערץ■ פאריגען גען,

 אינ־ דער פון היייף׳ מאראלע און נאנציעלע
 עס פאל אין ,155 אקאלל צו טערנעשאנעל.

 דער אין סםרײק א ריפען צי זײן נײטיג װעט
אינדרסםריע.

 מימ געפירט י־ערען פארהאנדלונגען די
 מאנופעקטשורעיס ניט־װעיר .ױנײטעד דער

 פעבריק ניםעד אױ .אסאםיאיישאן די : ליג״
 ״פעסעמענטערי ד- ן א מאנופעקטשירערס״

 אסאםיאיי־ מאנופעקטשורערס טרימינג ענד
אכא־ דרײ די אט פין כתים בעלי די שאן״

 טױזענט צען ארום באשעפטיגען ־יאײשאנס
ײניאן. דער פץ פיטגלידער

 דעלעגירט האט באארד עקזעקוטיװ דע־
 זיך באםייליגען צו מיטגרידער פאלגענדע די

 וײם־פרעזידענט1! פון אנפיר־נג דער א־נטער
פאבריק״- ״טעקםטייל דער פאר :נעלסאן
 ראבערט־ הערמאן בערקמאן, לײבעל :עקציע

 -״םעקסטיל דער פאר עפשטיין; על איז סאן
 םי־ און שרעדער סעם — םרימינג׳־סעקציע

 אונםער־ ״ניםער דער פאר ארן צעל, ריאם
 גראס, סאל קאהען. סעם רועיר״־טעקציע

 סי־ סעם טײטעל. אביעזער אין בעלקין רי־ער
 אנ־ יועט ,155 יאקאל פון טשערמאן נעטקי.

פארהאנדלונגען. אלע אין גערעז טײי
 שטארק זיך האבען טשערלײט שאפ די

 זײ האט נעלסאן רענעדזשער ײען אמיזירט•
 װאכ געגען־פאדערונגען, די װעגען באריכטעט

 צו ארויסגעשטעלט האבען אסאסיאײשאנס די
 אז געמײנט פאקטיש האט װאם ארבעטער. די
 איע פץ אפזאגען זיך זאלען ארבעטער די

איצט. ביז געױינסען ױיערע
 גע־ אדרעסירמ אויך איז קאנפערענץ די
 לואידזשי װײס־פרעזידענטען די פון װארען

 זימער־ טשארלס און 89 1,יאלא פון אנטאגיני
.22 יאקאל פץ ײאן

 דזשאבעך־ ארגאנידדט 20 לאקאל
פיידמע

 נאך האט רעינקאוטמאכער, .20 יאקאל
 אן אונםערגעשריבען פארהאנדלרנגען יאנגע

 א םאנס״- ענד ריעם ״ל־איס מיט אגרימענט
 באריכטעט פירמע, ־ דזשאבער רעינקאוט
 לאקאל. פון מענעדזשער קעסלער, דזשאזעף

 אנטגע־ זיך צײט לאנגע א האט פירמע די
 יוניאניזירען דערלאזם ניט און גענגעשטעלט

קאנטראקםארס. אידע בײ אי־בעםער די
 האט 20 לאקאל פון מענעדזשער דער

 אנדערע די איבערצייגט באצײטענם אבער
 פון רעכט יוריםדיקציע דער אין י־ניאן־םוער

 ענדלעך איז אגרימענמ אן און סי אקאל^
 די װעלכען לויט ׳געװאי־ען. איגטעי־געשריבען

 אר־ איר מאכען צו זיך פארפליכטעט פירמע
 דער אונטער קאנטראקטינג־שעפער, אין בעט

 אין אײנפירען און לאקאל. פדן ײריםדיקציע
 ארבעטס־בא־ םטאנדארד די שעפער איע

 שעה׳איגע 35 די איינשליסלעך דינגונגען,
ארבעםס־יואך.

N / ׳
דע«. טאון אװ אוט איםטעי־ן

 שעפער נײע סו אדגאניױי־ם
_ > v___________________________׳
 דע&ארט־ טאון אױ אוט איסטערן דער

 צען ארגאניזירט חודש פאי־יגען האט מענט
 װײם־פרעזידענט באריכטעט שעפער, נײע

 מענעדזשער גענעראל האראװיץ, איזראעל
 נײ־ארגא־ די סיז צוױי דעפארטמענט. נםיפ

 גיט־ױניאן אלטע זיעען שעפעד ניזירטע
 צי געלונגען איז װאס אנדעדװעיר־פירמעס,

 דאס דדײװ• לעגגערען א נאך ארגאניזירען
 רי־6 אין ראובס*, ״גרעםערסי די :זײנען
 מאגופעק־ .גרעסקא די און עקערס. װאוד

 נױ־ פריהאלד, אין יזאמפאני״. םשורינג
דזשײרזי.

 יאר די פאר געװאונען האט ױניאן די
 35 א־ אנדערװעיר־שעפער די אין בעטעױ

אײנ־ װעם װעלכע ײאך. ארבעטס שעה׳איגע

2ו דיט ־יןן------.--------------------
 באלדיגע א :פאזען ציױי אין װערען געפירט

 האלבע א און 37 אויף 40 פון רעדוקציע
 העכערונגען לײן קאמפענםירענדע מים שעה.

 יא־ ערשםען דעם און פראצענם. זעקם פון
 רעדו־ ארבעטם־װאך די װעט ,1955 נואר-
 קאמפענ־ א־ מיט שעד״ 35 צו װעדען צירט

 פראצענט. 7 פון העכערונג לוין סירענדע
 זעל־ די קריגען װעלען װאכען־ארבעטער די

 אר־ געקירצטער דער פאר שכירות ביגע
 פאר געקראגען האבען זײ װי בעםס־װאך,

 האלב א און 37 פאר שפעטער אין שעה 40
װאך. א שעה

 פירמעס בײדע מיט פארהאנדלונגען די
 דעם מחמת שטילשטאנד א צו געקומען זײנען
 אײנצופירען אפגעזאגט זיך האבען זײ װאס

 האט ױניאן די ארבעטם־ױאך. קירצערע א
 ערשט סםרייק. א צו גרײטען גענומען דאן זיך

 װײס־פרעזידענט פון ארײנמישוגג דער דורך
 אנ־ דעם פון מענעדזשער םטאל״בערג. לואים

 הא־ ניו־יארק, אין ,62 לאקאל דערגארמענט
 פאר־ אנגעהויבען װידער צדדים ביידע בען

 םעטעל־ א אויף געאײניגט זיך און האנדלען
מענט.
 דרעס־שעפער, און בלאוז אכט אנדערע די

 הונדערט צװײ איבער באשעפטיגעז װעלכע
 דורך געױאי־ען ארגאניזירט זײנען ארבעטער,

 אנ־ דער אונטער 143 און 140 לאקאלען די
 ,145 לאקאל און ריעף. לואים פון פירונג

 ווײם־פיעזי־ פון פארװאלטונג דער אונטער
 נײ־ די פון דרײ נינפא. סאלוואטארע דענט

 אפםטײט אין זיינען שעפער ארגאניזירטע
 דרעס־קאנטראק־ די זײנען דאס יארק. נױ

 װערנאן. מאונט אין ״פאראנדא״, שעפער םינג
 קאמפאני״, ספארטױעיר דזשי ענד ״ער די

 ספארטװעיר ״ראני די אןו נױ־ראשעל, אין
יאנקעי־ם. אין קאמפאני״.
 «על די ארגאניזירט האט 145 לאקאל

 דרעס ״קעטי די און קאמפאני״ דזשי ענד
 די און דזשוירזי, ניו לאדי■ אין קאמפאגי׳׳,

 אין מאודס״, ״מארא ספארטװעיר־שעפער
 אין קרעפטמען״, ״פעשאן און גארפיעלד.

ניו־דזשוירזי. לינדהוירםט,
 דעם אי־גאניזירט אויך האט 166 לאקאל

 טשילדרען א ספארטװעיר״שאפ, ״דזשינס
 דזשוירזי, נױ נרארק. אין קאנטראקטאר דרעס

 ארבעםס־באדינ־ םםאנדארד די געװינענדיג
 מיט אגרימענט קאלעקטיװען לויטן גונגען

אםאסיאײשאן. ארטיגער דער
 אויך איז ארבעטס־װאך שעה׳איגע 35 א

 אגרימענטם באנײען בײם געװארען געװאונען
 שאפ אנדערװעיר אן םטעפאני״, ״מ. םיט
 לינדזשערי׳״, מעיד ״טין אוירװינגמאן; אין
 אין לינדזשערי״ ״עבי די :לינדהױרםט אין

 א קאמפאני״, מאטשי ״ענדרױ די ;נוארק
 .דזשאי די ;בעיאן אין שאפ דרעס טשילדרען

 פלעסטיק א ^׳אמפאני״, מאנופעקטשורינג
 ״דזשינס און נוארק. אין מאנופעקםשורער

 ניױ ניו־א׳י׳דזשיפט, איז נעקװעי/ר״- פײן
דזשײרזי.

• • •

 און 148 לאקאלען די פון מיםגלידער
 קליידער אין באשעפטיגט זײנעז װעלכע ,162

 דזשוירזי אין און םיםי ױניאן אין שעפער
 הוגדערט 12 איבעד געזאמעלט האבען םיםי.

 אינם ארבעטער די שםיצען צו אויף דאלאר
 10 איבער איז ײאס סטרײק. חעם־מאכער

 דער פין געװארען אנגעפירט לאנג חדשים
מדי־  נארװאק, אין אינטערנעשאנעל. מילי

קןזנעטיקאם.



 אוו אוט איםםערן פון םיםגלידער
 ערשטע כךיגען לאלארען םאון

םשעקס עלטער־פעגסיע
 אום איסםערן אינם װעםעראגעז אלםע די

 אויס־ איצם קריגעז דע«ארםםענם םארן אװ
 םשעקט פעגםיע צלםער ערשםע די געצאלם

 רעםייערםעגם־ רעגיאגעלען איםםערן פונס
 װערען םשעקם די וואו אוםןיםום «*נד.

 םפעציערע אראנזשירם װערען אויםגעמלם
 עלםערע די כבוד ןאצוגעבעז םײעוײגגעז

 אק־ פון צוריק זיו ציעז ווצלכע םיםגלידער.
שאפ־ארבעם. םי־װער
 רעםײערם ױיגעז װעםעראנעז ױגיאן גײז

 אין 1/6 און 163 לאקאלעז די pc געװ*רען
 װעגען נױ־יארק. גלענםאלם. אין ארן מראי

מ על  אין באריכםעם געװען שוין איז עם װ
 פאריגען .גערעכםיגקיים׳׳. נוםער םאדיגעז

 עלםער־פעגםיע־ ערשםע די ז׳־יגען חודש
 אר* צוױי צו געײארען אויסגעמלם םשעקם
 און 220 לאקאלעז די pc מיםגלידער בעםער.

 וױיס־ האם םשעקם לי איבערגעמן ביים .251
 אנגעװיזען האראװיץ. איזראעל ■רעזידעגם.

 בעל־ עלםערע די בעת אז סאקס. אויסץ
 איג־ דער אין ארייגגצקומען זײנען םלאכות

 שוידער־ די גןיהערשם גאך האס דיםםריע
 די אז און באדינגונגען םוועם־שאפ לעכםםע

 בײ־ גרױםען א געמאכם האבען ווענזעדאגעז
 םארבעסערונגען. איע די געװיגען בײם םראג

̂ם pc ןילםצר־פעגםיעס. די אײנשליסעגדיג  וחי
הײנם. געגיסען םיםגלידער

 אויס־ אויך ויינען םשעקם עלםער־פעגםיע
 םון םיםגלידער זעקם צו געװארען געםיילם

 פון םיםגליד א צו :לאקאלען קאגעםיקאס
 םיםגלידער דרײ צו ;נוארק אין ,166 לאקאל

pc םינף צו ;םיםי ײניאז אין .148 לאקאל 
 ןיליזאבעם. אין .121 לאקאל סון םיםגלידער

 איילענד לאנג pc םיםגלידער דריי צו pא
f-----------ץיאקאלעז•
 ארגאני־ .5דע איםט גארד
 איס־ אין שעפעי פיר זיי־מ

פעגסילװייניע םאן,
v ________________________________ /

 די־ גינגאלד. דיײויד וײים־פרעזידעגט
 בא־ דעפארםםענם. נארד־איםם pc רעקםאר
 חדדש םאריגען ד.אס ױניאן די אז ריכםעס.

 פענ־ איםםאן. איז שעפער ־re ארגאנמירם
 נײ־ארגאניזירםע די pc צווי' םיל־ײיניד.

 באקעםפם צײם יאר פיר האבען שעפער
 ארגאניזי־ צו ייניאן דער pc פרואוו יעדען

ארבעםער. די רען
 אגרי־ אוגטערגעשריבען האם ײניאן די
 -אלםקא pc שעפער ציײי די פאר מענםם

 אקספארד. אין אין קלינסאן אין קאםםאני-.
 ארבע־ הונדעדם ארום באשעפםיגען װעלכע

 דער pc ציױיגען זיינען שעפער ביידע טער.
 פיר־ דאזיגע די ד.גם קאםפאני״. לי רהאדא

 ױניאן■ דער מיט אגריםענם אז ראם מע
 בלאוז נעשאגעל דער פון םיםגליד א ױיענדיג

 פאי־- באנוצם אבעד זי האט אםאסיאיישאז•
 ארגאניזי־ די שםערען צו םיטלעז שײדעגע

 ביז א־יםקא־שעפער. די אין רעגס־ארבעם
 עקשנות׳• ד־יד נעל־נגען. ^1ענדי איז עס

ױניאן. ארטיגער דער פץ טעטיגקײט דיגע

-----------------------$־ 22 זײם
 אן אוגטערצושרײבען פירמע די צװינגען צו

אגריםענם.
 די זײנען: שעפער צוױי אנדערע די

 ״הײגרעיד די px םפארטװעיר״ *פאקאנא
 אין קאמפאני׳ מאגוסעקםשורינג בלאוז

 שע־ ע'Tבי אין פצנםילוױיניע. שםראדםבורג.
 םםא:־ גע־ואר־לן אונםערגעשריבען איז פער

אגריםענםם. ױניאז דארד
^ • • •

 באשעפ־ װעלנע שעפער. אנדערע זעקם
 גע־ אלגאגיזירם ױינען ארבעםער. 250 םיגעז

 םעריםאריע. ניו־ענגלאנד דער אין װארען
 אנדערע און העכערוגגען לוין געוױנענדיג

 אר־ נײ־ארגאגיזירםע די פאר פארבעםערונגען
 זײ־ שעפער ניײארגאניזירםע די בעםער.

 לאו־ אין קאםפאני״ םפארםוועיר .סיליפ :נען
 :דונמאר אין ריים, מאדעל םאסם.; רענ^

 ״קענדי ;חשערםין אין פראקם. ריםשארד
 מאנופעק־ ,האולי ;פארדזש אלד אין לי׳.

האולי. אין דרעס״. .שערי און םשוריגג׳
 מענעדזש־לר דיםםריקט שינדלער, הערי

 צוױי אוגםערגעשריבען האם סקרענםאן. אין
 פירמעם. דרעם םשילדרען מים אגרימענםס

 געוואוגען האבען ארבעטער 125 ױעלכע סין
 מא־ .ליהיי די פירמע. אײן פארבעםערוגגען.

 פריער איז װאם קאמפאני״. נוםעקסשורינג
 בראנדיס .םידני די אלם באקאנם געווען

 דעם אונםערגעשריבען ר.אם םפארםװעיר״,
ױניאן. דעױ מים אגרימענס ערשםען t ץ
 טײלט באסטאן אין 24 לא^

 עלטעיי־ ערשטע אוים
טשעקס פעגםיע

V_____________ __________________ J
.24 לאקאל ױניאן. רעיגסאוםפאכעד די

 פײע־ ספעציעלער א בײ האם באסםאן. אין
 די אױסגעםיילט י יוני. ערשםעז דעם ריגג.

 ױ־ 12 צו םשעקם עלםער־פענסיע ערשםע
 האם דיבינסקי פרעזידענם װעםעח^גען. ניאז

 באגריםונג־םערעגרא־ ווארימע א ציגעשיקם
 ער װעלכער אין געלעגענהײם דער צו מע

 .די :דערקלערם אנדערעס צווישען האט
 אז זיו שליםען םיםגלידער נײ־רעםייערםע

 װעםע־ איגםערנעשאגעל םױזענם דרײצען די
 זייערע איצם ביז שוין קריגען װעלכע ראנען•

 ױניאן זייצר דאנק א פעגםיעם. עלםערע
 נאך זיינען װאס יארען זײערע אין זיי װעלען

 עם אז האפען, מיר pא לעבען. צי סארבליבען
 מורא פון פרײ p’i יארען. לאנגע זײן וועלען

px הילף נאך אנקומען דארפעז צו שרעק 
pc .אנדערע״

 אויך זײנען מיטגלידער רעטײערטע די
 װײס־פרעזידענ־ די pc געװארען באגריסט

 קרעמעי. פיליפ און גינגאלד דיױויד טען
 באר־ האלפערן• דזשעק סופערװיױער פיעייד

 םון מענעדזשער קעסלער. דזשאזעף קער,
 מענעדזשערין לעװין. מערי px .20 ייאלאל

pc דיסטריקט. נױ־ענג־יאנד
זײ־ ױניאן־ײעטעראנען רעטײערטע די

 רא־ קאריערא דזשאזעפין ברעס■ הערי :נען
 מעי קאנדאראוויטש. אמעליא שקין.יי5 ריס

 שײנסאן. הערי נארטאן. ס. מערי מנדעל•
 הערי שטײנבערג. ־ײמאן םמיט. ראבערט

 אל* ליאיט איז זרליס דזשוליא ::טיױעי״מאן,
טאניאר.

 איז און שיק^גא איז
װעםט מיםעל דער

v___________________________ J
 בא־ ביאליס. ראריס וױים־פרעזידענמ.

 םטרײק א צו זיך גרײם ױגיאן די אז ריכטעם•
 אין קאםפאגי׳, גלאוב -מאדערן דער בײ

 םםרייק־רוף דער מישיגען. רעפידס• גרענד
 אר* 350 די pc געווארען אײםאריזירם איז

 װיליאם װי נאכדעם פירמע. דער ביי בעםער
 האם סארםרעםער. אינט^רנעשאנעל דעױויס.

 חודש. פאריגען .520 לאקאל pc מיםיגג א בײ
 צוריקגעװיזען האם פירםע די אז באריכםעם,

 ארויםגע־ px ױניאן דער פון פאדעי־ונגען די
 הא־ ײעלעז װאס געגען־פאדערונגען שםעלם

 פאר־ די רעדוצירען צו רעזולםאם דעם בען
מלאס־ת. בעל די pc דינסטען

 די ארײנגעםישם זיך ד-אבען דערוױיל
 פארםיטלגגג־בױראם. סםיים און פעדעראלע

 דעם אויסצעלײכעז זיך באמיען װעלכע
שפעם. צו װערם עס ערTאי סכםוך

 איז סירמע דער מים אגרימענם דעך
 דער איידער מערץ. לעצסעז אויסגעגאנגען

 נאכ* אויך און אויםגעגאנגעז איז אגריםענם
 קאנסע־ אסגעהאלםען ױניאז די האם דעם

 די װעלכע בײ פירמע. דער מיט רענצען
 אויסבעסע• צאל א געסאדערם האם ױניאן

 רע־ א אײנשליםלעך אגרימענם אינם רונגען
 pc 40 ארבעםס־שעה׳עו די אין דוקציע

 אגער ד.אט פירמע די װאך. א שעה 35 אויף
 סאדע־ ױניאג׳ם די באהאנדלען צו אנשםאם

 םרײז־ אין ענדעיײנגען פארלאנגם רוגגען.
 װאל־ װאם שםיק־ארבעם. פאר םעםעלמענםס

 אר־ די פון פארדיגסםעז די רעדוווירם טען
 סאציאלע געװיפע באגרעניצם און בעםער

װעלפעיר־בענעפיטען.
 וױםען געלאזם האם ײניאן די אײדער

 וױיס־פרעזידענם האט סטרײק דעם װעגען
 קימען צו פארזוך א גאך געמאכם ביאליס

 רע־ מםשות־דיגע אן אבער אויםגלייד אז צו
 איצם דעריבער איז םכסוך דער דלםאםען.

 פארמיטלונגם־ אפיציעלע די pc הענם די אין
אםםען•

• • •
 בײ האם באארד דזשאינט שיקאגער דער

 מאי• צענםען דעם פרעסע־קאנפערענץ א
 זיל גריים ײניאן די אז געמאכם. באקאנם

 םעפ־ אין סענטער העלטה איר עפענען צו
 קליניק מעדיצינישער נײער דער טעמבער.

 דאלאר טױזענם 35» ארדם קאםטען וועם
 מא־ די מים אויסגעשטאסעם p’t װעט אין

 צו אײנריכםונגען מעדיצינישע דערענסםע
 פון בייםגלידער טויזענט עייף די באדינען

 דירעקטאר דער שיקאיגא. אין ױניאן דעי־
 םטענלי דר. p'T .ײעם םענטער נײעם פינם

 האססיטאל סײנא מאונט פינם טעםלער אי•
שיקאגא. א'ן

 מי־ דער pc אינסטיטומ יערלעכער דער
 פאר־ הײ־יאר רועט טעריטאריע טעל־װעסט

 אוניװער־ אינם דזשוליי טען 12 דעם קומען
 אין װי מעדיסאן. אין װיסקאנסין pc סיטעט

 אינסטיטוט דער װעט יארען פריערדיגע די
 ביל־ םטאר. מאי־ק pc װערען אנגעפירט

 אינטערנעשאנעל דער פון ד*נגס*דירעקטאר
 טעיייאר. גאס באטײליגען ז״ך װעלען עס אמ

אינטערנע־ דער pc דירעקטאר פאליטישער

נערעכטיגטײט &---------------
 אינ־ pc הויפט גאמבערג• דר. און •טאנעל

 מער דער חוץ א זשינירינג־דעפארטמענם,
 שיקאגער דעם pc באאמםע אח געחשער
 א־ום pc מיםגלידער 75 באארד. דזשאינם

 רעגיסםרירם שנין זיך האבען לאקאלען 45
 די'אויפקלערונגס־ אט אין באםייליגםע אלס

קלאסען.

C-----------\
 בא־ דעפ. אהײא־קענטאקי

 האנט־ מיט אגי־יטענט :ײט
פ״י־־מע מאבעי־־פאגעל

v______________ _____________ J
 האס דעפארטמענמ אדיײא־לעגמאקי דער
 דיאנטמא־ דער מיט אגוימענמ דעם באנײט

 באריב־ חודש. פאריגען פירמע. כער־פאגעל
 דע־ ד<ם פון דירעקםאר קוירצמאן. םעט

 אינם געװינס ־1ײיכםיגםםע. דער פארםמענם.
 פירמצ די װאם דאס איז אגרימענם באנײמען

 צאלען מאי. סםעןpc 31 אנהױבענדיג װעם.
 ‘פעי־ךאי פעם פראצענם אײן פון צוגאב א

 'בא־ ױעט װאם רעםײערםעגט־פאנד. א פאר
 װעלכע ארבעםער. הונדערט 17 די שיצען

 שעפער. פינף אין באשעפטיגט פירמע די
 פראצעגט פינף צאלען איצט װעם פירמע די

 סע־ װעלפעיר. העלטד״ צום פעי־ראל פונם
פאנד. רעםייערמענם און װערענמ־פעי

 אגי־י־ דעם באנײען צו פארהאנדלוגגען די
 מאי סוף אײסנעגאגגען איז װעלכער מענם■
 צװײ ייעצטע די געװארען געפירט זייגען

 פארהאנדלונגען. די זײנען םוף צום חדשים.
 ארי־ דעפארםמענט. פונם םארשלאג אייפן

 גענעראל־אפיס אינם געױארען בערגעםירם
 פרעזידענם װאו אינםערנעשאנעל. דער פון

 עם־ אויםגלײכען געהאלפען האם דוביגסקי
 א'ז אגי־ימענט נייער דער און עניױם ייעכע

 נײע־ דער געװארען. אונםערגעשריבעז
 מעינםע־ די אויף חל אױך איז אגרימענם

 געװאונען האבען װעלכע נענס־ארבעםער.
מערץ. לעצםען י־ניאן־אנערקענונג

 רע־ צים אפצאי פעי־ראל דעם חױז א
 געוואונען ױניאן די האט פאגד טי״ערמענם

 מעינסע־ די :פארבעםערונגען פאייגענדע די
 העכערונג וין1י א קי־יגען נענם־ארבעטער

15 pc טען15 פוגם אנהויבענדיג שעה■ א סענט 
 ױניאן־ געװאינען האבען ױי װען מערץ.

 סעניארימי־ א איינשםעלצן :אנערקעטנג
 לערען־פעריאדע די רעדוצירען :סיםםעם

 פון קאטער־העלפערס px םפרעהנרס פאר
 קאמיטעס :יאר p’x מאקסימום אויף צױיי

 סעםעלמענט אינם באטײליגען זיך זאייען
pc ליבעראליזירען :פרײזעז שםיק־ארבעט 
 ־אנדערע .י־ײ א און קראנקען־בענעפיט די

פארבעםערונגען.
 אנ־ זײנען װאם פארהאנדלונגעז• די אין

 דעפארטמענט־די־ פלנם געװארען געפירט
 בא־ אויך זיך האבען קוירצמאן, נ. י־עקטאר,
 דיסטריקט־מע־ קאופמאן. װיליאמ טײליגט

 פאיגענדע די און קענטאקי. אין נעדזשער
 לעמאן. גאלדע :פארטרעםער שאפ־קאמיטע

 פים אץ בראונינג תשאזעפין בעגלי, יייסי
 לעבאנאן;. אין .472 לאקאל פון הארםיגאן

 מע־ ביל טאמאס■ קאדאלײן ױאלטערס, ריט
 אין 481 1לאהאי פון ראבינםאז װילי pא קינלי

 העי־ם עדנא אין לעאנארד ןי1ארי :גלאזגאו
קענטאקי. הארדסבורג, אין .526 לאקאל פון

---------------------?׳«■־ 1954 ױלי,
 סאוט־ אין פידמע ״אפען־שאפ״

אנשטעלען צוריל, םוז לא־אליינע
J\ >11 L.)^N אן I i>IU

 לייבאר נעשאנעל פץ ענטשי־דונג אן ײיט
 רא* םרייעל־עקזאםינער, באארד ריי־יישאנס

 .קאפיםאל־םיםי די וועם װהיםלעי. פ. בערם
 אפען־שאפ אז קאמפאני׳. מאנופעקםשורינג

 קאדאלײגע. םאוט קאלאמביא. אין פירמע
 אפאל ארבעםערין, די אנשםעלען צוריק מוזען
 לעצ־ געװ^־ען אפגעזאגם איז װעלכע סמיט-

 דארפען אויך װעט ארבעטעיײן די יאר. טען
 זי ױעלכע שכירות. פללע די באצאי*ט יריגען

צײט. ד־רך״דער פאללײרען ד,אט
 פריאױען צוױי געמאכט ־אט י־ניאן די

 פיר־ דער pc ארבעטער די ארגאניזײ־ען צי
 אין געדארען געמאכט איז פר־אי־ א'ין מע.

 אפריל אין— צײייםעי■ דער א־ן 1952 ז־רע־
 אן אנגעשלאסען זיך האט סמיט אפא־ .1955
 די אין אקטיױ געײארען א'ז אין ױניאן דער

 איז יעי דריטען דעם ארגאניזיר־קאכפאניעס.
אר־ דער pc געװארען אפגעזאגם סםיט מרס.
 באמים כסדר זיך האם פי־מע די אבער בעם.

 האם px כװנות אמת׳ע איר בא־אלטען צ־
 אפ־ איז ארבעשערין די אז באוױיזען. געװאלמ
 אט סיבית. אנדערע צייייב גערוארען געזאגט

 ב. ־. ל. נ. די געלינגען. נים איר איז דאס
ענין. דעם א־יפנעײען איצט ײעט

r----------------------------------------------ץ

 פ^אנציסקא סאן אין *וניאן
 קאלעקטױועז באנײט

אגי־ימענט
v ______________________________ j

 פארהאנד־ לאנגע חדשים נאך ענדלעך■
 םאן אין באארד דזשאינמ דער האם ײנגען.

 אגרי־ קאלעקםיווען דעם באנײט פראנציסקא
 טאנופעקטשורערם ארםיגער דער מיט רענם

 'ײיס־פרעזידענם באריכטעט אסאםיאיײטאן.
 דירעקםאר. קאיסט פאסיפיק אטא טעמועל

 מענע* באארד דזשאינט זאכארין. העגי-י א־ן
 אגרי־ דעם אין פינקמ נײער גאנץ א דזשער.

 אויף געװארען באנײט איז ײעלכעי־ מענט•
 די ײעלכעז ייט1י פארשריפט א איז יאר. דרײ
 ארויםצו־ נים זיך פארפיילטען בתיט בעייי

 פראנציסקא. סאן פץ שעפער זײערע מ״פען
 פאר־ שעפער דאזיגע די ױייען ױי סיידען

 העלפען באדייטענדיג ײעט דאפ גרעםערען.
 אין פראדיקציע קליידעי־ די סטאביליזירען

מארקעט. ארטיגען דעם
 בעלי די :זײנען פארבעסערונגען אנדערע

 צוגאב א צאלען צ' זיך פארפליכטען בתים
 פאנד. רעטײערמענם צים פראצענם אײן פ־ז

 אנ־ מעגלעד מאפען אפשר װעט דאס "אס
 קומענדען עלטער־פענםיעם צאלען צ־ה־יבען

 פאר־ א און מיניפים־פקעילס העכערע ;יאר
 אפגעשאפט <ץ,1זאי עס װעלכען •יט1' מיייע

 שכירות די px דיפערענשעלם די ױערען
pc ־.,ארבעטע. מענלעכע אין װײבלעכע

 העכע־ לוין פאר פאדער־ננ י־ניאנס די
 גע־ איבערגעגעבען פריער־ נאך איז ר־נגען
 מר. טשערמאן, אימפארטײאישען צים ױארעז

 ענםשײדעט. האט ״עלכער קעגעל. סעמועל
 הע־ א לריגען זאלען שטיה־ארבעםער די אז

 װאכען־ די אין פראצענט 5 פ־ן כערונג
 א דאייאי־ פיר px דרײ ציוישען — הענט
מער. ױאך

 יוניאן אנדזשעלעס לאס
 גרױסע ארגאניזירם

קלאו^־פירמע
v ______________________________ J

^ן די ת  אונ־, האם אנחשןילעם לאם זרן י
 קלאוק דער םים אגריםענם ?יז םערגעשדימז

 װעלכע קאליפארניע׳׳, אװ .דומאס פירמע
 ארבעםער הונדערם צװיי ארום באשעפםיגם

 וױ־יס־ באריכםעם שעפער. דרײ אירע אין
 פאסיפיק־קאוםם אםא• םעמיעל פרעזידענס
 קלאוק םםעגזאר• איזידאר px דירעקםאר.

מענעדזשער. באארד דזשאינט
 אי־ױםצורופען געגרײם זיך ד.אמ ױניאן די

 אויף אבער שעפער. דרײ אלע אין סםרײק א
 א צושםאנד־געקומען איז שעה עלפםער דער

 װעל־ בײ בתים, בעלי די םים קאגפערענץ
 אונסערצושרײ־ געװען םסכים האבען זײ כער
ױניאן. דער םים אגרימענט דעם בען

 אונםערגע־ איז .יואס אגרימענם. לויםן
 די װעלעז יאר, דריי אויף גע־וארעז שריבען

 די און העכערונגען לוין קריגען אי־בעםער
 העלםד,. די צו צאלעז וועלען בתים בעלי

 עס פאנדען. רעםייערמענם און יועלפעיר
 צו פלאן א װערעז אויםגעארבעם אויד װעם

 אר־ וואכעז צאל באשטימטע א גאראנםירען
 פלאנם פירמע די יאר. pd פאדלויף אין בעט

 און שעפער אינםייד אירע פארגרעםערען צל
 ביזי־ אינם קאנםראקםארס באנלצען אייך

 px 350 צװישען באשעפםיגןינדיג סעזאן.
ארבעםעי־. 400

 װערען װעלען ױניאן־רעקרוםעז נייע די
.483 לאקאל אין מיסגלידער

• • •

 דריי געםעםעלם אױך האם יוניאן די
 px הדכערונגעז לוין געװינענדיג םםײיקס
 נײ־ארגא־ די פאר פארבעםערונגען אנדערע
 סםרײקם. די pc אײנע םלאכווז. בעל :יזירםע

 דער געגען געפירם האם ױניאן די װאם
 האוםהארן. אין וועב״־םירמע. ענד .ױעב

 7 געדויערם האם אנדזשעלעם. לאס לעבען
 גע־ איבערגעגומען איז פירמע די וזדשים.
 האבען װעלכע בתים־ בןילי נייע פון װארען

 יו־ דער םיט אגריםענם אן אונםערגעשריבען
 צו־ זיינען ארבעמער םםדײקענדע אלע ניאן.
 האם פירמע די געווארען. אנגעשטעלם ריק

 און וועלפעיר די צו צאלען צו געװען מםכים
 ארבעםער יואנען :םאנדען רעםייערמענם

 .א דאלאר 4 פון דיעכערונג א קריגען װעלען
 רעוױ־ וועלען פרייז־סעםעלמענםס און ױאך

פארבעםערונ־ קריגען צו אויף װערען דירט
גען•

 זיינען םטי־ײקם געםעםעלםע אנדערע די
 אונמערגע־ האט װעלכער וואולף, מעקס מים

 א אלם אגרימענם אינדעפענדענם אז שריבעז
 איז װעלכער ליקער. הענרי און דזשאבער
 מאנו־ קלאוק דער אין םיםגליד א געװארען

אםאםיאיישאז. פעקטשירעך־ם

23 דיט <-----------------------

 דעם דורך ביבער אײערע לױפט
דע^ בילדונגס אינטעדנעשאנעל

 א האם דעפארםמענם בילדונגס דער
 פאר דינסם ביכער־אײנקויף םפעציעלצז
 װעלכער ױניאן׳ דער פץ מיםגלידער

 ביכער פאסענדע די אויםקלייבען דיעלפט
 אויף גייםגלידער די פאר זײ קריגט אמ

פרײזען, רעדוצירטע
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גע־ ווערעז שורווז די עת
 היײ די נאך איז שריבען
 רעגיםםראציע יאריגע

 ניט רעםייערםענט פאד
 האבען םיר פארענדיגם.

 אנגעציילם שוין אבער
װעל־ אפליקאנםען 1.327

 אפ־ האבעז װעלכע .236 די מים צוזאמעז כע
 לעצםען םח רעםייערםענם זייער געלײגם

 עם אסליקאציעם. 1.563 םיר האבען יאר,
 װעלכע אייניגע צוקוםען געװים נאד וחנלעז
 אנדער אז אדער איינע צוליב זיך האבען

פארשפעםיגט. אורזאכע
זיינען: אפליקאציעס 1.327 די םח

 םון מיםגלידער פראצענם 50 אדער 662
 םיס־ פראצעגם 29 אדער — 387 : 22 לאקאל

 4 אדער — 54 ;89 לאקאל rc גלידער
n 114 לאקאל םין פראצענם o — 9 אדער 
n און 60 לאקאל םח פראצענם o — אדער 

לאקאלען. אנדערע rc פראצענם 8
rc פראצעגם 56 אדער — 742 זייגעז זײ 
 פראצענם 44 אדער — 585 און פרױעז•

׳ םענעד._
 אלזא איז היײיאר אפליקאציעם צאל די
 עס .1953 אין וױ װײניגער עיף םים בלויז

 צום װעס צאל די אז פעגלעך דעריבער איז
 לעצםען rc די איבערשסײגען גאד יאר םיף

יאר■
 די פדן פראצעגם 43 אדער פערזאן. 575

 יא־ 65 זײער דערגרײכם האבען אפליקאגםען,
 22 אדער 287 יאד. דאם געבורםםםאג ריגען

 גע־ םען66 זייער דערגרײכם האבעז פר־אצענם.
 — 107 ;אלס יאר 67 זײנען 21 ;בירםםםאג

 יאר 70 — 52 את יאר 69 — 73 יאו־; 68
 עלםער אין ז׳יינעז 122 איבעריגע די אלם.

70 rc יאר. 82 ביז
ווע־ געשריבען. פריער שוין האב איך װי

 שםרעגג אפליקאציעס אייע די זױצם רעז
 אסיס. אונזער פח רעודידירם אח אונםערזוכם

 און ציים פיל םים פארביניעז איז דאס
 םעטםגעשםעלם פוזען עם װײל ענערגיע.

 באסרעםעגדע די װאו פלעצער די ודזירען
 יאר. 15 לעצםע די דירך געארבעם האבעז

 בארעכ־ זײנעז פאנד. rc געזעץ דעם לײם
 די בלויז םאנד םון פעגםיע ערםער צן מיגם

 יאר 15 געארבעם האבען װעלכע פיםגי^דער.
דרעס־שעפער. ײניאן אינזערע איז

 יעדער װעם ארום ײאכעז אײניגע אין
 קאמי־ דזןו־ פאר ערשײנען םתער אפליקאנם

 אנ־ דער לויט םאג. באשםיפםען א אין םע
 גע־ װעם אלץ װען גרײו. א אין װײזונג
 אפלי־ די און ארדענונג אין װערען בראכם
 וועלעז גוםגע־ײםען• אםיציזד װעם קאציע

 פין רעםייערען פיםגלידער באסרעפעגדע די
 דאםום יענעם ביז .1954 אקםאבער ערשסעז

 װעלכע םיםגלידער. די rc קייג$ר זיד דאל
 אפליקאציעם. זײערע אךײנגעגעבען האבען

רעםייערטע. אייס באםראכםעז ניט

>ןרכעםער־רינג 122 כרענטש
מאגא־ פאר לעצטע די םון םארלויף אין

 אנגעשלאסענע ׳ אונזערע פרן 2 האבען טען
 ארבע־ ,122 ברענטש — קערפערשאפטען

 אי־ בײם דױויזיע םרויען די און םער־ריגג.
 אפגע־אלםען — ארבעםער־קאםיטעם דישען
 אונםערנע־ בײדע אינםסאליישאנם. זײערע
 גוט אויםערגעװײנלעך געווען זיינען םוגגען

 געװארען -דורכגעפירם דינען אח גאזוכט
אופן. געראםעגעם ױיער א אויף

 ארבעםער־רינג־ פראגרעםיװער דער
 אלט יאר 20 באלד שויז איז ,122 בדענםש

 חשוב׳ער א זייער אלם פאררעכענט איז און
 דער פשפחד,. ארבעםער־רינג דער פון גליד

 םענ־ הונדערט פאר א פון באשםײם ברענסש
 אקטיװ זייער זײנען וועלכע םח םערסםע שען.
 אלגעםײנער דער אין און ױניאן דער אין

בארועגונג ארבעםער
 פײװעל האם םיטינג דעי־מאנםען דעם בײ.

 איבערגע־ רעקארדינג־םעקרעטאר, נרםבאום•
 און םעםיגקײם. יאר א םח הכל םך א געבען

 הערען צו געםרײם באםוז םיך האס עס
 פאר־ םיר ארגאניזאציע פיינע א פאי־ װאס

 חלק שםיקעל א װייל םיר, זאג איך מאגעז•
 אם־דעם פון גרינדונג דער אין איך האב

 סעקרעםאר דער געווען ביז איך ברענםש:
 5 ערשםע די פץ פארלויף אין נרענםש פת

 רוישענדיגע יענע אין געודעז איז דאם יאר.
 םםרייק. גענעראל גרויסעז נאכן באלד יארעז

 םול רירעװדיג. את ױנג אזוי געווען איז אלץ
 פעםםען א מים באגײםםערינג. און םום פים

 םיר. האבען אידעאל אונזעי־ אין גלויבען
 און פאראײם םארשירם םרים• זיכערע פים

 א געלייגם םיר האבעז אויס װייזם זוס װי
 ציים די ניט װייל םוגדאםןיגם. שםארקען

 באוויזען האבעז אוםשםענדען די נים את
 אינזערע םון ענםוזיאזם דעם אסצושװאכען

 באזירם װעלם■ שענערע א פאר םיםגלידער
גערעכםיגקײם. אמ יישר אויף

 אונז אויף מען האם זאגענדיג אםת דעם
 םקעפ־ ביסעל היבש א פים געקוקם דעםאלם
 ערשמער דער געװען זיינעז םיר םיציזם.

 די האבען דאן ביז ברענםש. אינדוסםריעלעד
 אנגע־ ארבעםער־רינג פון ארגאגיזאםארם

 לאנדס־ די אויף ענערגיע גאנצע די יוענדם
 אז געדענקט. האם האס פען פאגשאפםען.

מ פענשען  זעלבער דער rc קורעז ײעל
 געפיששאפט־ פיל געוױינלזד האכען שסאס

 לײכ־ ױי קענעז אזעלכע. אלם און י־עכעם■
 זיך. צוײשען אויםקוםען בעםער און סער
 זיך צװישען זיינעז יואם אבעד■ אונז אויף

 אינדוםםריע דער דורך בלויז פארבונדעז
 געקיקט מעז האם אנגעהעריגקײם. ױניאן rא

 ארבעםער־רינג די װיים דױ פארדאכס פים
 .א־ז געשראקען. אופזיפם זיד ״אבען פאםעם

 אד־ זיינען דאן ױים וואס דעם• פון זען צו
 איגדו־ צאיי היבשע א געווארעז גאניזירם
 פא־ גראד זיינעז זיי ברענםשעס. םםריעלע

און ארבעטעז װעלכע םענשזןז װײל ליד,

 געמײנשאפט־ מער האבען צוזאםען קעמםען
 גע־ צופעליג ױינען װעלכע די װי לעכעס׳
שטאט. זעלבע די איו געװארען כוירען

 דער האט יאר פאמאנגענעם דעם דורך
 געזעל־ אין באטייליגט זיר ,122 ברענסש

 ביישטייערונג א דורך ארבעם שאפטלעכער
 אידישען דעם צו דאלאר הונדערם 8 פון

 סו־ קלענערע םיט און ארבעטער־קאמיטעם
 ;אפיל חשואיש ירנײםעד דעם צו מען

 ארבעטער־ איװא, קאםפי^ הסתדרות האיאס.
װ. אז. שולעןיא. רינג

 ניט זײנען ברענטש פון מיטינגען די
 װאי סארט. םקארבאװען םרוקענעם דעם םון

 דים־ אויף פארשװענדעט װערם צײם םך• א
 ענינים. םרוקענע און ײנע1־' װעגעז קוםיעם

 אױםצונעמען וױ גוט אזוי זאכען די אויף
 די אפ האלם קעיסעס, רעליעף ספעשעל

 מיםינגען רעגעלע ברעגסש פון עקזעקוםיװע
 ױין צו באדארף עם װי װערם אלץ װאו

 האבען דערםאר באשלאסען. איז דיסקוםירם
 צײט ברענםש פון םיםיגגען מאנאםלעכע די

 לעק־ בארערענדע און װיכםיגןי אייפצונעפען
 פאר א םיט איז אם םיםפאזױםס. און ציעם

 לעק־ א געווארען אפגעהאלםען צוריק וואכען
 געװי־ איז עם און םעקארםיזם איבער ציע
 זיצונגען די םון .םואווי״ א געווארען זען
 פארהער קאמיםע קאנגרעם ספעשעל דער פדן

וואשיגגםאן. אין אנגעגאנגען איז ײאס
 דעם םון דערםןךיג פענאםענאלער דעי־
 צ־.יײ צו װערעז ציגעשריבען קעז ברענמש

 ברענטש א דאס איז ערשםנם. פאקםארען:
 י״א־ פרן מיםגייידער דרעםםאכער לײםער פון

 לעבעדיגע א ױניאן א איז דאס ;22 קאל
 נשכה. א r8 הארץ א מים צאפעלדיגע. א

 פאםי־ יעדע אויף רעאגירען םיםגלידער די
 סאציאליססישער און ארבעםער דער אין רונג

 און דעםאקראםיע פאר קאםף דער װעלם.
 אײבעךאן. דעם זײ בײ פארנעמם יושר פאר

 אין אויך אפ דאם זיך שפיגעלט נאםירלעד
 ברענטש דער איז צווייםענס. ברענםש. וייער

 װעלכע אדםיניפטראציע אן םים געבענשט
 שענ־ און בעססע די לויט הארמאניש ארבעט

 ארבעטער־רינג דעם פין טראדיציעם סםע
 איז ברעםלאײ ישראל ױניאן. דער פון אין

 יאר 10 העכער שוין ברענטש פון םשערפאן
 װעלכער מענשען סארט יענע פון איז ער

 מיטגלידער די םון אכטינג און ליב< די צים
 ברעט־ ררען מפש. אים פארגעטערען ודע^כע

 ?ר־ צוריק מאנאטען איעיגע םיט איז יאװ
 װיצע־ נאציאנארער אלס געווארען וױילם

 דאס איז ארבעםער־רינג. פון פרעזידענט
 שענםםער דער אלם געװארעז באםראכם

 ױניאן דרעספאכער דער צו קאפפליםענם
 דעם םח ־זױ9געװ> געפייערט פאסיג איז און

 ארײנ־ זײנען מיםגיידער נײע 18 ברענטש.
 ברענטש דער און יאר עצטען|י געקומעז

 דעם פאר ארײנצונעפעז אן זין־ שםרענגם
 מ'ט* נײע סל אמוױיניגסםעגם יאר קוםענדען

גלידער.

------------------------> 1954 ׳ױלי
 122 ברענטש פון באארטע אגדערע די
 ;װײס־טשערמאן — םנײדער אײב :זײנען

 דוד ; טרעזשורער — זימערפאן ס. טשארלם
 און בידער דזשאו םעקרעטאו־; — שוקין

 מאר־ האםפיםעלער.אוזיינײטעז — שוך סעם
 רעליעף־ די — רובינסםיין מיני און גאלים

קאמיטע.
 אידישען כײם דיװיזיע פרויןןן די

*רבזןטער־קאסיטעט *
 וועלכער װעגען קערפערשאםט ציױיטע די

 איז װערטער, פאר א זאגען צו זיך בעט עם
 ארבעטער־ אידישען בײם דױױזיע פרויען די

 לעבען צום געקומען איז ־ועלכע קאמיטעם-
 הילפט־ אלע װי ציריק. יאד עםלעכע מים

 דיװיזיע פרויען די אויך איז ארגאניזאציעכ.
 קײנע אן טפאנטאן. געװארען ארגאניזירט

 שםאי־ דער צערעפאניעם. פארבארייטונגס
 אין העלפען צו גוטעם. סאן צו װילען קער

 משמעית איז אונםערנעמונג, נאבעלער א
פא־ אזעלכע אין זיך פאדערם עם װאס אייץ
לעז•

 רײע א 22 לאקאל אז פירט באװאוסט. װי
 אידישער װעלכעידער צװישן הילף־אקציעם

 ך5אױב? דעם םארנעמם ארבעםער־קאמיטעם
 אז םםכים. ניט זישען אבער. פרויעז די אן.
 םערהײט א זײנען זײ וועלכער פין ױניאן די

 ארבעם, אן מים אפגעבען זיך זאל
 בא־ םראדיציאנעל און היסטאריש .ױעלכע
 אז געפילט. האבען זײ זײ צו זי יאנגם

 האט דאם ױען איבערהויפם הילםס־ארבעס.
 צ' באלאנגט קינדער■ קלײנע םיט טאז צו
 זיך זײ האבען געפיל דעם דאנק א און זײ

 הונ־ עטלעכע פון גרופע א אין ארגאניזירט
 שױן פינקציאנירען און מיטגלידער דעי־ט

 זייער יאר. 7 אדער 6 א פון לן קימה א
 פאר פאנדעז זאמלען אין אויפגאבע הויפט

 יערלעכען דעם אראנזשירען אח צוועק דעם
 ארבעםער־קאםי־ אידישען דעם פון באזאר

 דורצ־ אין שאםען זײ וועלכען פון טעם•
 און דאייאר; םויזענט 10 א אוםגעשער שניט

 אייפקל(•־ נויםיגע די םאז rגעמי̂א אין
 מים פארבונדען איז װעלכע רונגם־ארבעט.

 װי ארגאניזאציע נאציאנאי^ע גרויסע אזא
 ח־ץ א ארבעמער־דאמיםעט. אידישער דער
 פארניםען זײ פון םערפטע די זײנען דעם

 די מים קארעםפאידירען מים יאר דורכן
 און אויסהאי^םען העדפען וײ ירעלכע יתוםים

 צװי־ קאנםאקם א זײ שאפען אופז אזא אויף
 אמעריקאנער זײערע א־ן קינדערלעך די שען

.ראמעט״.
מיםיגג■ יערי׳עכען דערמאנםען דעם בײ

 פון איינער געװען איז װייגיגקײם מיץ װאו
 עפעס בײגעוואוינט איך ־אב באגריםער. די
 אין בא־יאונדערען. צר מפש איז װאס זאך א
 האבען שבת־נאכם. רעגענדיגען קאלמען א

 פארזא־ מיםגייידער פי־ויען 200 איבער זיך
 האבען ארן .22 ייאקאיי פין אפיס איז מעלם

 געװען איז װעלכער אווענם אן געפראװעט
?r דער און ײניאז דער פון גײםט אין און 

 די וועלכע פון ארגאניזאציע ספעציע^ער
 די אז זאגען. צי איבעריג מיםגלידער. זײנען

 איז צוזאםענקונפם רדע פארוואס אורזאכע
 יײ דער פון אפים אין פארגעקוםען גראדע

 האט פען וױיל פראסם, און פשחם איז ניאן
 דא־ הונדערס א א־ינגעשפארם אופן אזא אייף

 באצאלען באדאיפט וואלם רען יואס אר1י
האל־קיפער. פריװאטען א צו

הא־ פרויען די •!.-‘א' נים איז דאס אבער

 ארײנגעשטעלט לאקאל, דעם צוגעפוצט בען
 דעקארא־ שײגע מיט טישלעך באזונדערע

 מיטגע־ זײ האבען דעם אויסער אין ציעם•
 צום גוםען אלעם פון הײם דער פון בראכט

פארבײםען.
 געױארען באגריסם אויך איז מיטינג ד*לר

 לא־ פון מענעדזשער זימערמאן, סאשא דורך
 נא־ פון שאכנעד. עלענאר פון און .22 קאל

 ארבעטער־ אידישען פון אפיס ציאנאלען
 מימ־ האבען ארטיסםען גרופע א קאמיטעם.
פראגראם. מוזיקאלישען אין געװירקם

 די געװארען אינסטאי׳ירט זײגען עס
:באאמטע פאלגענדע
מילד־ :ט־טערלײדי — האלפערן פערל

 יא־ פעריי ;םעקרעטארין — װיילער רעד
 מ־ני ;רעקאי־דינג־םעקרעטארין — נאװסקי

 פישיטע־ ױעקסלער גערםר-ד ןיא רובינשטיין
ווײס־טשערליידים. אלס — לא

קאכױענשאן ״קרײנע״ גרױסע א
 קען ברענםש■ אונזער װעגען שרײבענדיג

 אפגעהאל־ נאר־וואס די פארבײגײן נים איך
 ארבעםער־ פון קאנװענשאן נאציאנאלע םענע
 מאך איך אויב םיטי. אטלאנםיק אין רינג
 גע־ איז דאם אז מיר, דוכט טעות. קײז נים
 רוםם מען ױי קאגװענשאן, -קלײנע״ א ױען
 אבער דערפאר לשון. ארבעטער־רינג אין עס

 אלגע־ די אװ דערגרײכונגען אירע זיינען
אימפאזאנם. און גרוים געווען װירקונג מײנע

װעל־ אייפטראונגען גרעסםע די צװישען
 א האבעז מײנונג. מיט לײט װעלען. כע

 איז באדייט מיפען א אין װײטגײענדיגען
 פראםערנאלען גרויםען דעם פון ייעבעז דעם

 דער־ אײנשםימיגע די איז אדדען■ אידישען
 פריינד פרעזידענט. נײעם איר פין וױילונג

 ןיי־שסען צום איז דאס זוקערמאן. חשײקאב
 גע־ איםיגראנםעז יאריגע 50 איר איז מאיי

 אמערי־ אן הי־געבױרענער. א װאס שיכטע,
 געװארען דערהויבען איז ײנגערמאז. קאנער

 ארבעטער־ אין פאםטען העכפםען םאמע צום
רינג.

— איבעםער־רינג דער אז דאס. מײנם
 הױפם־ באשםיים .וועלכע ארגאניזאציע די

 װעל־ — אימיגי־אנםען אידישע פון זעכלעך
 סאציאליס־ מיטן דורכגעדרונגען זײנען כע

 זיך געפינם גײסם. בונדיסםישען אוז טישען
 א דאם מיינם י שייד־וועג אויפן איצםער

 גע־ היסטארישער אייםער דער אין ברוך
 בין איך ז ארבעטער־רינג דעם פין שיכטע
 איבערבײט קיץ ניט איז עס גיט. אז זיכער,

 איך פארקןןרם. םראדיציעס. אייטע די אין
 איז וואס אלץ פון המשך איים עס באס־אכט

 ארבעםע־■ פון עבען|י אין רײך און שײן
 נייער דער װאם טי4אי דערפאר שוין רינג.

 ארגא־ דער פון פראד־קם א איז פרעזידענט
 געװארעז דערצויגען איז װעלכער ויזאציע•

 rc גײסם סםישעןי1סאציאי בען1!?' דעם אין
 פוגדאמענם דעם געײיגם האבעז װעייכע די•
 צוױשען צי־טאג הײנם ביז נאך ױינען און
ארגאניזאציע. דער פון גײםטער 'יםענדע1' די

 אי־־ דער דאם איז. יא רײנם דאס װאם
 ארגאניזאציע עבעדיגע1' א איז בעטער־רינג

 ענערגישע איר אנצוהאייטען זיכם װעלכע
 איז דור אלטער דער װירקוגג. און ארבעם

 פון פארמאטערם ביסעל א איז אפגעשײאכם
בען א  אימדערמידייעכער יארהונדערם הא̂י

 וועטע־ אידישע אייטע די זיי. אקטיײימעט.
 שטאר־ און שײנעם א נעבײט האבען ראנען

איבעםעד־רינג דעם האבען ױי בנין. קען

25 דיט ---------------:-------
 זיך האבען זײ קאפ. אין אויגען די וױ געהיט

 מיט ארבעט פרײװיליגע זײער צו באצױגען
 װי־ זײ, מוזען איצט געםריישאפט. און ליבע

 פלאץ מאכען ניט־װילענדיג, אדער לענדיג
 ענערגיע׳ מער מיט מענשען אינגערע פאר

 מיט אויסגעבונדען גלײכצײטיג זיינען װעלכע
 אר־ און סאציאליםטישער אלגעמײנער דער

 אר־ די איז גליקלעך און באװעגונג. בעטער
 םןןג־ איר אנפירענדיג וועלצע גאניזאציע
 ציים אויך געפינט טעםיגקײם, מעגלעכער

 דער אויף אױיפברענגען און דעי־מוטיגעז צו
 איז װעלכער עייעמענם, ױנגען א סצענע

 פאםםען. װיכטיגען אזא פארנעמען צו בכוח
ארבעטער־ריגג. פון פרעזידענם װי

נעקדאדאג א כמקרם
 ברודער פון ם־יט פליצימדיגער דער
 אי־ פאר האם װעלכער ראזענפעלד■ ישראל

 ביז פון אמם דעם פארנומען יאר 20 בער
 באארד. דזשא*נט אונזער אין געס־אגענט

 אמת, איז עם פאר׳יתומ׳ם. אלעמען אונז האט
 יארען לעצטע די אין האם ראזענםעלד אז

 װעלכע אפעראציעס, עטלעכע דורכגעמאכט
 קאמפלי־ ערנםםע גאנץ צו געפירם האבען

 קראנ־ א געווען צװײםעל אן איז עי־ קאציעם.
 װי אופן םראגישער דער דאך מענש, קעד
 שא־ אונז האם געשםארבען. איז ער אזוי

קירם.
 דער װען דאן פונקט פאםירם האט עס
 ױ־ גאנצען מיטן צוזאמען אפים rc סטעף

 דער צו געגריים זיך האבען אקםיװ. ניאן
 אין ארויספאר יערלעכען דעם פון פייערינג

 און ״ױ־די־סי״ אונזער לכבוד הויז יוניםי
 רזוזענפעי*ד בילדונגט־םשע־לײם. אקםיורע

 צו ציזאמען אונז מים געהאם בדעה האס
 בא־ האם און יאך־ענד1' יי פארברענגעז

 ביזנעס־אגענםעז- די פרן איינעם שםעלס
 אויםאפאביל. אייגענעם זית םרײבט וועלכער

 אזײגעד 8 הויז r8 אים צו קופען צו
 צי ער. האם געקוםען. איז יענער װען פרי.
 ראזענ־ געםראפען נים איבערראשונג זימ

 ער װען און אים• פאר ווארםענדיג פעלד׳ען
 עי האם ציפער, r׳־r איז אנגעקלונגעז האם
 אז װיםענדיג ענטפע־. קײז4 געקראגעז נים

 דער האם םןינש■ קראנקער א איז ראזענפעלד
 דעם rc באגלייםונג דער איז ביזנעס־אגענם

 זיי און םיר• די געעפענם הויז־פארװאלםער
 םוי־ א אנגעםאז. האלב געפונען אים האבעז

 אויפגעשםאנעז איז ער אז םשםעות. מען.
r געװאלינט האם ער — פרי גאנץ ,H8 אין 

 װעג. אין געגריים זיך האט און — דירד• א
 און געקומעז פריע•־ איז סוים דעי־ אבער

געפאכם. גארנים צו פלענער זיינע אלע האם
 ענערגישער אז געיוען איז ראזענפעלד

 און טוער- ארבעםער אינםעליגענםער און
 פים אםט זײן באקליידעט אלעםאל האם

 ביזנעס־ אלם װירדע. אי־ז פעאיגקײט גרויס
 קדאנקהייט r't ביז — געווען ער איז אגענס

בעםטע. די rc אײנע'־ —
 — קינדעי־ װאוילע צװײ איכער לאזט ער
 דיאם ער יועמען — דזשודיםה און הענרי

פארםאגם. האם עי־ וואם אלץ מים געליבט
 פארלוירען םוים זײן דורך האם יוניאן די

 איבער* און אינםעליגענטעז ענערגישען. אן
 גע־ איר האם װעלכעי־ םענשען. געגעבענעם

 פשך א פאר וועזעז גאנצען זיין םיס דינם
 אונז וועם ער יאר. צעגדיייג צ'ױי איבער ־פון

אײסםעלען. שםאי־ק
!אנדענק זיץ עהרע
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יזניאז קלאזקמאכער דער פון חדער בײם
 גרײם איגדוסםריצ ונזער
 װערם דאם װען *יצם. זיד

מז. ױידי נײ־ א צו מ
 מיר װיגםער־םעזאן. עם

זיך. פאדשםײם וואלםזא.
גו־ א זען װעלען זײער

אוים־ או *וו סע!*ו' םען
 מעז אבעד *ינדוםםריע. דער »יז לנבתג

run• אין *ײזײםיגע םים פארזיבםיג יײז 
 װאם אלץ פאראױםזאגונגעז. *ומבאגרינדעםע

 חודש אין מערקען דערװייל געקצגס האם םען
t xw p m* שאו־ די איו אדיפלצסשג. 

 גע־ האבען םירםעס םײססע די וד■־ רוםה־.
 קומעצדצז TO® םםײלם ערשםע די װיזען
־ ערשםע די אנמגוםען האבעז p* סזױאן  מ

שםעלוגגען.
 םאראיג* געוזען זיך פארשסיים בין. איך

 יױגםןר־םםײלס. נײע די זען צו םערעסי־רם
 קוםם אינדוםםדיע די pm אז כלל. * איז צם

 םסייל־עגדעדונגעז גרינםלעכע םים אדדים
םםײל־ די ביזנעם• םםיםולירען עס הןלפם

ױי זײמװ שאום ל * י מ םי מריםעםער ״
 סעזאן. גײעם «ץ אריםזיכםעז די םצםםען *ז
 זען צו גים אבצר םיר דערלויבם צײס זײ
 גרײםע די pe גים אסי־לל .®*וזויגגם״, די

ד פירמעם. מ  קארמעל פירםעם• צודײ pa א
 די אנגעגוםען איך האב צוקערםאן. איז

 װען .שאו־רלמנױ. די באזימן צו אײנלאדדגג
מז זײ *  צל םוםםערען זייערע געװיזעז ה

-בײערם־. נייע איז אלםע
 געםאכם אײסנאם דאזיגען דעם האב איך

 קארםעל־ די םירםעם. בײדע די םאו־ בלײז
 גרע־ אוץ עלםםםע די pfi איינצ איז ®יר&ן
 מארקצט. אונזער איז קלאוק־םי*נ*ס נזערע

 ביז־ אויפגעגעבען זי האם צנרי? יאר א םים
 אר־ די אמ ייניאז די האם דאם וואם געם.

 דיאט איצם צרות. םך א פארשאםם בעםער
 רעארגאני־ א אונםער קארםעל־פירםע■ די

 שאפ. א געעםעגם ווידער פארװאלםונג. זירםע
 גוםען און נייעם בײם זייז געוואלם איד האב

םירמע. דער םון אגהויב
 האט װידער. פירםע צוקערמאז בען די

 דעם ליקוױדירען צו הײ־יאר געגרײם זיד
 געװען. נאםיי־לעך. איז. ױגיזזן די און שאפ

 ערש־' םארמיידען. צו דאס םאראינםערעםירם
 איינע צוקעדםאן־פירמע די אײד איז םענם■

 בעסערער דער אין םידמעס עלםסםע די םון
 גיױיםענם,/װערט סוםס. און קלאוקם לייז
 י פראדו־ דער אלס באטראכם גוקערמאן בעז

 דינען וואם סםיילפ. אריגינעלע pc צירער
 דערי־ פירמעס. אנדערע םאר םוםטעי־ען װי

 די אײד נאר ױניאן. די נאר נים איז בער
 אז פאראינטערעסירם. געווען אינדוסםריע

ביזנעס. איז בלײבען זאל םירמע די
 באזונדערע א געװעז עס איז מיר םאר

 פארשםע־ האט פירפע די װעז באםרידיגונג.
 דער פון גענעראל־מענעדזשער דעם לענדיג

 ״בײ־ אנװעזענדע די צ• ױניאז קלאוקמאכער
 געװען איז ױניאן די אז דערקלערם. ערם״

 צו םירמע די באװעגען צי אימסרומענטאל
 געװען איז דאס אז און ביזנעס אין בלייבען

אינדוםםריע. איךדער פאקםארען אלע לםובת
 אז אײס• עם זעט סטײלס נייע די לײט
 פאר סעזאן בעסערער א דץ וועם הײ־יאר
פאר־ סן־ א פאראן אייך זײנזוז עס קאוטם.

pp נאגלער, אמידאר .
באארד דזשאינט קלאוק םענטדזטער גענעראל

 פי־ די אז באדיים. וואס םםיילם. געסרימםע
 הא־ ־ועלען ליין בעסערער דזיר אין גישערם

ז  אבע<־. םעזאן. היעםיגען ארבעם םער מ
 גע־ אויד און םרי צו איז עס געזאגמ: װי

 םאליי- דעם װעגען נביאות זאגען צו פערלעד
 אנגעהויבען האבען שעפעי־ םייל א םעזאן.

 דזשו־ פערםען נאכן און דזשון אין ארמסען
 זײן שוין סעזאן דער יועם מים■ האםען לאי
שװאונס פולען אין

סעזאן נײעם ןױפ צדגרײםדנגען די
 א צו צוגרײםונגען די בײ אלעםאל וױ
 א אפגעדיאלםעז םיר האבען םעזאן גייעם

 םפע־ די באהאנדלען צו סםעף םיםן םיםינג
 די פאר שטייען וואס אויםגאבעז• ציםישע

 איבעריג איז עם ײניאן. דער pc באאםםע
 װען אז מיםגלידער. אונזערע דערקלערען צו
 זײער נים איז אינדוסםריע דער אין לאגע די

 פרא־ שווערע באזונדערע דאס שאםם גינםםיג
 אי־בע־ איינצעלנעם יעדען פאר םײ בלעמען

 אלגעמײן. אין ױניאז דער םאר םיי pא םער
 א ארויף דעריבער לייגען ציימען אהנלכזי

 אריפן םאראנםװארםלעכקײט באזונדערע
 שעפער באזיכען צו ביזנעפ־אגענםען סםעף

 םלאבות בעל די אז טאן. אכםונג ;אםםער װאס
 שכירות געהעריגע די באצאלס קריגען זאלען
 זאי־ עס אז ;םרײז־סעםעלמענטס די לוים
 אין א'וערםײם קײן װערצז געארבעט ניט

 אר־ פאר פלאץ פאראן איז עם וואו' שעםןןר.
 טאן■ אכטונג אין מלאכות בעל בעטםלאזע

 ױשר׳דיג. װערען געטײלט זאל ארבעם די אז
 און שאפ אין מלאכות בעל די צװישען סיי
קאנטראקטאר. פונם מלאכות בעל די מיט םײ

 ספע־ מאל דאס זײנען ביזנעם־אגענטען די
 אויף געװארען געמאכט אויםמערקזאם ציעל
 אפגע־ שטרענג מוזען וואם פונקציעם. צווײ
 צי צאלונגען די אז ערשםענם■ :װערען היט

 אײנ־ באצײםענס זאלען פאנדען װעלפעיד די
 אז דערלאזען. צו נים כדי װערעז געמאנס

 עפ חובות. גרויסע אנזאמלעז זיד זאלעז עם
 אז טאן. צ' אכטונג נײטיג באזונדערם איז

 צוים פראצענט אײן פין צמאב־אפצאיי דער
 האט ױניאן די װאס פאנד. רעטײערמענט

 ע׳ל־ דעם סםאביליזיי-ען צי אייף געױאונען
 גע־ דארף װעלכער און פאנד טער־פענסיע

 זאל ער אז דזשין׳ ערשטען פון װערעו צאלט
פינקםלעך. װערען געצאלט

אפהיטען. סטעף דער דארף צײײטענס■
בעט אז  װערעו א־ײסגעשיקט ניט 1זאי א̂ו
 בא־ די קאנסראקטאדס. ניט־דעזיגנירטע צו

 קאנטראק־ און דזשאבער צװישען ציאונגען
 איבער קאנטראל געהעי־יגער דער און םאר

 װיכטיגע זײנעו דעזיגנײשאן קאנטראקטאר
 אינזער ייר שטיצט עס װעלכע אויף זײלען.

 טארען זײיען דאזיגע די ײניאדגעביידע.
 ייאזען י ניט אימשטענדען■ קײנע אונטער מיר.

 אויפהאיטען װילען מיר אײב אפשײאכעז•
 א־נזער פון סטאביליטעט אץ שטארקײט די

ייניאז•
טאן■ אכט־נג שםארק דעריבער טיזען מיר

 זאלען דזשאבערם און מאגופעקםשורערם אז
 נים־דעזיג־ צו ארבעט קײן ארויםשיקען ניט

 קאנםראקםינג אז און קאנסראקטארם :ירטע
 גארמענטס אײף ארבעםען נים זאלעז שעפער

 די לויט דעזיעיישזןן. געדזעריגעד דער אן
 ערלויבם איז tjttp דער pפ יעגולאציעם

 דער כדי -םרייעל־לאם׳. א אײף ארבעםעז צו
 באקענען זיך זאל דזשאבער באסרעםענדער

 ארבעםס־קוואלי־ און קאמפעםענץ דער מיט
 אזוי אבער קאנםראקםינג־שאפ. פונם טעם
 אויםגעפער־ איז יםרײעל־לאט־ דער װי גיר

 אדער חשאבער צים דעייױוערט און םיגם
 די קריגען צי נויםיג איז כאנופעקטשורער

 געמײנזאמער דער םון דעזיגנײשאז געהעריגע
דעם. איבער אויםזיכט די האם װאם קאםיסע.
 ייניאן אונזער םון דיויפם־אםיפ רער

 צר בריװ םפעציעלען א ארויםגעשיקם האס
 זײ אז אויםםאדערעגדיג. אםאםיאיישאנם די

 בעייי זייערע מאכען אויפמערקזאם זאייעז
 ניט טארעו די דאס בתים־םיטגלידער.

 דע־ געהעריגער דער אן ארבעט ארויםשיקען
 צװישען זיך זאגט בריװ איגם זיגנאציע.
 באטראכטען עם וועם ײניאן די אז אנדערעם,

 אגרימענט קאלעקםיװען םונם ברוך א פאר
 שםרעגג נים וועם סונקם דאזיגער דער אויב

װערען. אפגעהים
 אץ סטעף אונזער אז זיך פארשטײט עס

 דאר־ שעפער די אין מלאס־ת בעל די אײך
 פארשריפטען דאזיגע די אז טאן. אכמינג פען

 בעל װען װערען. אפגעהיט געהעריג זאיען
 אן ארבעםען קאנםראקטאר א פון מלאכות

 זײ העלםען דעזיגנײשאן. געהעריגער דעד
 פון דערגרייכונג װיכםיגע א אונטערגראבען

 גע־ דערבײ אפשר קען עס ױניאן. אונזער
 גאר־ הונדערט צטלעכע ארײנצוכאפען לונגען

 דערםון ײעלען סיף כל םוף אבער מענטם■
 אײנשליסלעך ױגיאן־באדינגונגען. די ליידעו

 מלאכות בעל די םון ארבעטם־באדינגונגעז די
קאנטראקםינג־שא■. באטרעפענדען אין

אץ קאנמראר,טארם• צױישען פכסיד
כזאנופעקוםשורערם־אסאםיאײ־צאנס

געסעטערמ
 איז עס אז באריכטען, צו מיך פרײט עס

 קאנפליקט אפענער אן געװארען םארמידען
 מאנופעק־ די און קאנטראקםארם די צ־וישען

 מאר־ אונזער אין אסאסיאײשאנם טשירערם
 גע־ אפיטר װאלט װאס קאנפליקט• אזא קעט.
 אינדוסטריע דער אין סטאפעדזש א צי פירט

 װירקונג שעדלעכצ א געהאט געװים וואלט
 די נאר ניט װעלכען פון מארקעט אינם

 מיטגלידער אונזערע אויך נאר איגדוםטריע
 געװען װאלט ספעציעל געייטען. ײאלטען

 גע־ װאלט סטאפעדזש אזא ײען געפערלעך
 װען צײס דער אין גראד געײארען מאכט

 מאכען צו שטאט אין געװען זײנען ״בײערס״
 סטא־ א סעזאן. נײעם פארן באשטעלונגען

 גאנ־ דעם ארײנגעװארפען דאן װאלט פעדזש
 אין צושטאנד כאאטישען א אין בארקעט צען

 געשטץךט.אנ^והגיבצן״גצס^ באדײטצנד ײאלט
 ׳ צײט נארכלאלצר. געהצריגצר. דער אין פעזאז

 פאראינטערע־ געײצן דצדיבצר זײנצו מיר
 פריד־ א אויף םכסיך דעם םעטלען צו סירט

אופן. לצכען
דער פארגצקימצן איז קאנפליקט דער
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 פייערס יארה נױ אין פארפיי לינעואלע
נעכורסססאנ צענםען

 ליבצראלצר דצר פון דזנרגרײכונגען די
 אין פארםײ דריםצ אלס ראל איר pti פארםיי

 אפ־ דינען נױ־יארק pפ לעבען פאליםישען
 צוזא־ פייערלעכען א ביי געװארעז געשאצם
 מאי םוף האםעל. קאמאדאר אין מענקום

 גצ־ צצנםצז איר pc געלעגענהײם דער צו
 יצרלצכצ א — באנקצם דער בורםםםאג.

 צי אריף פארםײ דער פון אונםערנעםעג
 מאראלעז און מיםלען מאםעריצלצ זאמלעז

 בא־ געװצן איז — םעםיגקײם איר פאר כוח
 מיצר פאליטישע וזונדצרם 15 ארום פון זלכם

 י־1' פראמינצנטצ מיםגלידצר. ױניאן טרייד
 דצר איז םיי־צר אנגעזעצנצ און בעראלען

 פאליםישצז אין און באװעגונג ױניאן םרייד
לצבצז•

 פץ גרינדצר א דובינםקי. פרעזידענם
 װיצצ־ אירע פון אײנער און פארםיי דער

 גצגצבצן רעדע זיין איז האם פרעזידעננזען.
 דצר איבער איבצרבליק געשיכםלעמז א

 פאר־ לײבאר .אםעריקען דער ®ץ גרינדונג
 שפצםצרצ די און צוריק יאי־ 18 מים םיי׳•

 פארםי'. ליבעראלצ די גרינדצן צו גײםיגקײם
 קאמוניםטצז■ די םח אפצוגרעגעצצז זיד כדי

 פאר־ לייבאר די פארײאנדעלם האבען װעלכע
 פראנט־ארגאניזא־ קארוניסטישצר א אין םײ

ציצ•
 ליבע־ .די גצגרינדצט האבצז םיר .װען

 האט צוריק. יאר צצן מיט פארטײ. ראלע
 אינטצרנצשא־ אונזצר פון פרעזידענט דצר
 אנטשלאסצן געװען מיר זײנען געזאגס. נעל

 צצנטצר א װי אי־גאניזאציצ די אויסצובויען
 זיך זאל ייאס ליבצראלצן. אויפריכםיגצ פאר

 קאסיניםטישע פון אפגרענצצצז גרינטלעך
 ניט איז עם אבער פראנם־ארגאניזאציצם.

 מאנא־ יצם צצברצכצז צו איכם אזױ געווען
 באמיט זיך האבען קאמוניםטעז וואם פאל.

 פין פארטרעטער די יװי עטאבלידצז צו
 באװעגמגצז. ליבעראלצ און פראגרעסימע

 צייט די — 1944 אין געװען דאך עם איז
 אלנ־ געײעז נאך איז םאליצט־רלםלאנד ולען

מלחמה־פאי־בינדעטער״. א זערצר
 שילצ־ די דאן שייידצרט רעדגער דצר

 דלרכגעגאנ־ איז פארטײ די װאם ריגקײטען
קרייזען ברײטצ טצד שטערלנגען די :בען

 "אם שעפער. קאננא־אקטינג די ארום ציקר
 אט פון בתים י1בצי די וואך. פלן ארבעטעז

 קריגען זײ אז גע׳טענה׳ט. האבצז שעפער די
 מאנלפצק־ די פלן פריתען געהעריגצ די ניט

 פאר־ זײצרע נאכציקלמצן אויף טשלרערם
 דעם אלנטצי מלאכות 1בצי די צל פליכםלנגצז

 ניט קצנצן זײ אז אלן אגרימענט ילניאן
הלצאלת. איײצנצ זײערע דעקען

 פארהאנדללנגצז די דלרך איז צנדלעך
 פארמוייע■ געהעריגע א געװארען גצפלנען
 צופרידצנשםצי^עז האפענטלער לועט ױעלכע
 מאנלפעק־ אלן תשאבצרס די צדדים. בײדע

 קאנטראק־ די אלן אסאםיאיישאנס טשלרערס
 װע־ פארנאטירט אליך דא דארף אגב. טארם.

 אסא־ בתים בעלי די און ילניאן די אז רען.
 אנצלשטצ־ גצאײניגט זיך1 האבען סיאײשאנם

 1כאי טשצרמאן, *ומפא^טייאישען דעם לען
טערמין. א נאך אליף .ראזענבלאט, ה.

 האבצן ללאס בא״צגינג. אי־בצםצר דצר אין
 אפצז פאפללצר ניט איז צס אז געהאי*םען.

 איגפילםרא־ קאמלױסםישע באקצמפצן צ'
 שםיײ די ;ארגאניזאציעם ארבעםצר אין ציצ
 םאר־ גצלייגם האבצז צם ללאם ללצג. איז נער
 רעפובליקא־ דצר אין פאליםישענס צנצTשי

 לועייכצ פארםייצן. דצמאקראמישצ אין נער
 פא־ גצמאכם אלפן צינישצן א אײף האבצן

 -אמעריקאנצר דער כיים .דיעלם״ יםישצ1'
 שםימצז• קריגצן צי אבי פארםײ״ ײבאר1'

 פארם האם פארטײ יבצראי'צ1' די אבצ־
 ללצג■ אײגענעם איר אליםצלטי־צטצן באוױזען

 צ־1צי פיינםטצ די זיך אר־ם גרלפירצנדיג
באללצגונג. בצראלערי1י דצר אין מצנםצן

 דובינםקי פרצזידצנם האט דצנק. »איך
 זאגען. באמת קענעז מיר אז דערקייערם.

 אכיצ־ אין פארםיי פאליטישצ שלם קייז אז
 קלייז׳ אז־צר גרליס לוי אלנטצרשײד אן ריקצ■
 חשלב׳ע אזא גצהאם איז צס ללצז דיאם

 די װי אנפירונג דער אין מענשען וי־לפצ
 הים־ לצרער. פילאזאפען׳ :פארםײ ליבצראלצ
 פראגרצ־ פראפצסארצז■ שרײבצר. טאריקצר,

 שא־ את פירצר םרײד־ײניאניםטצז. סײיע
 גרליםען א פלן באללעגלנגעז מאסעז פין פער
 אינ־ פלן פיי־ערשאפם די פארנצם. טלי1?"
 גצ־ רצרקלוירדיג גצ״צן איז פארםײ זער

 צקזיסםצנץ איר פין יאר צצן די אין אײניגט
 אנט־ שליצרצ פץ פעריאדען אין ־1אפיי —

שײדלגגען״.
 םצ־ פראקםישצר דצר צי איבערגײענדיג

 ־,1פאי אירצ אלן פארםײ דער פין טיגקײט
 פארטײ־פירצר יבצראלצר1׳ דער האט סיפ.

:געזאגט אנדערעם צױישען
 ליבע־ די האט ללאיי־לאמפײז יצז־צן ״איז

̂ע  אן אלן קלארצ א אנמהאלטען פארי׳יי ראי
 אליף לוירקען צל פאליםי אליםגעהאלטענע

 רצפלבליקאגער און דעםאהראטישער דצר
̂ען זײ אז פארטייען.  אנ־ ארױסשטעלען זאי
 איז יייבצראלצז — קאגדידאטען נעמבארע

 פא־ דצי־ אם דאנק א מענשען. ארענטלצכע
 ציזאמצז גײז גצקענט :״׳י־ האבצן ־טי1'

 פארםײ׳ רעפלבליקאנער דצי־ מיט אײנראל
 א׳דללייצר געגען ראריס !1גײבאי ׳טטיצענדיג

 דעמאקראטי־ דער מיט — 1מאי צללייט א א*ז
 גצגעז פצקארא שטיצצנדיג פארטײ. שער

 פארללירען האבעז מיר הגם אימפצליטערי.
̂דע איז  אבער האבצז ילאל־קאמפײנס. בי׳

 מיר אז געױיזען. דעי־פארלנגען •דפעטערדיגע
 זיך האבצן מיר אין גערעכט געלוען זײנען

פארענטפצרצי. געדארפט ניט קײנעם פאר
 פאר־ האבצז הליפט־פארטייען די «-ען

 מענשען פאסענדיגע ארױסצלשטעלען פעייט
 קאנ־ אײגצנע אינזערצ נאמ־נירט מיר האבעז

דידאטען.
 פא־ געבראכט האט סיי1פאי דאזינע ״די
 ארויסגעבראכט האט זי רעזולטאטען. זיטיװע

 :וױילצרשאפט דער פאר מענשען נײצ
 רלזװעלט פרצנקליז דזשאװיץ. דזשעיקאב
 ראבערט אפילו א־ן העלי רידאייף דזשלגיאי־.

 אלנ־ אויף איז. ולעלכער דזשיניאר■ ללאגנצר
אנג. זער  דער אלס גצלוארעז נאמינירט פאר̂י

מאנהעטען. אין בארא־פרעזידענט

27 דיט ^-----------------------
 »נ* גצייצגענהיים דער־א ביי װיל ״איך

 באמצרקלנג פארםרעפי׳עכצ א אליף וױיזצן
 ׳נאך :געזאגם האם ער :ראח אלעקם פלן

 פארבלי־ מיר זיינעז װאל־קאםפיעם מײסםע
 קאנ־ די אבער חובות איז פארזינקעז בען

 גע־ נים גאר זיד האבען אונזערע דידאטעז
 דער־ זײנען זײ אלנד. צו פארפליכםעס פילם

 העפלעד אלנז זיי האבען גע־לארען. יליילם
 איבערגצ־ אוגז האבעז pא גוד־בײ געזאגם

חובות. די םים לאזען
 ליבע־ דעם בנוגע אםת אויך איז .דאם

 הלנדערם ארום האבעז מיר וױילער. ראלען
 אונזער אין לואלםערם עני־אלמצ םליזצנם
 האלבען א אלן פערםעל א צלוישען פארםיי.
 אלנ־ פאר גצשטימם האבעו בירגער םיליאן

 אין יאר צםלעכע לצצםע די אין מיקצם זצר
 צופרידצן געװען זיינצז ױי וואלען. אלצ די

 זאלצז עם אז פארלאנגם, האבען מיר ללאס
 קאנדידאםען. ליבעראלע לוערען גאמינירם

 אײנםלום פאליםישעז אלנלצר באנלצענױג
 שםאט אונזער אין פאליםיק די אליפצלהײבען

 ליבעראלען די הויך. געהערעער דער צל
מז פי־ר בצת אסלאדירם אונז האבצז־ א  םי־ ה

 אליץ זײ אבער חלבות. אין געזלנקעז פער
 שםי־ צו םארםליכםעם געפילם נים זיד האבצן

 ארגא־ אירע םים םארםי׳י ליבעראלצ די צעז
םיגאנץ־פראבלעמעױ. pk גיזאציאנעלצ
 געדעדם ביםערקײם מים האם דלבינםקי

 װעלכע לױילער׳ פארםי ליבעראל יצנע לועגען
 אנ* אין אקטיױ אפילל אלן צנראלט זײנעז
 ודעלכצ קאנדידאטצז לוצגען פארםייצז; דצרצ

 דערװיילען העלםם פארםיי ליבעראלצ די
 פאליםישע זײער זײ גיבצן דערנאך אין

 נים פארדייא וועלכצ מצנשען. צל שטיצצ
 קאנ־ pk וױילער דאזיגצ .די הילף. אלנזצר

 אלנ־ pפ קוואליםעט די ליב האבען דידאםצן
 װילען זיי אבער םחלרה. פאליטישע זצר

 אלמ׳ עס װילען זײ צאלצן. ניט גאר דערפאי־
זיסט״.

צעךיאריגער דצר בײ רעדנער אנדציצ
 פארזי־ בײרל, אדאלף געללען ױינען פײערלנג

 שלעזינגער ארםור פארטײ; דצר פלן צער
 פי־אפעםאר ;ליבצראל באקאנטצר דזשלניאר.

 ליאיס לײיס־פרעזידענט אלז טשיילדס דזשאו
פארטיי. דעד פלן טרעזשלרער סטאלבצרג.

 דעיװײלט 64 לאסאל
מענעחשער נײעם

 .64 לאקאל ילניאן, מאכער באטאנהאל די
 אנגצנל־ מאי. טצן27 יצם מיטינג• א בײ ־האט
 צ?זצקוטי־ דער פלן רצקאמענדאציצ די מצן
 אלם ראבינאלליםש םעם דערללײלצז צי לוע

 פארנצמצן ללעט צר .1לאקאי פלן מצנצדזשצר
 לאנגיא־ שיפמאן, איזידאר פלן פלאץ דצם

 ײצלכצר ■64 לאקאל פלז מצנצדדשער ריגצר
אפריל. םטען24 דעם גצשטארבען פללצים איז

 דער־ אליך איז מיטינג זעלביגען בײם
 טשער־ אלם לערמאן מאקם געלוארעז וױילט

 וױיס־ אלם גי־אם■ דזשוליום לאקאל, פלז מאן
 אלעקםאנדער אלן בייאק מײער אץ טשערמאן■

 צקזעקו־ דצר פין מ־טגלידער אלס קאנקין
טיװע.

 די פאר איז מענעדזשעי־ נײער דער
 דצר פלן מיסגליד א געײעז יאר 17 לצצמע

 די פאר אלן 64 לאקאל אין עקזעקלטײיע
לאקאל. פלן טשערמאן — יאר ר לעצטע



ל דע׳ס8ג»נ ע מג ע *8נ פילם ״נ ד  םואווי ם$כס ו
אינטמונממגעל אונזער פװ
שעהן בערנארד װײם־פרעזידענט פון
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באארד״ םילם .געשןזנעל גר
 דער pc אגענםור זןן —

 ה*ם רעגירדגג• קאגאדער
 יױ אונזער אויםגעקליבען

 וױ םאנםרעאיי אין ניאז
 פילם » סאר פ*דעל׳ א

 צו ױני*ן. לײבאר א ®ץ
 אויך און לאנד אין כאפעלקעררנג דעיי װײזען

*n r m  r •ם עם װי לענדער ר מרי  אין א
ױניאן. סרײד דזיפאקראס׳ישצ א ?אנאדע
 זעען שורוח. דאזיגע די שרײב *יד װען

 פילם־ ? װי הצדקודאסערם *־גזןץיע אדים
 איר גצבראכם דא האס בןמדד די םםודי״ע.
מז אנ  םןמןד געןדשײד?» זײ א«אראס ג

 לאפפעז על^קסדישע *יז םאשינעז גחןפישע
*p דןים אױף אדבעם םעז *jcTr אםא־ זײ£ 

 םײ זמםיװ׳יםעסען. זינזעדע *לע גרזמירעו
ד ע ד דן  ארטןני־ די p* ײס אלסרנגפאדדד ז

frsj y i y* קסײדיםןםען. ם*גי*לע *יז* ix 
גײ־ געוזען איז פולשיסעגזײג ®ילם די פאכזין

׳ .םידזעגעם דעם דודבצהזיויעז םיג ל  ארן מ
מ מי  פארגם־ pc זאל גרדיסען דעם *יז נ

וזאםזױ'■ ר*י*ל
 פארםיג ז׳ײז װעם פילם דאזימד דעד ײעז

 גאנצצז זזיבערן ײזדעו מודיזעז עד װעם
 די זדן איז שסעם גרױםע די »יז י*אגד■

מו אופעםרם דעדםער. קלײגע  רעגי־ דער ו
ל רדנגס מ * * מ m פילם . a pזײן *ן פירם ״ 

ז ארבעם  *לע גאסעלקעדדנג דער לעדמן נ
ס־ דעם^קדאסישען דעם pc נצאועז מג  לע

מר ־ זיירע דזיד איגז־• אמזזי" »ין ^כיי ר  מ
מז דונ אגעגסד־ ®ילם־דיםסוײבײצ׳יע סים בינ

 געהױז׳עז פילם דעד װ־ןים אײםלאנד זיץ ר*ז
שםאםעז. ®ןרזדיניגםע די *יז *ײד ײעז״מ

*n r u *  p ע.פאײזל* זיין זיײד ײו לןנדער
 די װ*ם צופרידעז מסיי־לעד יײנעז ם׳יר

שאמי n ®ילם .גע a p- אײסמקלי- ה*ם 
 םדײד־ א פיז מופסער אלם ייג^ן *ייגזער בעז

ע. ײני* מזי מגי ר o ז r ז» מי  *רן בו׳יען י
מז ד*ס אגםװיקלען  *ייף קאנאדע זױן לז

יםודוז^ דעמןמראםידזע

^e ? p r e T * l p r עו עי ײמנעטאלט ײ א
מז םיר  זוײםמלעז ןגגעהרימז שײן הןו

 םיםגלי־ *רנזערז י1 וסיממיע־םשעקם די
 עםברןידערי־ *ח ?ל^קגואכער גי דעד.

 יחמאציע־םשעקם יײןרע ?ריגעז ארבעםער
מז גח׳ײ פאר  נאד דיעם־ארבעםער די ארן װ*
װאך. זי־מ פאר

ד\ינ* באסרעפעז 'ע*ם?וע?ם1ײאקא ײ
 די צו כלויז דאלאד. םויזעגם >50 יאר טיגם

 it>o ארים אײסגעקזלם װערם היאוקפאכער
 פאגגעז יעס1ויאקא זייזירע דאלאר. מויזעגם

ױני. םען2צ דעם ןזז זיך

עי מז ע א ״ אי עג ד ע ד בײ ד ע ל ד ע ש מ ױ דון • 
קאנסערענץ יײבאי אױ פעדזןדײױמןן

.פראווינ־ דער פק קאנפעייענז דער בײ
סעדערא־ די ^ײבאו־' אײ פעדערײשאן שעל
 אין ל.'־ײניאנס אײ x .א. דער pc ציע
אפ־ איז װאס פראווינץ. קיײבעקער דער

איז ײני. םיטעז איז :עײארעו געהאייםען ״

♦
 פארטראטען געװען אינםערגעשאנעל אונזער

 ־אט און פערזאז 29 פון דעלעגאאיע א םים
 פארהאנ־ די אין ראלע װיכםיגע א געשםילם
מן. דלונ

 לעבעדיגע א געווען עם איז אלגעםיין אין
 םון אמעםירט אפאזיגיע. אן קאנפןירענץ.

 גאנץ פארנומען זיו האם פארניע. פאול
 איז ער פירערשאפם. דער געגען דויבשלעך

 דער פון פירער די אז םעגוו^ פים ארױם
 אמםענפיװ געגיג נים האכען פעדעריישאן

 פת פאליסי לייבאר דער געגען געקעסםם
 דעלע־ םערםםע די רעגירוגג ײפלזנסי דער

 פאר־ פאול םה אפאזיאיע די האבען גאםעז
 אפ"־ האס פען ערנסם. גענוםען ניס ניע

 איבער־ צו ציל זײן ס׳איז אז געװען. חושד
 דופלעסי דער פח פירערשאםם די נעםען

מ רעגירוגג על  בא־ צים באקעםםם. ער װ
 חסידים זייגע גװיסזין איינער) איז דײזנרען

א איז וועלכער סראםבלי■ ליסיע גזדדעז

ע א ביי איז נואי. דנםםען דעם עכ ^ל  פי
 דער pc העדקװאםערס די אין צערעמאניע.

 ײייס־ px פארזיץ אונםערן זיינםערנעשאנעל.
 אויםגעםיײים האכפאז• רזשוליוס פרעזידענם

מס די געחיאדען א  סםודענםען 21 או דיפל
ר פיץ  גרא־ וזאבעז ודאס גרופע. פזרםעד דן

 .אסיפערם איגםערנעשאנעל דעם pc דואירס
 אינ־ דאזיגער דןר אינםםיםוס׳. םדזױנעג
 םונקץיאני־ אנגעהויבעז האס חראס ססיסוס-

 אויפ־ די האם .1950 פאי. עדשםעז דעם רען
מ א מ אייםגובילדען ג  פרייען, px פענער ױג

 איבערצעע־ איפשסאנד pn זןזלען רהזלכע
פארװאלטיגגם־פונקציעט אוץ אוגאביזיר פעץ
ר אינזער pc יחגיאנם די אין מ רוי אינ* ג

 4 זײנעז גראדיאירכמ 21 די ®ץ דוםסדין^
כדידלזך.

 קורצער א אין האס דוביגהקי פרעזידעגם
 צ־ רעקרוסען נײע די באגריםעגדיג רזד־ע•
 ייגיאן־ אקםיװעז אין ארײגםרעםען יייעד

 ױגיאנפ אין ארבעם די אז ןגגעודיזען. דיגססי■
 געלעגענ־ אייםגעצייכענטע אז רועגשען גים

 ג«* םאציאיעז זייער באםרידעען או היים
 ארבעםס־ אנדערע אין איז ײאם װיםעז•

 גע־ אגער האם ןײ־ מעגלעך. נים «ביםען
 זיד זאייען די אז גראדיאגםען. די ורארעגס

 בלויז ױניאן־פירער פאר גאסראכםען נים
 אן סארענדיגם האבצז די ױײל דערפאר

 ־ידמ אינפםיםוס. אינם קורפ אײניאריגעז
 אויסצריערנען אורשםאנד נים איז שולע שים

 אינ־ pc םרעזידענם דער האס פירעױ־. p^ י1
 ־וע־ אפשר וועם .איר געזאגם. םערנעשאנעל

 דורך ווערען עס וועט איר אבעי־ פירער. רעז
 ביכער ד־רך גיט אץ דינסט און דערפארונג

px .שיל־קלאםען׳׳
 װעל־ האכראן. דזשרלױם װײפ־םרעזידענם

 פיי^ר־־עכ־ דער מים אנגעפירם האם כער
דער אז אנגעװיזען. רעדע זיץ איז האם קי־ט.

 אװ פ. ״א. דער pd באאמטער באצאלטער
 צוגע־ אים מעז האט װארשײנלעך — ל.״

 גערעסערער א אים ערווא־םעט עם אז זאגם.
געװינען. װעט אפאזיציע די אויב דזשאב

 א געקראגצז האט אפאזיציע די אבער
 ראזשי איז װאלען די אין קלאפ. יטטא־קען

 אלס געװאךען דערוױיײט װידער פרעװא
 אײנס געגען שטימען פיר מים פי־עזידענט

 דירעקםאר נאציאנאלער מאריא, ארמאן אדן
pc ־וארײעטי אװ גילד .אמעריקאן דער 

 דער אלם געװארען ערוױילט איז ארםיםםס״
 אפאזיציע־פיי־ער די װען וױים־פרעזידענם.

 וואס שטימען צאל קלײנע די געזען האבען
 ןיו־ שוין זיי האבען געקראגען, האט פארניע

קאנדידאםען. זײערע ריקגעצויגען
 דער pc באנקעם בײם געסם די צװישען
 פראווינציעלער דער געווען איז קאנםצרענץ

 עס בארעט. אננזאניא ארבעםס־מיניםםער.
 דער בענגא. פערסי אדרעםירם אויך האס

 לײ־ <נד •טרעיז־ס קאנאדער pc ®־עזידענם
קאנגרעט־. באר

 רייע א אנגענומען ־אט קאנפערענץ די
 באדיטנונ־ די פארבעסערען צו רעזאלוציעט

 און פראוײנץ אין יוניאנס םרייד די פאר געז
 רע־ דער געגען קאסף דעם פארזעצען צי

יוניאנס. בגוגע פאליסי גירוגגס

---------------*is גערעכטיגגןײט

 געיוארען איצט שיין איז ױניאן־איצסםינױט
 באאםמע. ײניאז נײע P£ ,הריפם־קװאי דער

 גר־אדי־ פ״גף באגריטם באזונדערס האס ער
 געקי־א־ האבעז װעייכע סםודענםען. אירענדע

לאקאלען. זייערע pc סקאלערשיפס ג«ן
 פײערינג דער ב״ רעדנעי אנדערע די
 דירעקםאר עי*דער. ארסור :געװען ױ־גען

px איז ער דים .סרעינינג־זןינסםינדם״ 
 װיים־פרעזידענט אין געיוארען געגרינדעס

 אײסגע* האס ױע^כער אנםזמיני. 'יואיחשי
 סםו* פארנענד< די צ' דיפלאסעס די םיילם

 קארבא־ ביא־יפא איקיססא. דניאל :דענטען
 קאנעל פעטריק קארטאז־', דזשעיסס נערא.

 אלודין פאנםעין. "אבערט פע^דמאן ארנאי־ד
 קאזשדאז אויררדין הערנןאן, בערם פרידטאן

 הערבע־ט קיייסצכואן. ע~יאם קלי^ דארעי
 פי* לידאנ^ פרענציפ ליפפאןי װיגי י׳עװיס.

 ײסשארד ראזעגםאיי. גערסרוד נזעיס■ ט>יי
 ססראנגין. פא" פפארל. אוירױין 4פארײנ>
רואלק. ראבערט און וועסקעז טשארלם

 פאנאנדער־ איז שייער גריפע גאנצע די
 אינםער־ פא-שיידצנע צי געװארען געטיילט
 אײן אנד.1' איבערן ארגאניזאציעס ‘נעשאנעי
 י׳אקאי צו געװאי־ען צוגעםיילם איז שילערין

נײ־יאר?. אין יס
̂ער גרוםע פינפטע א  אנ־ שײן האט ־טיי

 פאריגעז שו^־טערפיז נײעם דעם געהויבען
 ױנגע־ 23 פץ באשםײם גריפצ נײע די חידש.

 זײנען זײ צױישען פיידלעך. 4 און ־־*ײט
 סקא־ געהראגעז ־אבען 'ואם 1צאי א פאראן

 גע־ ױי "ע״יכע צו לאקאייען. pפ לערשיפס
 פטו־ די-נײע פ־ן ציײי ריםגליז־ער. ײי הערען

 באז־ד זייער דײםשייאנד. פץ קומען דענםען
 פין געװארען אראנזשירט א־ז ארעריקע אין

 אדײיניט־ שאן—אפעו פארעין עט. «ױ. דער
 ד<ר אין מיטגלידער זײנען זײ טרײשאך.
ײניאן. ארבצטער טצקטטיי דײםשער

ם אינססיםום ידניאן סױיד *ינסערנעשאנעל ר מי חזו  נ
שילער נרופע פערפע

« < ׳

 ױ:יאז דיעם פוז בעאמםעי
 פלוצלונג יאזענפעלד /

געיםםאיבעז
 ־אם יארק ני־ pc ױניאז דרצםמאכער די

 זײן צו באגליים ױני. טצז 14 דצם מאנטאג.
 לאנג־יאריגע אירצ pc אי־גצם רו. אײביגער

 באארד דזשאינט פון אגענט ביזנעס טיער,
 רא־ ישראל יאר צוואנציג לעצםע די פאר

ראזענ־ זענפעיד.
 פיירצלונג איז פעלד

 א פץ געשטארבען
פריי־ אטאקצ הארץ
 טצן11 דעם םאג,
פרי, גאגץ יוני.
פארשטארבע־ דער
זײ־ געװען איז נער
 בײ םײ באליבם ער

 פירערשאפט- דער
קא־ זיינע צװישען

ױ־ דער אין יצגצז
 די בײ םײ און נ'אז

ארבע־ ה־נדערטער
 אלע די האמ ער ײצמען שעפער. די אין טער

 פלוצלינגצר זיץ געדינם. געםרײ אזוי יארען
 ױניאן אױפגעטר־יםצלם. אלערצן האט םוים

 אג־ די אץ באארד דזשאינם דרעט פמ פירער
 אנדציצ פץ אייך און *אקאיט געשראטענע

 ־אבען ווצלכצ אדבצםער־רינג. אין ױניאנס
 שע־ גאנצצ פץ ארבצםער די pא געקענט אים
 יעצ־ דצם אפגעבצן אים גצק־כ־עז זײנצן פער
 געקענט נים האבצן ױי pd פיי*ע כבוד. טצז

 ;עבי־יבצן זייכעז pא לוויה־זאל אין אר-ץ
p x r גאט. אין

 קײן גצקורצן איז ראזענפעיד ישרא'
 פערצצן פץ צ־־םער איז •1910 איו אכעריקע

 טפ־ירטט בײ ארבעםען אידעק איז ער יאר.
 פזן פיטגליד א־*ט אניצשלאסען זיך ד,אם און

 טראנ־ איז ער .23 יאלאי' ס^ירםראכער יצם
 דרצט אנדער< אלע מים געױארען כפערירם
 א-ז ־אקאל דער װען 22 אןלאל צו ארבעטער

 <ר איז 1927 אין גצ־וארצז. גצטשארטערם
 אץ מיטגליד באארד עקזעקוסי־ו אן געדוארען

 אלט גצװארצו דעריױיי־ם ער את 1933 אין
 אנ־ האם ער װאס אכט אן - אגצנם ניזנעט

 דער ביז כבוד םים באקלײדם pא געהאלםעז
'צבצן. זיץ PS ־טעה 'עצטער

 קירצע געהא־טען האבען י־װיה דער בײ
 דרצט פין םענעדזשער גענעראי דצר :הטפדים

 לצל האכמאן; חשולױס באארד. דזשאינם
 יא־ ײניאן דרצטדאכער דער pפ רצנעדזשער

 וואי יאקאי דער זימערראן. םשארלט 22 קאל
 װאי pא באלאגגם האס פארשטארבצנער דער
 די ארט זימ צ גע־וארען דערוױ־לט איז ער

 פעגעדזשער אנטאניני• יואידזש' ;יארען א-ע
pc ־־א־ דרעטראכער איטאײצנ־שען יצם 

 דזשאינט אן אנגע־ט־־אטען איז װאס ■89 קאי
 ביזנצט א ברצסלאײ• ‘ישראי אץ :באארד
 פ־ן פרעזידענט •,ייאקאי זצלביגען אין אגענט
 פאר־ דער וואי ארבעםער־רינג. 122 טיברע:ם

 ־ױים־פרע־ אץ באלאנגט. האט שטארבענער
 זײ האבצז אלצ ארבצטער־ריננ. פין זידענט

 בײטראג װיכםיגצז דעם אויף אנגעװיזען
 ײניאן דער צ- געמאכט האט ראזצנפעלד ־ואם

 געטרײצ זײן בא־ועגינג. ארבעםער דער צי אץ
גרײטער זיץ א־ן דרעםמאכער די צ־ דינטט

---------------------]■> 1954 יולי,

־‘ראזזגפע־ ישראל

 *געטריבצן אים האט ־ואט קוראז־ט א־ן נײט
 מיט־ זײנצ פאר ארבעט דער ריט אנצוגיץ
 קראנק־ פץ יטורים שװערע די םראץ מענשצן

 די מיםגעמאכט האט ער ײאס לײדען א־ן הײט
 פארביטערט אים האבצן ױאט יאלצן. לצצסע

־עבען. זײן
אנדצנק. זיץ כב-ד

L. L. ,S i |N 41 |<•
)12 זייט פון (שלים

 דעםאקראםישער זײער פץ דערג־״כ־נגצז
 קא־ פץ ווציצן צצשטערם זא" רצװאלוציע

 אינטצדגאציא־ פץ ניט אויר אין מוניטטען
 די גצזצלשאםםען. קאפיטאייטטישצ נאלצ

 זײנען צנגלאנד און האלאנד pc רעגיר־נגצן
 אויפצו־ מער ניט :עווארצז אײפגצפאדערט

 ױניאנים־ םרייד אדער פאליטישע ליפצרצן
 אין אזייי־רעכם זיכען ױאס פליםים• םען

 אמעריקאני־ דצם אין טעריםאריצס זײצרע
 דיקםאםור־לענדער די צו ױעלט־טייי שען
 די געראםעוועט. זיך האבען ױי ־־<~כצ פון

 (ײ־ ארגאניזאציע״ פעייקער ״פאראײניגטצ
 דאזי«גצ די גע-ארז» געבצםען איל צן>

 דיקםא־ ארעריקאניסע ייאטײן pc פליםים
 אינטערנא־ גילםיגצ גצבעז צי טור־לענדער

פעטער. ציאגאלצ
 פא־טײדיגזנגט־קאמי־ דערװײלטער דער

 םרייד־ די פאר קאנפערענץ דער בײ טצם
 דיקטא־ אמעריקאנישע לאסיץ אין ײניאנט

 פונקציאנירען אנגצהויבצז האט טור־לענדער
 .אריט״. מים ציזאמצנארבצט נאצנםער א*ז
 פאר־ צו זית עיקר דער וועט אויפגאבע ז־ץ

 :ױניאנס םרייד ט-־ײע pc רצכט די טײדיגצן
 פארפאלגםע די פאד הייף ארגאניזירען צ־

 משפחות; זײערע pא ייניאניסםען טרייד
 אינטערגאציאנאלען נײם פראםצטםירען צ־

 יד־ פאלשע געגען (אי־על־א) ארבעטם־אמם
 דיקםאםור־לענ־ די פ,ץ ג־אן־פארםרצםער

 קאמוניםטי־ דער אנטגעגעגצואווירהעז ;דער
 אל־ אין און ״נ־אנט אין פראפאגאנדע ידע־

 קאפיםא־ פעאדאליזם. דעם באקעפפען גצנױץ
 צקא־ לצם אה עקספלראסאציע י־יסםישער

איםפעריאליזם. נאמישצז

יקעפ מיל־םער-שצ פין דיקםאטורען  ק̂י
 נים לענדער לאםייךאמעריקאנישע אין דינען

 דער אט pc פרײ גאנץ זעלםענהײם. היץ
 עםיעכע י״עצםע די אין םכה פאייסישער

 אורדגוזיי, פארבליבען ביויז איז יאר צענדײג
 דרום־ אין דצםאקראםיע פמ אינזציי אן

 שטעלען צו פאלש אבער איז עט אכעריקע.
 אין דיקםאםײ־צז אמעריקאנישע 'אסײן די

 אמא־ לער רים ציגלייך רײ■ זעלביגער דער
 אדער דייסשלאנד א־ן נאצי־דיקםאםרר ־*'גער

 פארטײ־דיקסאטור קאריניטםישער דער מיט
 דרום־אמעריקצ אין טאוועם־רוסלאנד. אין

 .גרינם־ אזוי ניט דיהטאםירצן די זײנען
 מאטאלי־ נים באיבאריש. ײײניגער עך־•‘'

 לאנגצז קײן ניט מײטםען האבען א־ן טאר
 וײיניגער ניט אבער פאי־טרצםען זי־ ייעבען.

 שיכ־ פרױויליגירמע די פץ אינםערעםען די
 פאלקס־װילען. דעם אינטערדריקען זײ טען.
 הצכצרצ די גע־טטערס יוערט דערמיט ױאט

 דעריבער קיאס. ארבצטער פון אנט־ויקלונג
 אמערי־ דעם אויף ײניאנס טרײד די זיינען

 די פץ גצגנער שאויפצ קאגטינצנט קאנער
דיקטאטויען.

 אײנער ביאליס, בעי־נארד
 װניאז עישטע די פון

איבעזגעשט יעז,פיאנע
 שי־ אין איז יוני, םען21 דצם מאנטאג•

 דצר ביאליס• בערנארד גצשסארבען קאגא
 ביאלים. מאייס וױים־פרעזידענט פון פאםצר

 פון אײנער געווען איז פארשםארבענער דער
 פיאנערען איבערגעבליבצגצ גאר־וױיניג די

 נױ דער אן אגגעשלאסען זיך האבען װאס
 פאר יארען ױגיאן קלאוקמאכער יארקער

 וואכ •1910 יאר pc סםרײק גצנעראל דצם
 װעלכען אויף פונדאמענם דעם געלייגט האט

 ױ־ אינםערנעשאנצל מעכםיגצ איצם אוגזער
געװארען• אויפגעבוים איז ניאן

 אמע־ אין געקומצן איז ביאליס בעי־נארד
 באלד זיך האם און 1902 יאר אין ריקע

 קלאוקםא־ יארקער נױ דער אן אנגעשלאסען
 pc ערא די געווען איז דאס ױניאן. כער

 פלעגמ אפערײםאר קלאוק א װען שאפ• סװעם
 pc נײ־םאשיז זיץ םים ארומםראגען זיך

 קענצן צו כדי צװײםען• צים ח־שאב איץ
 ארונ־ זייגען קלאוקראכער די װען ארבעטען.

 בערנארד האס גענעראל־סםרייק. אין טצר
 דיװיזשאן אין דזשאב א געהאט דעםאלט

 דער דירך סטרים. קאנאל נעבעז טםריס
 געשםא־ ער איז םםרײק pc ציים גאגצער

 סעםעלםצגט נאכן לאין. פיקעם אײפן נצן
 אריבערגע־ זיך פשפחה דער פים ער ־.אם

 געדחןא־צן דארם איז pk שיקאגא p’? צייגען
 אין נאכדעם און 40 לאקאל pc םיםגליד א

.5 1לאקאי אפגיײיםארפ קלאוק איצמיגצז יצם
 צם־ גצװעז איז פארשסארבענער דער

 פימ־ באארד עקזעקוםיװ אן םערפיגען לעכע
 ער האם 1912 אין לאקאל. דעם אין גליד
p :ציועז פחנך i pn. .ישיאן די אין פאריט 

 פעפ־ א פאר געפאכפ אים pא םראדיציעם
לאקאל. זית אין בער

 אין מאטע האבען יאר דרייםיג איבער
pi לאקאי׳ זעלביגצז אין באלאנגס pc דעד 

 דער דיי-ך זיך ־אס פאריט .1אינפצרנעשזזנעי
 װיכ־ א נעווארעז איז p» אנםדויקעלס צייפ

 פענעדזשער ױניאן. דצר pא םוער טיגער
pc וריס־ א און באארד דזשאיגס שיקאגער 

 דער איגםזירנעשאנעל דער px פרעזידענם
 גערדען איז צר נחת• געקליבען ד.אס פאםער
דערגרײכינגען. זונ׳פ זיץ פיפ שטאלץ
 גציוארען גצצ־יאיגנען ער איז 1944 אין

 האר?- א איבער ארבעס די אויפצוגעמז
 ער האפ םצםיגקײס ײגיאן זית קראנקהייס.

 יעדעפ אדיפגעבען. געיואלט נים אופן באין
 באדארפט נאי־ אים האט ײניזןן די ווען טאי־
פיאץ. אייפן גערוען בערגארד איטער דער א־ז

 אין פיאנער אלםצז דעם px ט־ים דער
 גרדיפ ארײסגערופען האט יאי־. pc 78 צלסציי
 םצ־ םיםגעפיל רייען. ײגיאן די אין םרויער

 םרעזידעגט pc אנגצקיפעז זייגען לעגראפצט
 אינ־ אונזער pc פירער ייניאן pc דובינםקי•

 את ײניאנם אנדערצ פין און טערנעשאנעל
 דער pc פרײנט פין אמ ארגאניזאציעס

 איבער לאזם פארשםארבענער דער משפחד,.
 ביא״יים מא־יס זץ• פרידא•.לצם אלםגה. די

 א'ידא נ-דע־ראן. עלסי טעכטער דרײ און
טאלאשע. םאללי און בליאװער
!אנלצנק זײן כבוד
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ס»ננרעס דער און פאלסם־נעזונם
v נױמאן פאולץ םון

 הויכער א האם ,:ומעלםעז
רע־ דעם םון מאםםער

 געזוגםהיים־אםם גירונגם
 העלםה פאבליק עם. (.ױ.

אױםםרעםענ־ םײרװים״)
 םוץ םאחזער א בײ דיג

 קאנגרעס־קאםיםע דער
 הא־ ,מיר דערקלערם: ס־בסידיעס איבער

 א מאכען צו מעםאדע א אויסגעסונען בעז
 אין קענםער־קראנקהײם איבער דיאגגאזע

װען אנהײב סאמע איז געבורם־םוםער דעו־
 אגםװיקלען. אן זיך הױבם׳ קראנקהײם די
 אויפן באמת זיינען מיי■ אז אױם. זעם עם

 די אם באקעמםעז קענעז צו ױעג ריכםיגען
צווײםער א קענםער־קראנקהײם*. דאזיגע

 גע־ פארהער זעלביגעז בײם ריאם. דאקטאר
 דיייל־ א אגיםגעפונען האם מןידיצין אז זאגם.

 ערשטען צום וועם מעז װעלכען דדי־ך מיםעל
עפילעפסיע־ די -קאגםראלירען קענען םאל

קראנקהײם.
 דא־ די םראץ האט קאנגרעם דער אבער

 אםיג־ רעסוירטש־ארבעט האפנונגםםולע זיגע
 מלוכה דער םון געזונםהייטם־אמם פארן נירם
 דאלאר, םויזענם 463 מים מיליאז 191 בלויז
 װי וױיניגער מיליאז 41 גאנצע מים איז וואם

 אוים־ האט אינסםיםוציע װיכטיגע דאזיגע די
 םפק בלי איז דאס יאר. פאריגעז געגעבען

 העלטה אינם -נױ־לוק״ פונם רעזולםאם א
 זיק אונםער דעפארםמענט וועלםעיר עגד

 וואס ווײניג אבער שפארזאמער נייער
האבי. מרם. — דירעקטארשע אינםארמירםער

 זעל־ דער םוץ םארהער אנדערעז אז בײ
 קרוק־ נעלםאז האם קאנגרעם־קאםיםע ביגער
 ל. אװ פ. א. דער פון םארםרעסער שענק-

 האב ,איך :דערקלערם אנדערעס צײישען
 פארװאס אורזאכעז די אנצוגעבען באםיט זיך
 לייבאר אװ םעדעריישאן אמעריקעז די

 דודך פראגראם איינציגער דער אז גלײבם,
 די באםרידיגען געקענט וואלם מעז וועלכעז

 גאנ־ דער פון באדערפענישעז מעדיצינישע
 פון סיסטעם א דורך־ איז באםעלקערונג צער

געזונט־פארזיכערונג. נאציאנאלער
 פאר־ באוױיזען צו באמיט זיך האב .איך

 אינשורענס־פלע־ קאמערציעלע אלע די װאס
 דאק־ דער פון פלאן דעם איינשליםענדיג נער.

 אויף גענרג נים זײנעז ארגאניזאציע, םײי־ים
 אין נייםען מעדיצינישע די באפרידיגען צו

 נאציא־ אויםגעהאלטענער אן לאנד. אונזער
 קען פראגראם געזונם־פארזיכערונגס נאלער

 אויף אנשפארענדיג זיך י׳וערעז געבוים נים
 אוי־ אונםערנעמונגען. קאמערציעלע די אם

 דער װאלט פראגראם נאציאיאלער אזא םער
 געבים אינם שרים. פראגרעסױוער בעסטער

 באםעל־ דער פון געזונט דאס אפהיטען םון
 אײס־ דער אין העלפען צו געװעז קערונג,

 קאנטראליר־ דעמאקראטיש די םון ברײטונג
דינסט־פלענער. מעדיצינישע דירעקטע טע

קע־ זאלען מענשען מער און מעי -כדי
 פאר־ מעדיצינישע געהעריגע די קריגען נען

 פערםא־ דער עיקר דער נויטיג איז זארגונג
 זא־ װאס קליניקם און שפיטעי־יער די איז נאל
 הילף. מעדיצינישע געהעריגע די געבען לען
 א ל. ארו פ. א. די שטיצט דעם צוליב אט

הילף םעדעראלער פץ פראגראם ברייטען

 םובםידיעם אײםבילדוגג םעדיצינישער םאר
 העלםה־ קליניקם, שפיםאלען, מער בויעז צו

 מעדײ םון אויסברײםומ די און סענםערם
 פרא־ און םארשונגם־אינםםיםוציעס צינישע

גראמעןד.
 דעם םון דערקלערונג דער צו צוגאב אלם

 דער־ צו כדאי איז פארםרעםער, ל. אװ ם• א.
 קאיזער. דזשעי. הענרי םון װערמער די מאנען
 :געזאגם האם ער ענין. דעם אם װעגען
 עראפלאנען, שיפען, בײען קענען ?ייר .אײב

 באמבעם און קוילען הארמאםען. םאנקען.
 אפשר װאלט זיכערקײם. נאציאנאלער פאר

 זעלבי־ אויפן בױען■ צו אויד פלאו א געװען
 בא־ צו קליניקם ארן שפיטאלען אופן. גען

 באםעלקע־ אונזער פון לעבענס די שיצען
רונג״.
 די און באדינונג םעדיצינישע פאר נוים די

 איז אינסםיםוציעם, מעדיצינישע געהעריגע
 דארף מען װעלם־פראבלעם. א געװארעז

 װעלם דער פון באריכםען די לייענען בלױז
 נוי־ װי זען צו געזונםהייטם־ארגאניזאציע,

 זאל װאס םיםטעם. א שאפען צו איז עם םיג
 װעלט גארער דער פון מענשען די געבען

 — דארפען זײ וואס נױטיגםטע סאמע דאם
!געזונט

 אץ פא־ומכ און לעלןציעס
ױניטי־הויז

װאקא־ פרעכםיגעד דער יוניטי־הויז,
 מיט־ אינטערנעשאנעל פאר פלאץ ציע

 פענ־ אין פאקאנא־בערג. די אין גלידער
 לעק- א־אנזשירען צו פלאנט םילװייניע,

 די צו צוגאב אין פארומס. און ציעס
 פאר־ װערען וואס םארװיילונגם־אװענטען.

 פון באטייליגונג דער מים אנשטאלטעם
 טעלעװיזשען און ראדיא בינע. באקאנטע

 דזשעק באקאנם מאכט עם װי םטארס.
 און ױניםײהויז פון מענעדזשער מענדעם.

 םון דירעקטאר בילדונג סטאר. מארק
 פאר־ אין װעלען אינטערנעשאנעל׳ דער
 װערען געהאלטען חודש ױלי םון לויף

 אקטועלע איבער לעקציעם- פאלגענדע
:טעמעס

 קוױן, ק. טעאדאר ױעט ױלי דטען דעם
 — ״גיגאנטישקײט בוך א פון.- אויטאר

 א האלטען דעמאקראטיע״ פאר געפאי א
 גיגאנ־ וואם געפארען די װעגען לעקציע

 בילדען ביזנעס־אונטערנעמונגען טישע
לעבענם־שטײגער. דעמאקראטישען פארן

 א. שרירלי װעט ױלי, טען21 דעס
 רעלײ־ אינטערגרופ פון דירעקטאר נרין.

 ױ־ פארמערס ״נעשאנעל דער אין שאנס
 דעם ױעגען לעקציע א האלטען ניאן״

 פאר מלוכה־םובםידיעם צװישען שײכות
 שפײז־ אײף יקרות דעם אין םארמערס

פראדוקטען.
 זעלביגעד דער װעט ױלי. טען2י דעם
 ״קענען פראגע: די באהאנדלען רעדנער

 קא־ אינד־סטריע־ארבעםער אין פארמערס
י״ אפערירען

 װערען געמאכט קענען רעזערװאציעם
 אינטערנעשאנעל אפיס■ ײניטי־הויז איו

יארק. נױ בראדװיי. 1710 געביידע,

גערעכמיגקײט -►ן-----------------
 מיאמי איז דיײװ אי־גאניזיי־
 מיט אגרימענטס געװינט

פירבועם צװײ
 םלא־ מיאמי׳ אין ארגאניזיר־דריװו דער

 אברהם פון אנגעפירט װערם װאס רידא,
 געװאונען תודש פאריגען האם פלאםקין,

 באריכ־ פירמעם. נייע צוױי מים אגרימענםם
 פון מענעדזשער מעיסי- ל. סעמועל טעם
 זײנען הכל סך איז מיאמי• אװ ױניאן דער

 דעי■ זײט שעפער. נײן געווארען ארגאניזירם
 אנגע־ זיך האט מיאמי איז ױניאן־דריײו

הויבעז•
:זײנען פירמעם נײ־ארגאניוירטע צוױי די

 .םאוט״ די און קארפ.״ אפערעלס .עלייד די
 דרעס־מאנוםעקטשורער. א פעשאנס״, לענד

 האט װעלכע פירמע, אפערעלס״ -עלייד די
 צוױי גאך אגרימענם דעם אונטערגעשריבען

 זיך פלאנט פארזזאנדלוגגען, לאנגע חדשים
 שאפ מאדערנעם נייעם א אין אריבערצוציען

 אר־ הונדערט ארום באשעםטיגען װעם אח
בעטער.

 פירמעם בײדע מיט אגרימענםם נײע די
 אר־ דער אין רעדוקציע א פאר שרייבען

 װאך, א שעה 35 אויף 40 פון בעםס־צײט
 צוויי אין װערען דורכגעפירט װעם וואם

 העכערונ־ לוין קאמפענסירענדע מים פאזען
 װעל־ די צו צאלונגען ;פראצענט 6 פון געז

 די און ״פעי־דאל״ דער פון פאניעז סעיר
 אץ באדינגונגען ־ ארבעטס םטאנדארד

 געװארען עטאבלירט זײנען װעלכע שכירות.
שעפער. ױניאן די אין

 אדבעטער סטױי־לןענדע
באדאנר,ען

 באשעפ־ ארבעטער. סטרייקענדע די מיר.
 אין טאגס״ -מיאמי םירמע דער בײ םיגםע
 דאנק אונזער אוים דריקעו פלארידא, מיאמי,

 אינטערנעשאנעל. דער פון פרעזידענט צום
 דער םאר יוניאן דער צו און דובינםקי. דוד

 געקראגען האבעז מיר װאס הילף פײנער
פירמע. דער בײ םטרײק אונזער אין

אונ־ איז פרעזידענט, ברודער אייד■ דויד
 אץ אומעםום געװארען באקאנט סםרײק זער

 געשראגען.דערטוטי־ מיר האבען דירד
 חדשים־לאנגען. אונזער. אין הילף און גונג

 לעבענס־באדינגונגען. בעסערע פאר קאמף
 פאר געװאונען האם ייניאן אונזער װאס
מיטגלידער. אירע אי*ע

 דער־ שוין איז סטרײק דער װען איצט,
 אונ־ אײך מיר שיקען פארענדיגט■ פאלגרײך

 צוזאמען אכטונג און ליבע פון אויסדרוק זער
 װעלען מיר אז פאיזיכערונג, אונזער מיט

ױניאן. אונזער צו טרײ זײן שטענדיג
 : קאמיטע ;לאזאר העלען :םשערלײדי

 גרובעי־ עסטרעלא דיאז• ארלאנדא דעגאבאטא
הערנאנדעז. גואן און

 אץ צוריר, איז מאזער בענדזשאמץ
ױניאךאפיש

 אז באריכטען. צ* צופרידען זיינען מיר
 קלאוק־ פון מענעדזשער מאזער• בענדזשאמין

 דערהאייט זיך האט .30 ייאקאל דעזײנערס
 אין קראנקהײט לאנגער חדשים אכט זײן פון
 פץ אפים אין דעסק. זײן בײ צ'ריק איז

ױניאן. דער

> 1954 ױלי,

IL — -___ _ , . . Jiiשרײנעןו סיםגלידער ־אונזערע
ד  הונדערט דרײצען די לניו

 האבען װאס דןלאוטמאנעד
הײ־יאר דעטײערט

*ארפערן הענ»ך פון
בר״ו דאז־גער דער װערס סיבות טעכנישע דחרת

רעד. די — פארשפעסיגומ. א ריש געדרוקס

 דער. אין װעט ,1954 פעברואר, חודש דער
 ױניאן קלאוקמאכעד אונזער פון געשיכטע

 װעלכער פאר דאטע׳ װיכטיגע א פארגלי״בען
 דער אונטער באארד. דזשאינט קלאוק דער

 דזשע־ דעם פון אנםירערשאפט ענערגישער
 װע־ נאגלעד, איזידאר מענעדדשער, נעראל

 דאנקבאר־ טיט רוערען דערמאנט תמיד לען
 איבער־ פון מוסטער א זײן װעס ארן קײט

פירערשאפט. װײטזעענדיגער און געגעבענער
 באריכטען די (לויט הונדערט דרײצען

 קלאוקמאכער- צייטונגען) אידישע די אין
 אלד־ זיינען זײ פון טײל גרעסטער דער װאט

 םון צײט א דורך האבען װעלבע טאימערס,
 איבערגעגע־ זײער מיט יארען צענדליגער

 און טדויעריגע ארבעט■ שװערער בענהײט.
 אייפ־ און געבױט איבערלעבונגען. גליקלעכע
 קלאוק־ טײערע און ליבע זייער גע־אלטען

 דער דורך װעלען אלע ױי ירניאן. ראכער
 איבערגעגעבענער און פלאנירונג קליגער
 איצט ױניאךפירערשאפט, זייער פון ארבעט

 זייער פון (רעטייערען) צ־ריקציען קענען זיך
 עלטער־ דער פון הילף דער מיט און ארבעט.
 פארברענגען קענען ײניאז■ דער פון פענםיע
לעבען• רואיגען א אין עלטעלע״יאי־ען זייערע

 גע־ װאם רעטײערטע- די פון אלע כמעט
 האבען שאפ. דעם מיט איצט זיך זעגענעז

 לעבענס־װעג. זעלבען דעם דורכגעמאכט מיר
 היס־ דער פון טײל א איז אונז פון יעדער
 אנגעהויבען לע׳בען. ארבעטער פינם טאריע
 שטאט■ א אין ים. זײט יענער אויף װאו ערגעץ

 ארעמע בײ געבױרען ;דאיף אדער שטעטעל
 אײנ־ ױנג גאנץ מען איז עלטערן. אידישע

 הא־ פון יאך דעם אין געװארען געשפאנט
 א איו געױאקםעז אץ דעדצײגען ראװאניע;

 ארעמקײט. חדר־אידישקײט- פונם סביבה
 פארפאל־ און אוגםערדדיקונג פאליטישער

 פרייער■ א װעגען מטרוימט מען האט גונגען.
 װי אבזןר װעלט. שענערער און בעםערער
 ־,גא' דער אין געווארען מיר זיינען אנטוישט

 רעגירט האט שאפ םװעט דער מדינה. דענער
 פון רעדער די האנט. אײזערנער זײן מיט
 ארײנגעשלעפט אינז ־אבען עלענד און ג־יט
 פאר׳סמ׳־ פון שעפער פװעט־שעפער. די אין

 אונזערע פון סך א האט ־ואס יייפט. טער
.לעבענס ױנגע זייעדע אפגעהאקט .  שעפער .

 א פאר מען ־אט געארבעט פאסטקעס. פייער
 אן געװעז איז שאפ אין יעדער :לײן הונגער

 גײםטיג געליטען ביםער און ״אײגצעלנער״
 האבעו באםעם די מאטעריעל. מער נאך און

 האבען זיי װאס ארבעטער די מיט צעטאן
 געשקלאפט האבען ארבעטער די ,•גע־־אלט

 אר־ געװען איז עם ײען און שעה׳ען לאנגע
 אײ־ די זען געקענט זעלטען מען האט בעט

 זײנען זײ — ױען טײערע און ליבע גענע.
.געשלאפען ױט . .

 געװען י־ניאן אינזער איז צײט יענער צ•
 זיך האבען מיר אבער שװאך. אין קלײן

 שװערסטע די אונטער אץ אפגעשראקען ניט
 װעלכע אינטער באדיגגינגען. מאטעריעלע

 געלעבט׳ יארען ערשטע יענע אין האבען םיר
 רעטייערטע׳ איצטיגע די פון סך א ,־אבען

 א אין ארבעטער די ארגאניױרען 'געהאלפען
 א אין ארבעםער די ארגאניזירען געהאלפען

 צ־ מעגלעכע אלע געטאן האבען זײ ײניאן.
מאכער.
קלאדקמאכער, די פ־ן טײל גרעסטער דער

 קע־ זײ װען צײט די דערלעבט ־אבען װאס
 (רע־ ארבעט דער פון צרריקציען זיך נען

 רע־ האבען *ואט יעניגע ד־ ,םאי טייערען).
 סאי און פריער, יאי־ עטלעכע מיט טייערד

 רעטײ־ װעלכע הונדערט׳ דרייצען די אויך
 גאנץ נאך געדענקען יאר. הײנטיגס ערען

 און שװערע די פון טעם ביטערען דעם גוט
יארען״• ״גרינע זײערע פין טעג פינםטערע

 געגאנגען זײנען יארען די א־ן צײט די
 גע־ איז זײ מיט און בעסערען. צום פאראויס
 גאר־ לעידים אינטערנעשאנעל אונזעי־ װאקסען

 באװאוםטזײן. דאס יוניאן. •וארקערס מענט
 ;געװאקסען איז ארבעטער די פון מוט דער
 ציגעל א צר ציגעל א געטראגען האבען מיר
 ױניאן. גרױםע און שטארקע א געבויט אדן

 היסטארישע גרויםע געפיי־ט האבען מיר
 אויך אבער נצח־נ־ת■ סך א געהאט קאמפען■

 און מוט אונזער אבער נידערלאגעס. צומאל
 אפגע־ ניט קײנמאל שוין איז ײגיאן אונזער

 דער־ מיר האבען איצט געװארען. שװאכט
 סטאבילער פעםטער. א פון צײט די לעבמ
 אין אנזען בכבוד׳יגען גרײסען. א טיט ױניאן

 דערגרײ־ גיטע סך א מיט געזעל־שאפט; דער
 קא־ א :װי קלאוקמאכער ד־ לטובת כונגען

 אר־ שעהאיגע 35 א אגרימענט• לעקטיװען
 רעכט דאס מינימום־ישכירות. בעטס־װאך.

 פאנדען. װעלפעיר די ערשט דזשאב. אויפן
 חביב, אחרון אחרון און װאקיישאן באצאלטע

רעטײערמענט־פאנד. דער
 דער־ אונזערע פון טייל א גאר ױינע דאס

שװעדען און לאנגען דעם אין גרײכינגען.
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 יא־ ני־־יארקער די פון מיטגלידער
 דאר־ ,15S אה 132 .105 .91 .82 סי, קאלען

 לרעדיט מעדיקעל :ײע ארויםנעמען פען
 מ־לדיצי־ צז בארעכטיגט ױין צ* קארדס

 דיעלטה־ י־ניאז אין באהאנדלונג נישע
.1954 ײלי, ערשטען דעם נאך םענטעד,

 אסיסטענט דער דערקלערט עס װי
 ליפטיג• דזשעימס םעלרעטאר• עקזעקוטיװ

 ביכ־ קרעדיט מעדיקעל אלטע די װעלען
 אויבענ־ די פון ריטגלידער די װאס לעך,

 ארליםגעני־ האבען לאקאלען דערמאנטע
 מער זײן ניט הײ־יאר. יאנואר• זייט מען

 רעדיי :ייע ײיי. ערשטען נאכן ניייטיג
 מיטגליד יעדער קען קארדס קרעדיט קעל

לאקאל. זײן פון אפיס אין ־ריגען

3ו זײט <{--------------------------
 דידכגעבראדזשעט. האבען מיר װעלכען װעג.

 מיר האבען .1933 אין .ױי נאענם אזוי אפילו
 װעל־ דערגרײכוגגען. גוםע די פון סך א גאך
 אבער געהאם• גים נאך איצם. האבען מיר כע

 גע־ עס האט ײגיאן די און צײט. די מיט
בראכט.

 זיך דערמאנט רעטײערטע די פון יעדער
 געשעעני־ און איבערלעבונגען ארן די אין

 ,וועל־ צײםען שלעכםע די און גוטע די שען,
 מיםגעמאכט און איבעדגעלעבם ר.אט מען כע
 די מיט זיך געזעגענען דאס שעפער. די אין

 די פארלאזען דאס און שאפ אין ארבעטער
 יעדען פאר טאמענט שװעדער א איז שעפער,

 איז שװער איבערהײפט רעטײערט. װאס
 דאט אויפגעבען מ׳דארף װען מאמעגט■ דער

 מיר װעלכעס ביכעלע. דאס יוניאן־ביכעל.
 אן װי אפגעהיט יארען צענדליגעד האבען

 געגעבען האט ביכעלע דאס : קאפ אין אויג
 רינ־ א זײנען מיר אז צײכעז, און כבוד דעם

 קײט שטארקער און גרויסער דער אין געלע
 ״אינטער־ הײסם װאס ארגאניזאציע דער פון

 יעיאן״. .ױארקערם נארמענט לעידיס נעשאנעל
 געמוזט זיך מ׳האט װען מאמענט. דער אט

 טי־ דעם ױניאךביכעל, דעם מיט צעשײדען
 מאמעגט׳ אויפס־ויזענדען אינערלעכען פען

פארגעםען. ניט קײגמאל מען ױעט
 אין ארײן גײט רעטייערטע די פון יעדער

 1צאי גרויסע די לעבענס־שטײגער. נײעם א
 דארפען איצט. רעטייערען װא־ קלאוקמאכער

 װען צײט, די באגעגענען פרײד מיט אבער
 םך א פאר װײטער. און איצט פץ װעלען זײ

 און רו און פארברענגען קענען יארען. גוטע
 ליבסטע אין נאענסטע זייערע מיט נחת אין
 יעדער אז באװאוסטזיק, דאס האבען און

 און געםאן האם ארבעטער אלט־געװארענער
 ױניאן דער צו ארבעט טײל זײן געגעבען

 ער װעלכען פאי־ אינדוסטריע. דער צו אדן
 על־ זײן אויף פענסיע א מיט באלוינט װערם
 שענע־ איז בעםערען א פאר קאמף דער טער.

 װעט קלאוקמאכער אונזערע פאר לעבען רען
 דערפאלג גרױםען מיט .ױערען פארגעזעצט

 ױניאן אונזער מיטגלידער. ױנגערע די דײ־ך
 רעטײער־ יעדער שטארק: בלײבט אץ אי;

 :זאגען פרײד מיט קען קלאוקמאכער טער
 מיר און — טרערען מיט געזיים האבען ״מיר

געזאגג״• מיט שנײדען

U O1-״ | > L. W > I I /
^ *״ ייי̂י ̂״יי  ^ I1-״

די מיט באנוצען צי זיך מיר דערלײבט
 אויס־ זשירנאל ײ:;אן אינזער פת שפאלטען
 דואס דעם, מיט צופרידענהײט מ־ין צודריקען

 גע־ האט ״גערעכטיגקײט״ ניאי־גומער דער
 מא' ערשטעז פארן פי״אץ פראמינענטען געבען

 פעדעראציע א־נטערנאציאנאלער דער פון ר־ף
 ערש־ פארן אײך װי ױניאנט. טרײד פרײע פיז

 צ*פרידען ספעציעל ביז איך ליד. מאי טען
 מאי ערשטע מינקאפ׳ם מ. נ. בררדער מיט

דרעסמאכער ״אויפן דין ןיא באגריםונג
פראנט״.

 דזשאינט ל-איק אונזער האט לײדער
 באטײליגען צ־ אנטזאגם הײ־יאר זיך באארד

 אראנזשירט פייערונג. :יאי ערשטע דער אין
 אינםערגעשא־ אונזער צ״ פרײנדלעכע די פ־ן
 אומפאר־ בא״ת איז דאס ארגאגיזאציעס. נעל

פארדריסלעך. א־ז שטענדלעך
 97 יאקאל מיטגליד ף. א ק : ע בי י.

אנדזשעלעס. יאס
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גערעכטיגקײט &

 קאר־ איז לאנד אקער דרייצעז די אויף
 איםם יארקער נױ םון וױגקעל א הוק. ליר׳ס
 הונ־ געשטאנען אמאל זיינען עס וואו סייד.

 סוועם־ םענעםענט־חװיבות, צעז און דערס
 םאמע די װאו םייער־פאסםקעם. אךן שעאער

 און לוםם אין מאנגעל אוים געםוילט האם ערד
 בינשםאק. א איז װי איצס זיך רודערם ליכם׳

 פון רעשםעז די אװעק שארען הײב־מאשינען
 קלאפען האמערס סעכאנישע חורבור^ די

 רערען שםאלענע ריזיגע ערד דער איז אי־ײז
 דעם פעםםםאכען צז־ בעםאן םימ אנגעםילם

 ־שםאקיגע20 ריזיגע. פיר די פאר באדעז
 קאאפע־ אינמערנעשאגעל די פון געביידעס

 זײן פארםינ וועלען באלד הייזער. ראםײרע
 דערװארם װערם עס און פונדאםעגםען די
 װע־ װאס םשפחות, 1.668 די םון םײל א אז

 הייזער, קאאפעראםײיע די באוואײנזת לען
 װאײנונגען זייערע אין ארײנציעז זיד װעלעז

מאי. אדער אםריל איז םו־ילינג• קוםענדינען

ה*בען אום נאך זײנען דירדת אי׳יניגזן
 וואוינונגען די םון פערםעל דרײ איבער

 זיינען פראיעקם קאאסעראםײוען דעם אין
 םארבליבען נאך זײגןין עס פארנומען. שױן

 אויס־ קעז מעז וועלכע פאר דירות צאל א
אינםערנע־ די כאםש אפליקאציעס. מאכען

 בלויז באגרעניצם נים זײנען הייזער שאנעל
 זײנען ױניאן, אדנזער פװ פיםגלידער פאר

 רעזער־ חדשים צוויי נעקםםע די פאר אבער
 אינטערנעשא־ פאר װאױנונגען צאל א װירם

םיםגלידער. געל
 אינ־ דארף קאאפעראטיװ־מיםגליד יעדער
 די פאר צימער. פער דאלאר 625 װעםםירעז

 די איינציצאלען אימשםאנד ניט זײנעז װאם
 דירה הלוואוו^ אראנזשירט װערען םומע פולע
 דאלאר זיבעצעז דורכשנים אין איז געלם

 פלאץ פוגם אפהענגיג צימעד. פער חודש א
 מאנכע סיטואירם. איז װאוינונג די װאו

 צװאנציג יױ הײך אזוי זיינען וואוינונגען
 אנדערע און צימער פער חודש א דאלאר
 א דאלאר דרײצען װי נידעריג אזױ זײנען
צימער. פער חודש

 אפיס אינם אנגענומען װערען אפליקאציעס
 גרענד ־דזשײ550 בױ־פראיעקם. דעם פיז

 איז נוםער םעלעפאז דער יארק. נױ םסרים.
3*3900 ארםשארד

 פרעזי־ קעיזין׳ אברהם באריכםעם עם װי
 קאר־ האוזיגג רױוער ,איסם דער סיז דענם

 אין עקסםערם באקאגטער און פאריישאױ
 פירם װעלכער הייזער־בוי, קאאפעראטױוען

 געװען נײםיג איז פראיעקם. נייעם מיםן אן
טע־ די םון אײנוואוינער 877 ארױםצופירען

 ביזנעם־אונםערנע־ 15 און נעמענם־חורבות
 צעשםערען געקענט האט מען איידער מונגען,

 איינ־ הונדערם ארדם געביידעם. אלםע די
 פייער־פאסטקעס פריערדיגע די פון וואוינער

 אין דירות פאר אפליקאציעס געמאכם האבען
הייזער. נייע די

 בוי־אונםער־ דאלאר םיליאן צװאנציג די
 אינ־ ארנזער פון פינאנםירט װערט נעמונג

 שטאייץ באזונדערם איז װעלכע .1םערנעשאנעי
 גע־ פריער זײנען עס וואו פלאץ אויפן װאס

 ח־רבית. סװעט־שאפ פינסטערע די שטאנען
 ארבעטער־איײיגראנטען אידישע ױעלכע אין

 װעלען שםונדען. גאט׳ס געפראצעוועט האבען
 ועלביגער דער פח הילף דער מים איצם

 צ' בײגעםראגעז פיל אזוי האפ װאס ײניאן׳
 אויסגע־ סװעם־שאפ. פונם פארניכםונג דער
. נייע ווערעז בוים ם ע נ ר ע ד א  ארומ־ מ

 רחבות׳דיגע. מיט און גערםנער מים גענומעז
דירות. ליכםיגע

 פארנעמען בלויז װעלעז געביידעם פיר די
 עלף אנדערע די לאנד. פונם אקערס צוױי

 .פאר־ א פח װערען פארנומען װעלעז אקערם
 אײטאמאבי־ הונדערם דרײ פאר קינג־לאם״

 סטארם. צענםראל־סיםואירםע עםלעכע לען.
 בײ־פרא־ גאנצען םארן באהײצונג־פ^ענט א

פארקס. און שפיל־פלעצער גערטנער. יעקם.

פון פאנאראיע פרעכרעע די זיך זענז דױנסערגרונפ איןאי דער אויף הײזער קאפעראס־ױע אינדערנעטאנלל די פאי :ארען :דעי
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