
}־> 32 זײם
2'7JUL 1 2  »54

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
אך זײנען דירדת אי׳יניגזן ה*בען אום נ
 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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ר ע ט ל  אז אײנגערעדט. זיד האבען "אט די ר,אמ,ה א
ײ ײ ײי ױ .ן ״ ביטערע אץ צוזאמענשםויסעד שארפע .

ארבע־ ארגאניזירטע די צוױשען םלחמות 1 - ^ 1־ u * 1 י■
ט י ע ם ײ ע נ ל ט י  זא־ שוין זיינען אדבעםםגצבער און טעד * ם

;ע־ אז און פאדגאנג$גהײם דער פץ כען ׳ ^
 װעלען גפאדהאנדלינגען קאלעקטײוע און׳ אנ^ללענינג ׳ גגינז^נ^יגע

 פאליצײ־ און פיקעם־לאינס פון פלאץ דעם פארנעמען מאל אלע שוין
 געלע• א געהאט מאנאם פארגאנגענעם דעם האבען ברוטאליםעט.

 צוזאמענשטײס העפםיגער דער םעויז. זייער אײנצוזען גענהײם
 פאר־ די בײ באסעס אפען־שאפ און פארםרעטער ײניאן די צוױשען

 קא־ דער פון רעקאמענדאציעם די װעגען וואשינגםאן אין הערען
 ארבעםעי• טרייד נאדעל פאר ר־ין םינימום דעם העכערעז צ־ מיםיע

 ארויםגעבראכט זײנען עם וואט פאקטען די און ריקא. פארםא איז
 אונזערע פון קאנפערענץ דיסםריקט סאוםהערן דער בײ געיוארען

 די װעגען דזשאױדזשיא, שאיואנא. אין לאקאלט אינסערנעשאנעל
 דרום־שםאטען די אין ארבעטער די פ־ן סםאנדארדם :ידעריגע

 ־אבען ייניאן־ארגאנײזערס פון פארפאיג־נגען פאליצייאישע און
 שלים שוין האבען אלע׳ארבצטסגעבער ניפ וױיט נאד אז באװיזען.
 א־יט־ פיז לעבען״. ראזען א־ן ״יעבעז פמ געדאנק מיםן געמאכמ
 בא־ זײערע אין ײשר אייף זיך פארלאזען און געזעץ דעם פאלגען

ארבעםער. די םים ציאונגעז
 זיך ־אט ארבעטער אכיער־קאנער די פץ לאגע די אז אכית.

 יאר. צענדליג צװײ דעצטע די אין פארבעסערט פי" אורגעהויער
קאטף דעם פארגרינגערט באדײטענדיג ־אבעז געזעצעז נײ־דיע״ די

 ארבעטט־ די דערהױבען אץ אנערקעגינג פאר י־ניאנט די *פץ
 א באשטירען אץ ארבעטס־צײט ד• פארקירצעז ד-רך סטאנדארדט
 פארגרעטערט זײט א־ץ פץ ־אט דאט ליין. רינ־מ־ם געזעצרעבען

 פארב״טענע די געגען יאניף ױ־ער אין •־:יא:ט די פון כווד־ן די
 דעי־צ־ געפירט עט האס ױיט ציײיטער דער פץ אץ אפעךשאפערט

 א־־נזען אנהײבען יא״עז ארבעסטנעבער אנשטענדיהע םער די אז
 אינדיםטריע דער פאר י־״אנט די פיז רא־*« קאנטטריקטײוע די

 כדי פר־אגען געװיסע אין שטעײנג זי־ער שטיצעז ארן גאנצע אלם
 רראי־ צ־ אינםערנעפער געײיטענ־־יאזע ביטזד די דערלאזען צו נים

 דאס כאנק־רענץ. האי*ז*ש:ײדע:דער א ידירי אינדיטטריע די נירעז
 אייפ־ שײז ־אבען באטעט טארטען די אט אז ניס אבער רײ:ם

 א״ד־ חשבץ אדיפן ײערצז צ' ריי־י פארזיכע־ זייערע געגעבען
 ארבעטעיי. זייערע פץ ־שגער־שכיריױ״ א'ן פויאצע פענש״יעכער

מז זײ א  ד־ גצביטז^ן :פעטאדעז אץ ריטיעז די נעביטעז בלײז ה
פיר־ ד״ערע פץ :עמעז די געב־טעז ;געגענטען די א־ן פי־עצעד

גערעכטיגהיין &-------------------------------
 אויסצידריןן מלאכווז• בעל זײערע םון קלאסיפיקאציע די ארן רעס
ן אויפגעגעבען. נים זיי האבען אבער ציל דעם ;געזעץ פון זיך

 צוגאב אין האבען װעלכען ױניאנס. די פון װערען צו פםור
 ארבעםצר די ארגאניזירען צו אנשםרענגונגען אײגענע זײערע צי

 װעלנע םשיזלערס. די פארפאלגען צו געזעץ דאם באגוצם א־יך
 געלציט אדער מינימום געזעצלעכען פון וױיניגער געצאלם האבען

 אט(־י האבען געצאלם. עקםםרא אן שםוגדען לענגערע ארבעםעז
 פץ/די ־ױיטער און װײםער אלץ פאבריקען די ארויסגעפירם באסעם

 די אין ױגיאנס געװען זײנעז עם וואו צענםערס, אינדוםםריעלע
 ארבעםער־אײניג־ װעגען באגריף א געהאם שױן האבען ארבעםער

 נאכגעפאלגט. זײ האבען אבער ױניאנס די ארגאניזאציע. און קײם
 אר־ די פון אויםבאהאלםען זיך געקענם האבען זיי וואו פלאץ דער

 אינ־ דער מים ענגער. און קלענער אלץ געװארען איז גאנייזערם
 איז יאדען. לעצםע די ױניאנם די םון אײםשפרײםונג דוטםריעלער

 פון געגענט דרום־מזרח׳דיגער דער געבליבען בלויז שוין זײ
 פארםא און דרום־שםאםען אכם די — שםאםען פאראײניגםע די

ריקא•
 קאמף דער :אך. ױױאנס די זײ פאלגען דארם אויך אבער

 אבער װעג• אויםן שםרײכלונגען סך א נאך פאראן שװערער. א איז
 אלץ — ארבעט די שווערער װאס אויף. נים גיבען ױניאנס די

 װעגען פארהערען די קאמף. דער אנגעפירם װערם ענערגישער
 אר־ די און ריקא פארםא איז ארבעםער פאר םיניםומס העכערע

 סאיטה־ דעם אין אינםערנעשאנעל אונזער פון גאניזאציע־ארבעם
עס. באוױתען דיסםריקס א־ססערן

צ ס ײ ג ״ ן א י נ פאר־ פין קאנפערענץ דיטםריקס די ױ
 די אין לאלאיט אונזערע פון םרעםער

l ײ- דער אז באװיזען האם דרום־שםאםען
ה "“iJTl איי ט ו א  צװישען ארײנגעדרונגען איז ניאן־גײםם ס

בי־ דעם םראץ ארבעטעד דארםיגע די
 פאליטישענט. אין שקלאפען־םרײבער די פץ וזידערשםאנד טערען

 שאפ־טשערלײט און ױניאךפירער די פון רעדעס און באריכםען די
 ײניאן די סײ ארויםגעבראכם קלאר האבען קאנפערענץ דער בײ

 שװעריג־ אין שםרויכלונגען די סײ און איצס ביז דערגרײכונגען
 קענען ײעט מען ביז װערען באזײםיגם נאך מוזען װאס קײטען•

 מענשלעכער פון פעסםונגען לעצםע די אט אויך א־יטרײניגען
 אנגעדײטעט אויך דארם זיײען עס דעגראדאציע. און א־יםבײםונג

 אדיך ווארשיינלעף־ און י־ניאן אונזער װאם מעטאדען. די געײארען
 םװעט־שאפ די פאריאגעז צ־ אנװענדעז ױעלען ײניאנפ אנדערע
 ט1אנהאי אן נאד האט זי װאו װינקעל לעצםען דעם פון טיסטעם

אמעריקע. אין דא
 אין דזשארדזשיא. טאװאנא. אין וראס אלײן פאקם דער שוין

 צוזאמענקומען געקענם זיך האבען םאוםה. דער פון הארץ טאײע
 איז י־ניאן־שעפער פון פארםרעטער הונדערט צױיי א־רגעשםערם

 —אויפצױטפר װי מיטלען א.ץ װעגעז דיסקוםירען און סטײםס יענע
 פאברי־ ארגאניזירטע ניט נאך די אױף ‘ײניאן־קאנםראי דעם טען
 געמאכט איז עס יואס פארשרים גרויסען דעם אויף אן ־וײזם קען.

 קאנפערענץ אזא װאלם צוייק יאר צענדליג דרײ מים געױארען.
 יואלט <ס אדער געהײם. װערען געהאלםען געדארפם ױניאן א פין
 ערשטער דער פון צײם א'ן װען אוממעגלעך. גע־וען גאנצען אין

 לאקהארט. אין םעקסםײ־ארבעםער גרופע א האם ױעלט־כילחםה
 א פארי־אנגען צו ארגאניזירען פרובירט זיך קאראלײנא. ־אוסד■

 האבען זײ װאט שכירות קייעגייעכע די אריף העכערינג שטיקעל
 דעם צחארענק-ם ערשםען זײער גאר גלײד כיען האט געקראגען,

 ארויסגעװארפעך צאי־ אין פופצע ארים אלעמען• ױי שבת. זע־־ביגעז
 טאג זעלביגען דעם םאקע האט שעריף דער אין ארבעם דער פ־ן
 דאט פאר~אזען און היתער די פון זיך ארײסצוציען געביאכט ז־■

 האט ױניאן א צו באי־אנגט אײנער אז חשד דער ביײז שטעטעי־.
 פאראן שי־ז זײנעז םאג צו ־ײנס געפאר. אין געשםעים אים

 און םעקםטײי־יײיעו :ר־יפע פאבריקען■ אח שעפער צענד־ייגער
 אר־ זי־נען ארבעםער די *ואו פאפיראסען־פעקסאר־־ט אין טאבאק־

י־:יאנכ. ר״ט קאנטראקםעז האבעז אײגענסימער די אין גאניז־־רט
פאר־טריט. גר־יפ געווארען געמאכם דארם איז וױיט אז־• או-ף

 סאיט־ דער אין ארבעםער טערזדים די אבער נאך ױינען דעם טראץ
 בא־ אמ שכיר־־־. א'ז אינטעיישייד דער אץ ארגאניזירס ניט א־־ץ

 טאיםה דער אין פעקםזזריט די אין ארבעםער די פץ דינגונגען
אין דס—טו זעייביגע די פץ שיײעסטעי־ אין ברידער זײערע אץ

3 דיט (5►“■״1954 אױגוסט,
 טשיזלער־באסעם, אז גרײס. אזױ איז אנד1' פץ געגענטען אנדערע

 אלץ גאך ז־כען פראפיטען. גרעסערע מאכען אויף זיך קװאפען װאם
 אייגענע אונזער םםײטס. יענע אין פאבריקען זײערע אריבערפירען

 גע־ געײען חדשים פאר לעצטע די איז ייניאן אינטערנעשאנעל
 װאס פירמעס, צאל א געגען קאמפעז ביטערע אנצופירען צװאונגען

 די אין מארקעטם עםאבלירםע פון אנטלויפען צו :עחכם האכעז
 אונזער סאוטה. דער אין אריבערקלײבען זיך און שטאטען מזוח

 האם יוגיאז׳ װארקערס מילינערי און העט די שװלסטער־יוניאן,
 געדויערם האט װאם םטרײק א פארעגדיגט חודש לעצםען ערשם

 ג?ימאכט האם װאס הום־םירמע גרויסער א געגען חדשים נײן
 ארי־ און קאנעטיקוט אין ארבעםער אירע ארויםצואװארפען הכנות

 גרויסע א האם יאנקערס אין :מיסיסיפי אין פאבריק די בערפירען
 גע־ האם שטאט האלבע א כמעט וועלכער פון קארפעט־פאבריק.

 פון מאנכע װאו און יארהונדערם קגאפען א פאר חױנה צויגען
 טאטעס זייערע פון טרייד דעם גע׳ירשנ׳ם האבעז ארבעםער אירע

 ארי־ זיך און פארמאכען צי זיך באשלאסען פייוצלונג דידעס, און
סאוטה. דער אין בערקלײבען

 סאװאנא אין לאנפערענץ דיסטר־קט דער בײ שאפ־םשערלײט די
 װאס פאר רעטעניש דער צו שליםעל דעם געגעבען אונז האבעז

 חוץ א סאוטזש דער אין פארליבט אזוי זײנען םשיזלער־באסעם די
 באםעם גיבען סאוטה דער אין שטעט פילע וואס קאנצעםיעס די
 פאב־ אויפגעבױםע (פארטיג פאבריקעז דארם עפענען זאלען ױי אז

 ענלעכעם), און שטייערען םון באפרייאונג רענט. אן ריק־געביידעס
 שטאם־באבעס אײנפלוםרײכע די און פאליםישענס די דארם שטערען

 שע־ די פאליצײ. זייער ארבעטער. די ארגאניזירען צו ױניאנס די
 ארבעםער, די און ארגאנימערם די םעראריזירען אנדערע און ריפס

 געזעץ־ די געזעץ. פון טאז •gf פארבאטען איז דאם וואס דעם טראץ
 נאך ניט קומם כאס דער װען אויג אן צו אױך םאכען אפהיטער

 ווייניגער ארבעטער זיינע צאלט און געזעץ שםמדען־שכירות דעם
 שטונדען. לענגערע זיי באשעםטיגט אדער מינימום ןכען1געזעצי פון

 װי פאנאנדערלײגען דעריבער דארם זיך קענען טשיזייעו־־באסעס
 ברעכען די וואס געזעץ יעדען פרן וױינגארטען. אין טאטען בײם

 קעשענע אין פראפיט עקסטרא אן איבער בלײבט אימבאשטראפם
 לעגיטימען דעם אויסצוקאנקורירען געלעגענהייט א זײ גיט אדער

 1בעי זיינע און ײניאךקאנטראקט אונטער ארבעט וואס פאבריקאנט
ארבעטס־באדינגונגען. מענםשייעכע אונטער ארבעטען רייאכ־ת

 פאר־ א נאר ניט זײנען האנדלונגען אזוינע אז זיך פארשטייט
 אזיי .ױערען װאס ארבעטער די געגען און געזעץ געגען ברעכען

 געהעריגע זייערע פין װי פונקט רעכטעז זייערע פרן בארויבט ארים
 איגדיסטריע דער פאר אוםגליק אן אײך זײנען זײ גאר פארדינסטעך

 די זיך. געפינט פאבריק די װאו שטאט גאגצער דער פאר און
 קימערט זיי הארץ. דאס אפ ניט דערפון אבער זיך עסען טשיזלערס

 דורך רואינירען זײ אױב ניט ארט זײ אץ פראפיטען זייערע בלויז
 גע־ און געשיצט זײ ײערען אומגליק צום מענשען. אנדערע דעם

 גע־ פץ דורכפיח־נג די אפהיטען עם דארפען װאס די. פון האלפעז
 ארגאניזירטע די זײנען נעגען זיך שטעלען ײאס אײגציגע די זעץ.

 גע־ דעם — מיםלען בייז־ע ניצען זײ יוניאנס. די און ארבעםער
 די איבערגעבען און פארברעכנעם אלע די אויסגראבען דורך זעץ

 אר־ דירעקטער דורך און רעגיר־נגס־אנגעיטטעלםע די צ' באװײזען
 פון אײפקלערונג אין ארבעטער די צװישען גאניזאציע־ארבעט

 דער־ דיבינםקי׳ס פרעזידענם לויט באפעללערונג. ברײטער דער
 באא־ איגטערנעשאנעל אינזער װעט קאנפערענץ. דער בײ קלערונג

 אונטערזוכער לאיערס, מים דעפארטמענם ספעציעייען א אײנשטעלען
 פאר־ די פון פאקטען די אויפדעקען זא״׳עו ײאס ארגאנײזערס, און

 גע־ די געגען מאנופעקםשורערם קייײדער פרויען די פח ברעכענט
 רעגירונגס־בעאמםע געהעריגע די צו איבערגעבען זיי א־ן זעצען

ען האפענטייעך געריכטען. און  דאס טאן ױניאנס אנדערע די װע̂י
ביגע.1זעי

מענשלעבעו
 נײטארינם פאר
ריר,א פארמא אין

 פאר פארצוגען די זײנען עם װי גרויס
 די אין מאנופעקםשורערס געװיםענלאזע

 פאר פארצוגען די זײנען דרים־שםאטען.
 עך1אומפארגלײכי ריקא פארמא אין זײ

 דער אט פאר איז ריקא פארםא גרעסער.
t דכם וואס חברה. 't פראצע אז־ן הונגער פון חשבת אויפן װערעז צ־ 

עדן. גן א פשים ארבעםער. פי'אזע4הי' פץ
דער אין גע״ארעז ארויסגעבראכם ױינען וואם פאקםען. די

 די פאר לוין מינימום דעם יועגען קאמיסיע דער פון אונטערזיכונג
 איז דובינסקי פרעזידענט וועלכער פין ריקא, פארטא פין ארבעטער

 רעקאמענדאציעס די איבער פארהערען די בײ און מיםגליד. א געױעז
 װא־ אין געװאױען אפגעד״אלםען איז װאס קאמיסיע דער אט פ־ן

 ארבעטער די פון אויסבויטונג שענדלעכע די קלאר וױמען שינגטאן,
 צענדליגער די פאר איז דאס װאס געפאר די און אינזעל דעם אײף

ס נאדעל די אין ארבעםער טױזענםער ^ לאנד. אין דא טי
 פארצוג דעם האבען ריקא פארםא אין טשיזלער׳באסעם די
 דער־ ערשםענם, םםייםס, םאוםהערן די אין קאלעגען זייערע איבער

 באדיי־ נידעריגער, נאד דארם איז ארבעםם־לױן דער װאס מים,
 פאר־ עס ײאם שכירות קלעגלעכע די אפילו װי נידעריגער טענדיג

 װאס דערמים צױײםענס, און. םאוםה דער אין ארבעםער די דינען
 געזעצ־ דער וױיל געזעץ. פארן היטען נים אפילו זיך דארפען זײ

 וױיניגער אז נידעריג, שענדלעך אזוי דארם איז מינימום לעכער
מעגלעך. נים פשום איז צאייען

 םקעיל מינימום אלגעמײנער קיץ נישםא איז ריקא פארטא אין
 קיינעם םאר מען וואו סםייםס. די אין דא װי ארבעטער, אלע פאר
 פאר־ דא דינען דארם שעוז. א םענם 75 װי וױיניגער צאלען ניט

 איצ־ די באשעפםיגונגען. פארש^ענע די פאר מינימומם שײדעמ
 זײנען אינזעל אויפן ארבעטער די פאר מינימוםם געזעצלעכע טיגע

 אין האנם־ױיםארינם פאר שעה א םענם ד.אלב א און זיבעצען פון
 מאשין־ דערפארעגע פאר שעה א סענט 33 ביז טרײדם געװיסע

 דורכשנים־שכירות די בראזיערם. און קארםעםם ביי אפערײטארס
 איבער עטוואס דארם איז פאכען גאדעל אלע פון ארבעטער פאר

שעה. א סענט פערציג
אלײן. מאנופעקםשורערס די פון זאגען עדות דעם לויט אפילו

 וױיניגער נים ארבעםער דארםינע די פון פראדוקטיװיםעט די איז
 ז־א ארבעםער די םון פראדוקםיװיטעט דער פון פראצענם 75 װי

 נלינציג כאטש דין געדארפט דעריבער האם לוין זייער לאנד. אין
 די בתים בעלי די קאסםען זאל פראדוקציע די אום שעה א סענט

 אין ארבעם־געלם ד־י קאסם איצט אז הײםט דאם סומע. זעלביגע
 גע־ די האבען אבער דעם םראץ דיעלםם. א וױ וױיניגער ד-רכשניט

 דער פון אונםערזוכונגען י״י בײ םײ נעגעל און צייז מיט לןמפם
 װעגען פארהערען די בײ כײ און אינזעל אויפן קאמיםיע רעגירונגס

 די געגען װאשינגםאן, אין קאמיםע דער פון רעקאמענדאציעס די
 אויםנאם דער (מים מינימומם די אין העכערונגען קלײנע זייער

 סענם צען־צװעלף בלויז ארבעטער בראזיער און קארסעט די פין
 םראץ רעקאמעגדירען צו באשלאםען האם קאמיםיע די װאס שעה) א

 בא־ עם האבען וואס ױניאךפארםרעטער די פון פראטעםט דעם
גענוג. נים פאר 'טראכט

 א*ן אינדוםםריעם טריידס נאדעל די פון װאוקס ריזיגער דער
 גרױ־ דעם קלאר װײזם יאר פיר־פינף לעצטע ד־י אין ריקא פארםא

 דארט גיבען אינזעל אויפן שכירות נידעריגע די וואם פארצוג סען
 אז אנגעוױזען האט דוכינםקי פרעזידענט מאנופעקטשורערס. די

 און קארםעט צאל די זיך האט יאר פינף לעצטע די אין בלויז
 ;ניעצען צו צוױי פון פארגרעםערט אינזעל אויפן שעפער בראזיער

 םױזענם 120 פון געשםיגען איז בראזיערם פון עקספארט דער אז
 ערשםע די אין טוצען טויזענם 834 צו 1950 אין יאר א טיצעז
 זיך האבען שעפער םרײדם נאדעל אנדערע .1953 פון חדשים זיבען
 נאטירלעך דארם האבען באםעם פארמערט. פראפארציאנעל א־יך
 קלימאם אין פארליבם זיך האבען ױי ווייל שעפער, געעפעגט נים

 װייל געםאז עם האבען זיי מענשען. די אויף רחמנות אוים אדער
 און פראדוקציע ביליגער פאר געלעגענהײםען מער געװען איז עס

פראפיםען. גרעסערע
 אץ גענוג םרויעריג איז זי לאגע. די איצט דארם איז דאס אט

 און ארבעםער די פון לעבענם־םםאנדארד דעם פאר געפערלעך
 ענדזירינג אן םערקעז צו איז דאך אינדוסםריע. גאנצער דער פאר
 םען װען צוריק• לאגג זייער נים ציים, א געװען בעםערעז. צים
 אדיך שעדי. א סענם צען אח אכם בלומ ארבעםער די געצאלם האט

 שכל צום געקוסעז ארבעטסגעבער די פץ מײל א שױן זיינען איצם
 פאר־ קאנקררענץ אים׳ײשר׳דיגע די װאט חודבן דעם זדץ זעען און

 לעגיםיטע זריניגע האבען פארהערען די ביי םרייד. איז אירזאכם
 ארבעסער די פוץ פאדערדגגעז די געשםיצם ראגוםעקםשודערם

 אםע־ די פון הילף דער םי־ם םינימוםנ^ העכערע פאר פארםרעםער
 לעבענם־םםאנדאדד דער אויך ביםלעכװײז װעם ױניאנם ריקאנער

 אנדעדע די פים זױיסגלײכען זיך ריקא פאדםא אין ארבעםעד די פמ
 לוין זעשלצכענמ א געוױנעז פתען זײ *ויך אמעריקע. »ת ארבעםער

ארבעםס־באדינגונגעז. פענשלעכע און
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 די פױוײשןן ר״יסןרײזןן — *ךלי׳יס. ©יןרען *ד זיך *דילען געלזןמעבער אדגזערזן
מןר דזןר ®״ן ®לרנלען וגזדי׳י ^ ^בליק ײ. רז ס ר  א cptp פען נזןסס ודאו — מ
 ?*סוניםנױ־שע די פ*רר*שען ה*» «ײלען — ?*®יייז. ®ןרן »י־»ו גד*ע

r * ttf rep ײין aftgBgfcr m — ד כזהױצעז יר*שימ»*ז ד*רמ ודעס מ ע  ד
T רעזשדם נײעם דעפ *וגמעד ?ד*כױע

 אכציגסםער *ת דו־יי ער
 שיין דערצים קאנגרעם

ע יײגצ ם מ  אויב Jjto ל
 נצזצצגצבןר אוגזציי־צ

־ געלינגען װעם מו ר דו
ײכענ' יײ׳עד פיירעז אנגמ

ר װעם «לוא. םעז קאנ־ דן
 זײ זיח יולי םעז31 דעם שליםעז זיד גרןם

 מנאגדער־ זיד םצגלעבקײם א תאבען װשל?ן
או\ים. זי־ך צו יעדער גומארעז•

 גיכער װ*ס *גםלױפען *ו *ײלןגיש די
 יאר םון צײם דער אין pk װ*שינגם*ז *ץ

 דער און היץ יי דערשײגונג• ג*רפזזלצ א
 סאכפ לוםם. די ןזן דארם פילם װ*ם שםויב.

wp זוםער הײינדשםאם אונזער אין לעבען 
 *בצר איז הײ־יאר אוסדערםרעגלצד. ײם1

 אדיײם שנעלצר װאס לײםען צו דראגג דער
 לוםם קילע די מאניעם צם אי :םאפעלםער א

 לאנד. אויפן געםיםלעכקײם רדאיגע די און
 שרעק די •*לינדשצנם יי םרײבם עם אי

אין װאלעז קוםעגדיגע די — הדין ײם םארן
 ווערען אנםשיידען .יועם צם װעז נאװעמבער.

 גוריקםא־ זןזל צם װער גורל ■*ליםישער דער
 אין בלייבעז זאל װער און װאשיגגטןת קייז רצז

.דיײם דער . קוםען גיכער יוןזס װיל יעדער .
 די םים זיך םרעםען איז דיםםריקם זייז איז

 ראנדאם א מים זיך פארזיכערען צו שכנים.
 אפצי־ נויסיג איז םערםיז קוםענדיגען פארן

 קריװ־ גיםמאכען פרימדשאםם. אלםע פרישען
 אדער פארגלעםען דא. זימען זיי װאו דעם

 איינ־ זיך און םעלערעז באגאנגעגע פאררעדצז
 און מאגיעס ײנגע בײ לאסקע אין קױםען
 שםיםצן. גענוג קריגען צד כדי בזןבעס אלםע

 װילען קאנגרעסלײם און צײם פאדערם דאם
הײם. דער אין ײיז גיכער װאס דעריבער

 םון צעםיילונג גלייכע כנועם איצםיגע די
 צװי־ האנגרעס פח ריתער ביידע איז שםיםעז

 דעניאקראטען און רעפיבליקאנער די שען
 אויסגאנג דעם פאר שרע? די אוים שפוײים

 ברײםערע אויף וואלען קומענדיגע די פון
 צ־ ביז פארםייען פאליםישע די אין קריתען

 אלע איז פאליםיק כאםש פירער. העכסםע די
 װײםט קײנער וױיל אזארם־שפי•־. אן מאל
װעלען בירגער מערהײט די װי זיכער נים

מ ע ר  העםפ־ נין און סעין דזרח־שםאסען ס
 דרום־ די און רעמ־בליכאנער די פאר שײר

 !וױיםעגט. דעסאקראםען. די פאר שםאםעז
 בא־ :ארםאלע אונםער דעלםען עם פאסירם

 ער־ צום האם װאס פארםײ א אז דינגונגען
 איר דערװיילם יארען םד א גאר נמאל שםען

 אין םערהיים א און פרעזידעגם־קאנדידאם
 רעפיבל" די װי קאנגרעם. פח הײזער בײדע

 .1952 איז דערגרייכם עם האבעז קאגער
 ארוגםער װאלעז געקםםע די בוי גלייך חךי
 פארפײ אזא ד.אם געווײגלעך בײנקעל. ®ץ

 פאר־ זיך קען זי אז מערהײם גרויםע געגוג א
 און םאנדאםעז צאל א פארלירעז צו גיגען
 שםימען פערהײם א םים פארבלײכען דאך

 דער־ נארמאל םאכם. די אנצוהאלטען װייםער
 קײן נים פארםייעז די דעריבער ווארםען

 טאכם־פארהעל־ די אין ענדערינג באלדיגע
 קאנצענ־ הויפם־םירער זייערע און םענישען

 פםראםע־ העכערע אייף רואיג זיך םרירען
 דעראבערען קענען צו וועלבער דורך גיע.

 די אין פארםײ ױיער פאר פאזיציעס פעםםערע
שפעםער. יאר צוױי םים פרעזידעגם־װאלעז

 אבער איז קאנגרעס איצםיגען דעם אין
 פרעזידענט בלויז אגדערש. גאנץ לאגע די

 אנםשײרענ־ אן באקומען האם איתענהאוער
 װא־ די אין שםיסען מערהײם גרויםע דיגע
 פארםײ רעפובליקאגער די .1952 אין לען

 קײן געװאונען נים 'ואלען יענע אין האט
 בײם איצם■ קאנגרעס. אין םערהײם זיכערע

 דער־ װאם.איז קאנגרעס. סםעז83 םון םוף
 פרעזידעגט מים צוזארען געווארעז '״ילט

 פארט־י רעפיבליקאגער די האט אייזענהאוער.
 קאנ־ אין שםימען פיר בלויז פון םערהײם א

 דע־ 215 אויף רעפובליקאנער 219 גרעם
 אין שטימען העלפט א פונקט אין םאקראםעז

 זאלעז װאלען קומענדיגע די אין װען פעגאם.
 קאג־ דרײ בלויז דערוױילען דעםאקראםען די

 װי מער םענאטארען צװײ און גרעסליים
 די איבערנעםען פארטײ זײעד װעם איצם

 דע־ װעלעו זײ קאנגרעס. איז םאכט גאנצע
 קא־ אלע פון קאנםראל דעם האבצז מזדים

 גאנצער ױין מיט פרעזידעגט דער און מיםעם
 זיי. פין אפהענגיג זײן ריעט אדמיניםטראציע

לענען געפארען ארן אויסזיכטען אזוינע בײ

 שליס־.ץ צו טשרתים ױצר זייערע אח געבער
צור. די אהײ^ אפםארזין און קאנגרעט דעם
 נויםיגםכע דאם זיי פעלס עס ודאם גאר איז

 איך שבנים. זייערע צ ציקומען ײאס סים
 דערםים ריתע. דער אריף הוצאות נים םײז

 אבער זיי פעלם עט :<ם. אנקעד זײ באזארגם
 פארםיי זייער װאפ פאר שירוץ גוםער א עפעט
 פארשפרעכענס אירע דערפיי־ם גיס האם
 װאלען יצצסע די אין געדאכם האם זי וואס
 וואלען• קוםענריגע די פאר אישי ג'םע א און

 ערנםט :עמען ז>ר* ע'לם דער וואס אזעלכע
 צ־ קוםען אז פי־־ען זײ גיויבען. זײ און

זיכער. :ים את זאכען די אם אן שכנים זייערע
 פארנעמען זאלען װעלכע א־ישיט די איבער

 קוכעגדיגען דעם אין פלאץ ערשטער דעם
 געװארען געפירט אײגענטי־עך איז קאמפייז

 די פון פירער די צוױשען קאניף שארפער א
 רעםובליקא־ דער פון פראלציעם פארשיידענע

 —אנדערטהא גאנצע די כמעט פארט" נישער
 איבערגע־ האט פארט־' ד־ער זינט יאר בען

 קענען זײ און װאשינגטאן אין םאכט די נוםען
אישיגען. נ״ס איצט ביז גאך׳ זיך

 רע־ און איזאלאציאניםטען עקםםרעמע די
 די אנ־אלםען װײםער ױילען אקציאנערען

 רעפאר־ סאציאיע איע געגען קאמף פון אישו
 איגע־ דעם אינטער זײ בײ גײם װאס מען

 אינטערנא־ אין ״:אצ־אי־יזם״. נאמען מײנעם
 די אײפגעבען עס מײגט פאי־יפיש ציאנאלע

 אץ פעלקער פרעםדע צ־ הי־־ף עקאגאמישע
 לענ־ די צו ירויז הירף מיליםערישע געבען

 אוגטער־ גאכצען אין זיך יועלען װאס דער■
 אין טאפט.יפירער אמעריקאנער דער װארפען

 יעדע אפשאפען זײ װילען פא־־יסיס הײמישע
 פעיר און דיעל נײ פץ רעפארם פאציאייע

דיעל•
 אז דענקען רעפיב־־יקאנער מעטיגע די

 :יט בירגער יד מען קען פראגראם אזא מיט
 אז פאר. דעריבער שיאגען זײ געװינען.

 קא־ פרױואט גים מען ייען צ*יט דער אין
 מיליאנען מאכען צ־ געלעגענהײםען פיםאל
 א'יך מען זאי ראטען די פין חשבון אױפן

 אנ־ די פץ בירגער די ב־ינדעי א צואװארפען
 ארבעטער. די פאררער■ די שיכטען דערע

גרופעס. עניעכע און געשעפטסלײט קלײנע די
 אד־ די און קאבינעט פרעזידענטיס דעם

 באיאנ־ לאגגרעם אין מיניסטראציע־מענשען
 פארטײ דער אין גר־פע מעסי־גער דער צד גען

 דער א־ז אז פארגעי־ײגט ־אט פראגראם זײער
 פאי־־ס דעם א־יעקגעבען ־ױי מען װאס צײט

 ־ײדרא־ אויל־קײאיען. די ־וי פארמעגען.
... -ט -. ... אינסטאיאציע־ עלעקמרישע

 בלײז הויפם־אימזיכערקײם די איז שםיםען.
 קאנדידאט דער האגדידאט. אײגצע״געם פארן

 איי־ פין סײ קאנקורענץ די אויםשםיץ םוז
 גים1בעי זײנען ײאס פארםײ־חברים. גענע

 זייער אן באםען אוין פלאץ זײן פארנעםען צו
 די פון סײ אװ פרײםעריפ• די אין דינםם

 פארטײ געגנערישער דער פרן קאנדידאסען
 אבער פארםײען די פאר דיםםריקם. זײן איז

 פין פירער הויכע די פאר אין גאנצע אלם
 קלענער. פיל ריזיקע די איז םארםייען די

 גאנצע דיסשריקסען שאראן זײנען ערשםענס.
 אדער דער פאר זיכער כמעם זיינען ױאס

צקט־ די זאגען• לאםיר יױ, פארטײ. יעגער

 פ*רער העכסמע דיערע אדן פארטײען די שױן
 נײ־ די שארף פילען זײ רראיג. בלײבען ניט

 טוער לאקאלע בעסטע זײעךע פאר םיגקײם
 די וואי פייאץ. אויפן פריער *ואס זײן צו

 צ־■ און װערען אײסגעפאכםען וועט שי־אכט
 אנגעשטעקט װערען זײ פאזיציעס. די גר״םען

 די פין שרעק און אומרואיגקײם דער פון
 מצר־ זיך ייאזט דאס און קרײזען נידעריגערע

 אין ױי קאנגרעפ פון האנדלונגען די אין קען
 די פין םריפט עם *ואס גאל און גיםס דעם

פירער. פארסײ די פון רעדעם
• • •

געזעצ־ אוגזערע דעריבער זיך אײלען

ד־• פר־״אטצ צ־ א. א. לראפט אטארישצ :י.
איצ־ דצר צבצו ג א־״ד רצז זא־־ יאנצרצן.1

פארבצשצרינגצן גצ־־ישצ באפצלקערינג יצר
אין בצנצפיטש ארבצטשלאזצ העכצו־צז ײ

גצז״נט פצלצלצ אץ רצל פצגשיצ; דטצר
און יואוינונגצן באלװצכיצרצ :ארזארג־נג

זאלצן ־ואש שיש שטייצר־פאלי א־ז ױנא:ץ־
 לע־ העכערען א עודם פארן מאכען דעגלעך

 רעאקציא־ עקטטרעם די בעגם־סטאנדארד.
 ארים ײד גר־פירט ײעי־כע דליקע• נערע

 שײנט ג־־ײכעז• ױץ אץ רעקא־־טי טענאםאר
 די אט קאנגרעס. אין אויבערהאנט די האבען עס

ארײנ־ ע־לם דעם קען זי אז גלײבט חברה

—> ו954 אױנהם,
 ד'רך פראגראם די אט אנציגןםען גארען

 פאטריאםישען א דעם אויף ארײםקיעפען
אנטי־קאטעיזבט גלופרשםען פח לעיבעי
 צרוישען רייסערײ דער פון רעזדלסאט דער

 גראד דער איבער פירער רעפובליקאנישע די
 צ־יטען״ איםע ״גוםע די צו צ־ריקםריט פ.ץ

 אן יא:ד אין איינפירען Tגײ קעך מען ייאם
 קאכ־ אז גצייעז איז פארטיי דער פאר ריזיקע

 לדפםען. דער אין הענגען געבליבען איז גרעס
 םאלע איז טען אהער. גים r» יזיזין גים

 אבער <רא■ רוזוועלם־םריפאן דער פח אודעק
 םעקינלי־ די צ־ דערגאנעגן נים איז כלען

פאליסיפ. הרארוער
 ײינען געביט אינםערנאציאנא-ען אויםן

 האלטען םיר אז "אגע א צי דערגאגגעז םיר
 פרייצ די פץ ווערען איזא־־יירם פון כאענם

 רערב־אײראפע, אין לענדער ־עטאקראםישע
 זיך און איטאליע. און פראנקרײך ענגלאנד.

 שירײם די פון כוחות די אויף שטיצען דארפעז
 אין איפפעריע״ .װיאזעלם־היםלער דער פון

 אין פראנקא־שפאגיע און צענםראל־אייראפע
 געבליבען שוין םיר זיינען אזיע אין דרום.
 פייייפינער די אץ 'אפאן נייט בלויז באלד

 צולעג דעם מיט .עײיעסי־, אײנציגע לי אלם
 דער אין פארראזא. שעק׳ם קאי טשיאן פון

 האבען ריטער רעפיבליקאנער די װאס צ"ם
 פון װינטםילצן די רים גצשלאגצן דא זיך

 גצ־ האבצן זײ װאס שפוקצם. קאמוניםטישצ
 קאמי־ די האבצן בציט׳ יעדער אונםער זצן

 יצ־ אין גצשיאגצן אינז דיקטאטארט :יסםישצ
 פארמצשט. מיליטערישצן אץ פאליםישצז דצן

אינדא־כינצ• און קארצא א־ינגצשלאפצן
 רע־ די פץ רעזרלמאםצן די זײנען צנלעך

 צקאנאמישצז אויפן פאלישיש פיבליקאנישצ
 פראשפצריטי גרעשצרצר אנשטאט.א גצביט.

 פאר־ האט פארטײ רצפיבליקאנצר די װאש
 דאס דירך ראכט װאלצן יי אין שפראכצן

 ארבצםשלאזצ די רישצשיע. דײצרענ־צ א י־אנד
 באפעל״ דער פון הכנשה די אץ וואקסם ארכיײ

 צ־ פארשפרצכען דער איץ. דארט לערונג
 צ־-׳יב מלוכה־ברדזשצט. דצס באייאנשירצן

 נײ־ יעדצ אײפגעגצבצז האט מצן װעלכצס
 פאר ױאוינונגצן. ביליגצ £אר הילף טיגצ

 נויט־ פאר און האשפיסעי*ער פאר בייידונג.
 גצײארע; ארויסגציוארפצן איז באדצרפטיגצ•

 איבער זײן װצט יאר דאש דצפיציט דער און
 פולען א איישדייז־צן צי דאייאר. ביליאן דרײ

 אדמי־ די איז יואלען. די פאר נאד לריזיש
 פארצ-יײ- גצ־וארען געצױאינגצן נישטראציצ

 פאר סובשידיצש ביליאניגצ שטייטס די גצן
 פארראסקיר־ אנדצרצ און שופצר־װעגען נײצ
 באשעפטיג־נג אבישעיי שאפען צ' הייף טצ
קײף־קראפט. א־ן

 די צ־ רצפובלילאנער די קומען איצט
 הענט. לייד״גצ ריט 1ױאי נ־יעם א ערב בירגער

ט  פאר־ צ־ פארשפו־צכצנש דערפילםע ניט ד
 צ־ אי־שיש פאפי-ערע אן אץ קרעדיט דינצן

 רי־־ט בירגצר. די פ־ן צ־טר־י דצם געיױנצז
 פי־ רצפיבליקאנישער דער פון דיצלפם א נאד

 ־ינלצנדיגצי־ מעקארטי׳ש אײף רערשאפט
 אץ אנטי־לאמוניזם כיי־מרשטצן פון הליאטשצ

־ דעם װעגען דצדט ־צלפט צװײטצ די י ד . 
 ־ע־ זיל ־אט קאנגרעש ױאש רעלארד״ :צם

 ד־ייכר.־ דער שטצלט ‘דער־ױי־ שאפען...
ניט. ארט פץ זיך רירט און בי־אטע אין ױאגצן
 '־יפט מעלארטי זיך. אײלט קאנגרצס און
 דורך פובליםיםי אבישעי ארײנכאפען װידצר

 די ״ע־־כע דיט אינקװיזיציצ־פארהצרצז
 :איבצרנצםצן גצמצגט זיד ױאייט ד. װ. ק.

פאר שלאגצן לאנגרעש אין אדײטאננזצו .יײנצ

 ײםםיץ־רי־ יצש ג<בצז זא־־צז ײאס גצזצצצן
 פאר־ ײניאנש, אײפצדליתצן מאכם די ניטםער
 גע־ ײאס זשירנאלצז אין צ־יםוגגצן ראכען
 זײ פון אװצקנעפען דירך נים אים פצ״־עו

 בירגצר־ אורצקנצסצז פאפם־פרײיילצגיצש. די
 נאר פרעשד־גצבוירצנע. פץ נאר ניט רעכם
 די ױאב געב״יצנצ ארעריללאנער פץ א־יך

 ראדילאלצן װי באםראכםצן צ־־צז” דצלארטיש
 פין רצכםצן צ"יילצ די אפשאפצן בכל' א־ן

 פארםרצםצר די א־ינוואוינער. אין בירגער
 זיך איילצז דואשיגגםאן אין שםריט "אי־ פץ

 אײגענםום פאללם פער וואש ארי־נצ־נאפען
 פצנשצן אײגצנצ יײ 'אנג אז־י פראפיםען א־ן

 יעדע אויפרייםען אין רליכה־שאכם די ־אבען
 אײפ־ האם *,דיע נײ דער װאש פראטצקציצ

 פרצזידצנט אינזצר אץ פאיק. פארן גצבײם
 זיך איילפ צל אייד מישר. א״צרצן זאגם

 טיגיםום־פראגראם זיץ פ־ן ראסצײצז צ־
 פין אבצר האלאריצשקצס. צםלצכצ כאטש

ארױש. גים ניטש ץיק קורט אײלצניש

 פאר־ איז ג־ואטצמאלא אין יצװאליציע ד־
 גע־ האט װאס ארבענז־רצגירונג. די ענד־גט.

 לינקצ די סיט ליבצ <א ליבצ־ ״לינקצ א פירט
 ארינםצרגצזצצט. איז לאמונישטצס אדער

 מיליםצרישצר א פין רצגירמ װצרם יאנד דאש
 אלש ארמאס קאשטיא קוירנצי ריט כונםא-

 אץ װאשיגגםאן פרעזידענם. פראװיזארישער
 ני־ אין האנדוראס רצ-פוביייקען שכנ׳ישצ די

 לאנד־אײגצכ־ די צופרידצן. זײנצז קאראגיא
 זײנען קאמפאני פרום ײ:ײםעד די א־ן טירער
 דיאבצן ײײניגסטצנם צופרידצן. אײך זיכער

היפ־ א ראםצ״וצן צו האפעגונג כיער איצט זײ
ד״ ױאש פאסצשיעס, זייצרצ פון : טיײ שצן
די קאנפישלירם. האם רצגי־וגג פריערדייגצ

אױפריכםיגצ קצנצן צי בלויז• איז פראגצ
ציפרי־ זײן אויך ראדילא״צן און י־יבצרא'־צז
י ׳.רצ־ראי־־ציצש״ ײנצ אז : מיט דצן

דצר פרייהײט־ליבענ יצדצר איז זיכצר
פיז קאםונישםען א־ישרײניגצן :•אר : רצ:ש
איז צש ײצן אפיל' ט־פאזיציצ■ דאכ יצדצר
פיז צרד די אוישצ־ברצנצן דעם פאר נ־־יטיג

ײ-ב אייש ניט װיל אבצר קײנער זיי. א־נטצל
טא־ דיק א אדצר געשױיר א אויף יכה ש א טצן
םען קאםיניס די ב־י סייוזשעט : ־יא: טארצ־■
פץ דילטאטאר לב־פאשיםטישען הא א אײף
.צש שיינמ בייט. אזא און טיפ. ראן פצ דצם

גײאטצמאלא. אין גצמאכט מיד ־אבען
הא־ קאמ־נישטען אז ארל איל ש ע ״ כאטי

 ארבצנז־רצגיריננ ײנקצר דעי־ אונטער בען
 זיך האבצן און ראכט־פאזיצצש אנגעהאלםען

 פ־יע־ אין ארבעטער די אין אר־ינגע״ערימם
 אויס ניט אבער עש זעט ארגאניזאצ״צש. רים

 א פ־ן א־נטצרנצכיוגג אן געײעז איז דאש אז
 אדער אינשטיטיציצ לארינישטישער דיײכער

 גצמאכט איז ײאש טירעי לע־ רעגירינג. א
 גצײצר טראנספאיט דעם ײעגען געײארצן

 אימפארטירט ־אט ארבענז־רעגירינג די ־יאש
 אן איז דאש אז באיי-ת א־־ש פ־י-ען. ד־רל

 פארזיך קאר־נישטישער א־־נטערנאציאנא^ער
 אמצריקאנצר אײפן פאזיציע א פארכאפצן צ־

 ־א־ צ־ אר־ישגצשטציט זיל ־אט ־אנטינענט.
 שװינ־ שוחר׳ישער נארדארער א ז'.<־־< שעז
 מ־־כה־קאמישא־ ־אני־״שטישע ד־ '־אש דע־
 אוישגע־ שנצל זיד האבען אײראפע אין רען

 אמ־גיציע־ ־אפימאיישטײטע די פ־ז לערענט
 דער.ג"אטע• ב־י האם דען .•פאבר־־לאנטען

 אויטגעשװינ־ מליכה״ ״פרײנד־־צכצר ראיער
גצװער פאר דאלאר ד־"אז צטלצכע לעיט

5 דיש <------------------------
 ״אס .דזשאנל״ גצשיקם א־ר רזאס טען אץ

 שכצ־־ץ־אײװען. א פין פייצר אויפן ברדיז םדיג
 א אין שינא אויפן פײערצן צו נים אבער

 .'האי־סצן זיבעוי: איז זאך אײן אין שי׳אכם.
 גן־ האקצ פאכםהאבצר קאמוניססישצ די

 ארײנצל־ הכ־שד שעת א ז א צם אז דענקם
 —־לא צענטראי־־אפצריקצ. אין פ־ש א שםעי־צן

 בצטערע פײ בידאפצכאי־א צ־ גצשיקט זיי טצז
 קימשיגיטםעז די אז אםדגיציע. אין "אפצן
 *־ן כארעא אין באוויזען זיי האבצן צש. קעגצן

אינדא־כינצ• אין
 גצויצן קאדעיזם װצגצן גצשײי דצר איז

 זיד־אםצ־ פארפאלצר א פאר צידצק א ביײז
' װי רערדאלוציצ• ריקאנישצר י  קדפצן צס אם ד

 צװײ־ א אז־צר לאנד איין אין פאר ראר אלצ
 דרינ^ צו שכגים גוםצ אונזציצ בײ טצר

 אט־ פא־יטישצ פץ שטארצן רעװאלוציצש די
 און גצנצראלצז אויפגצב־־אזצנצ בײ ביציצש

 שפעקו־ רײכצ פון .פינאגסירם פאלקאװניקצש
 קאנ־ קריגצז צו זיך קיואפצן וואם '־אנטצו
 א און רײכםיםצר :אטירלצכצ אויף צצםיצס

 בארויבצן אץ באשװינדלען צו גצלצגצנהײט
 ארבצנז באפצלקצרונג איעגצבײרצנצ די

 גצװאלט האט ער חכם. א זײן גצײאלם האס
 פארגרינ־ דורך מאכט אײגצנצ אז אײפבױעז

 באפצל־ דצר פון יצבצן דאט אבישעל גציצן
 םרײ- זימ גצװינצן ארום אזוי און קצר־גג

 גצזצן דצם אין האבצז קאמוניטםצן די הײם.
 יצר איו ארײנצ־קריגצז זיך גצלצגצשהײט א

 אײנפלוס יצם אויטשפרײםצן און רצגירונג
 װידצר־ דצם בײציקומען פארטײ. זײער פץ

 די און לאנד־באזיצצר רײכצ די פון שטאנד
 ארבצנז האט לאפיטאליסמען. אײטלענדישצ

 איד ׳: דאס הילף. קאמוניםסישע אנגצנומצן
 גצקאםט אים האט װאם נארעשקײט די גצװען

 אץ װאשינגטאן געגצבצן ־אט עש קרוין. די
 אויםרײד נויםיגצן דעם דר־ם צו שכנים אירצ

 פריערדיגצן דצם פון ױרשים די שטיצען צ־
כיאכט. די פארכאפצן צו איביקא דיקםאטאר

 ארבצגז־רצ״גירונג די װאס נאר איז גייק א
 פאלי־ און מיליםצריש ש־ואך אז־י גציוצן איז

 גצ־ גצשאכם איז איבצרקערצניש די אז טיש
 זײער מיט און שלאכט א אן כמעט ווארען
 אםצריקאנצר דער בל־ט־פארגישונג. ױײניג

 גע־ 'דערב־י ־אט פ־־ריפאי. ארבאשאדאר.
 אין שפעציצל ראלצ. פראמינענםע א שפילט
 קאמאנדירען צ־י־י די צװישען שלים דאכצז

 גע־ ניט צרױיטען דצם אײנצר אבצז” וראש
 אזוי האבצן שטאטען פאראײניטע די טר־יט.

 חלק א גצהאם האבצן ױי אז גצװיזען אר־ם
 פאר־ היפש ־אט ־ואש רצוואײציע. יצר אין

 דרום־אמצריקאנצר די בײ שורא די גרצםערם
 פון ״קאלאשדס דעם פאר פצללצר קלײגצ
 אײנדרוק. שווצרען דעם אפצושװאכען צפיז״•

 צנינים אינערלעכע אין ארײנמישדנג א־ר װאש
 פאר־ און געמאכט האט מלוכה קלײנער א פ־ן

 זא- אײנפליש קאמ־נ־־שטישער דער אז הינזען
 ־רעלען וױיטער. ײצרען אריבערגצפלאנצט ניט
 זען מוזצן איצט שםאםען פאראי־ניגטצ די
 שוין ריאבצן מיר ל־אש רצגיר*:ג. :ײע די אז

 אײפהא־- ײײניגםעצנם זאל אנצרלצנט. אגב
 ־ועלכצ םיט פארמען דעמאקראםישע די טצז
 דאש אװע־נצמצן ניט אין שטאלצירצן דיר

 דער פון פראצצנט נײנציג בײ שטים־רצכם
 רצײאליציא־ זיגרייכצ די ײ• באפעלקצרינג.

 דער־ :יט אײד טאר רצו פלאנצײצו. נצרען
 פאללאױנילעש דעמאקראםישע די אז יאזצן
 צרד. שםיפדעד די א״צלנעמצן צ־ריק זאיען

 פארסײלט האט ארבצנז־רצגירונג די ־ואש
פײערים. לאנדלאזצ די צװישען
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ד איץ שלינגען שטעט די וױ
 דער זזלען, לואים רעדריק

רעדזןק־ פארשםארבעגער
מע־ .וזארםערם םוץ םאר

 ןזריגינעלער אן געזין״.
גע־ דער איבער שרייבער

 אמעריקע פון שיכםע
יא־ צווזןנציגער די זינם

 מים אױםגעצייעכנם מןןל אלע זיך האם רעז•
 אין ארײנצודרינגצז, פעאיגקײם באזונדער א

 הינםער שםײען װאס זאכען. פון תוך דעם
 פאר־ האם ער געשיכםע. פאררעלער דער

 דער פאר אינםערעם גוואלדיגען א מאגם
 מאדערנער דער פון אנםװיקלונג סאציאלער
 םאלאנם םך א מים האם ער ײאס אסעריקע,

 בוך אינםערעםאנטען זיין אין געשילדערט
 װעגען האבען (מיר צנדערונג׳ גרויסע .די

 .גערעכםיגקײם- דער אין געשריבען דעם
 דערשינען). איז בוך דאס בעת .1952 אין
 :געםיינט האם דאם — ענדערונג גרױסע די
 סאציאל־ םאציאלע. די אין ענדערונג די

 אלגעםייז־לעבענשםייגע• און פםיכאלאגישע
 אץ מענש צװישען פארהעלטענישעז רישע

 רעזולםאם אין געזעלשאםם און מענש מענש׳
 רעװאלײ אינדוםםריעלער נײםטזי־ דער סוץ

 פנים דעם איבערגעקערם האם װאס ציע.
 אמעריקע סלז נאר נים איז אמעריקע• פיז

אליין.
 אין מעגעזיך .הארפערס דער האם איצס

- א אפגעדרוקם נוםערעז לעצםע צוױי די  צ
 ענדערונג״ -גרויםער דער צו גאב־קאסיםעל

 אײםביל־ דער אין ענדערונג גרליםע ״די —
 (.םאבאר־ אמעריקע- אין פארשםעם םון דונג

 פונקט איז קאפיסעל איצםיגער דער ביא׳).
 װי םיםרייםענדיג. אלז דורכדריגגלזװ־ אזז־י
גאגצען. אין בוך דאס

 ?ןר איז ודער — %;*םיד©יןר׳׳ דזןר
T ער ודיל ױאס אדן

 זאגען — יאר הייגםיגם ביז 1947 סת
 גע־ זאך די האבעז װאס םפעזױאליסםעז.

 מענשעז ריליאז נייז נאנצע *ינען — םארשם.
 אכלעריקאנער גרייסע די פון אריבערגעפארעז

 און פארשםעם דערבייאיגע די אין שםעס
 אייגעםײנע די דערפירם ארום אזוי האבען

 װאוינען וראס םעגשען. נרײםשםאם״שע צאל
 אין מיליאן. דרייטיג ביז פארשסעם. די אין

 אײגװאוינער יעגע ארײז ניס גײזװ צאל דער
 אר־ זייער אויר פארשםעם די אין האבען װאם
 דארט פארברענגען און פרגסה ארן בעם

 מי־ דרײ די אין י׳זיבעז. גאנצעז זײער
נעכים — אונז מעז זאגם - ליאן
ז  ה. ד. .קאפיוםערם׳■ נאר ארײז מ

 אין פרי דער אין פארען ײאם אזײנע.
 סאבריק אין ארבעם. דער צו ארײן שםאס
 יע־ ביי שםעלע דער אויף אסי־ט. אין אדעד

 און געשעפם. איז אלײז זיד צו אדער נעם
 פארשםאס איז צלריק זײ פארען פארגאכם

 ■Si'S'ײינעז דאם קינד. אזץ וױיב צל — ארײן
 געשפאלסען א זאגען. צו אזײ לעבעז• װאם

 הו־ אין גרײטשסאםיש^ א — זזייגס :לעבעז
 טים אמ שײאונג איז יאגעגיש. איז אה הא

 צײישען צייס דער אין זדז דאס ־ פארנענ^
 א ר-טאג נאד 5^5 *ת פרי דער *יז 7.59

 אפיייד אדער קלײגשסעםעידיגס א — צחײםס
מים רו. אין אדן שםילקײס אין דאר*יש» »

 סאציאלען שפאנענדיגען דעם 1פי קאפיםל א
 אינ־ מאדערנע «די :הייםם װאס ראסאן,

אמעריקע- אץ רעװאלוציע דוסמריעלע

בארוכאװ י. פיז

 אויפגע־ און בגדים פאנאנדערגעשפיליעםע
 אװענט אין איז דאס — נערווען, בונדענע

״װיק־ענד׳. אין און נאכט דער אין און
 מי־ צענדליגער די אט — זײ זײגען װער
 קענטיג, האבען. ײאס ״קאמױטערס׳, ליאנען

 — און לעבען געדאפעלט א לעבען צו ליב
 בויען אין מיט העלפען זײ װאס דעם. אױסער

 שטעט, גרויסע די אין נבל פון טורעם דעם
 און װײטער אלץ פארשםעט די זײ שפרײטען
? אפטער און ברײםער
 ריזען־ די װאס מענגעם, יעגע זײנען דאס

 צחאגענ־ אירע מיט זיך צו זיי לאקם שטאט
 גרויסקײם איר מים מעגלעכקײטען; דיגע

 אין מאכם. אין פארמעגענם- אין — אלץ אין
 רעפו־ אין פארמעסטען. אין פארגעניגענס,

 פינ־ אירע פון צויבער דעם טיט טאציע:
 אװאנטורעס. אירע מיט ליכםער; קלענדיגע

 און מענער ױנגע אלע יעגע זיינעז דאס
 איבערלעבענישען, שארפע זוכען װאס פרויען.

 די םון צענטער דעם אין זיץ װילעז װאס
 זי- װאם יענע, אויך געשעענישען. גרויםע

 — לעבען. זייער פאר פרױואטקײם פולע כען
 פיל אזוי ברענגם עס הגם װאס זאך. א

 מים מענשען דעם דאך עס גיט איעזאמקײם,
 מעגלעכקײס א נאםו־ר אוםאפהענגיגער אן

 לע־ פון שטײגער א אויםצוקלײבען זיך אליין
בעז•

 יעבע. אויך אבער. עס. זײנען גלײכצייםיג
 גענימען שיין זיי האם ריזען־שםאט די װאם

 מיט םומעל. משוגענעם איר םים דערעסען
 פארפעםםע־ איר מים סאזשע. אח רײד איר

 און ביימעל א אז גאםען די מים לוםם. םער
 דער מיס גרעזעל. א אן סראםוארעז די מיס

 די מיט נערװעאישקײם. איבערנאםירלעכער
 אויד זײנעו דאס נערודען. אימראנגעשפאנםע

 גענורען זיי האם ריזעז־שטאם די וואס יענע.
 קינד א לוי דעם• נאד זיד פת אפשםױסעז

 אץ שםוב. אין באװיזעז די בײ זיך האס
 לופם. (פרישע אביםעל האבען דאך מח קינד א
 דרדיסען ארם׳אין אז זוז־שײן• קאפיםשקע א

 לוי־ שםאם פון מעז מח שפיייען. צו זיך ,ײאו
 םען קאז גאנצען אין אנםלויפען אבער פעז.
 אויך ;שםארק צו איז כישוף דער :ים

 זיינען חײנד.. שםיקעל דאם דארם מען האם
 צי פלאן דעם אויף געפאלען אלע די עס

־ אי :ציזאכלעז זאכעז ביידע קאמבינירען לי  נ
 :שםאם םין ארױם זײן אי שםאם. אין בען

 זיד אי האסם. אין און רויש אין 'עבעז אי
 שלימען אי דארף: אויפן וױ רואיג פילען

 פון געניפען קענעז אי שםויב. דעם זיך אין
 זין־ שםראיי א פים גרעזעל. א ביים ,בײטעי א

י*יכם.
 ײאס .קאפײםערס׳ די זײנען דאס אם
 און 5.25 את 7.59 צװישעז שםאם אין י׳עבעז

 ;7.59 םארגעז אויף ביז פארשםעם די אין
 250 ה. ד. .1כוײי 50 װ׳ײכיגסםענס פארעז וואס
 אדער יאר, א פייל 124X« אדער רחיד א פייל

^ האלב א ל ד םרײס־ םון לעבען א אין ם׳ײל נ

יפארשטעט
 קיץ קומענדיג נים צוריק, אמ היז זיך לען

 ביז נאך איז מען װאו פלאץ, א אויף ראל
 בארעכע־ עם זאל מען אויב געװען. נים דאן
 דרײ :אויםמאכען עם זועט צײט. אין נען

 יאר פערציג »ון פארלויף אין םאג א שעה
 ארויםגעװארםעגע צײם. יאר דרײ איבער —

 איבערצו־ צו זיך געוואױנט מעז אמת. צײט.
 אויםצוםילען וועג, אין צײטונג די לייענען

 אבער קרײצווארט־רעםענישען, צענדליגער
 די :גרונט אין זאך די ניט ענדערט דאס
פארלארען. װי כמעט איז צײט

— צײט פון פארלוםט דער נאר ניט אבער
 פונקט אײך מען פארט לעבענדיג שטאט אין

 מען און טעגלעך שטרעקעס לאנגע אזוינע
 דער — אומזיםט. צייט די אױך פארלירט

 ״קאמײ־ די פון געמים־צ׳שםאנד גאנצער
 גרוים־ אי :אײנגעבראכעגער אן איז טערס״

 אפט מײנט אויםערשטאםיש אי שםאטיש,
 פארשטעט. די אין יענעס. ניט און דאם גים

 אין געבויט האבען ״קאמײםערס״ די װאס
 בא• די איז יארען. צענדליגער פון פארלויף

 אין ניט — גלײכגעװיכםיג ניט פעלקערונג
שםאנד. אין ניט עלטער, אין ניט געשלעכט.

 דינען בייטאג איעזײטיג. מאל אלע איז זי
 אבי־ און קינדער פרויען׳ מים שםעטלעך עס

 װען אװענטען. די אין אויך לײט. אלטע סעל
 פיייען שםאט. פון צוריק דא דינען מענער די
 דארף באלד אט דערוױיל: אויף װי זיך זײ

 די אויך שסאט. אין צוריק פארען מען
 װיכ־ דאס אז םאג. גאנצען א פילען פרויען

 אפ זיד שפילם לעבען זייער פון טיגסטע
 הײם די װאו 4ד> נים שטאט. אין דארטעז■

 מען גײט ״װיק־ענדס״ די אין נאר איז.
 הײם־אםמאםפערע א אין גאנצעז אין אריבער

פארשםעם. די אין
 אײס וואקסעז קינדער די אז — װידער

 די אין אוועק זײ לויםען פארשםעם, די אין
 מעג־ די האבען זײ װי נאר, פרי אזוי שםעם

 אינג־ די לויפעז געוויינלעך דערצו. עכקיים1'
 (שםודירען צאל גרעםערער א אין אוועק לעך
 אויף ארבעםעז אוניװערסיםעםען, די אין

 אין דינען געגענטען. וױיםערע אין פאבריקעז
 אין גאך בלײבעז מיידלעך די ארריי). דער
 אין זיך האם מאמעפ. די נעבען הײם. דער

 אן באקומען שמאנהיז סך א םיז פארשםעם די
 צאיי דער איבער פרייען פון איבערפלוס

 ארום למשל: ערםער. מאגכע אין מענער.
 איבער־ די איז קליװלאנד, שיקאגא. יארק. ניו

 יארען די (איז מענער איבער פרויען פת צאל
הויכע. גאנץ א )45 און 20 צוױשעז
 וואם דערשײנונג. סאציאלע א נאך — את

 פון װאוקם און אויםקום מיטן געבונדעז איז
 איז אוץ שנמגם גרײםע די בײ פארשםעם די

 לעבען םאציזך׳עז דעם פאר באדייט גרויס פת
 זיר בילדעז פארשםעם די אין אםעריקע. אין

 םענשען. םון• געמיינדזיס אויס ביסלעכװײז
 זעל־ דעם און אייז פיז אוםג״םער זיינעז וואס

 פון נים אײב סםאםוס. עקאנאמישען ביגען
 אפילו. באשעםםיגוגג זעלביגער דער און איץ

 פון פארשיידענע: זיינען דערצ־ סיבות די
 מאסען־פרא־ פץ פרינציפ דער איז זיים אית

 אױם־ דאס — הײזער די בויען ביים דיהציע
 פענשעז פאר שניס אײן פמ היתער שםעלען

 גים אימהונםס זעייביקער דער און איץ םים
מעג־ א עהםייכ׳־אונםערנעסער »ריעל די

---------------4 1954 ארגמס,
 פץ ;עסק דעם א'ן גע־־ט מאכען צ־ לעכקײט

 אײנםײיען דאס עס איז זײם צװייטער דער
 די לײט פארשטעט די פון באפעלקערונג די

 - - ארבעטס־פלעצער זײערע פון פירמעם
 מענשען װאײנען צים צוזאדען ברענגט װאס

 א־נטערנעמונגען זעלביגע די אין איץ פון
 ;באשעפםיגינגען זערביגע ד־ אין אײן מיט
 אםקלײב דער עס איז זײט דריטער דער פון
 זיך פילען װאט אלײן• ״קאמױטערם״ די פון

 פץ סביבה דער אין הײמישער און באקייועמער
 שטאנד. זעייביגען דעם און אײן פדן מענשען

 שריי־ די זייער פארדריסט דערשײנונג די אט
 װאפ שניט■ אלענ׳ס פו־ן דעגקער און בער

 טעאריע. דער פון אײזען און שטאי־ האלטען
 גר־יט־ און שטארק־יט דער פון קװאי דער אז

 ״קלא־ דער אין שטעקט אמעריקע פון קײט
 מיט געזעלשאפט״; אירי פץ םענלאזיגקײט

 קראטעךשטצטי אײף גאר ז״ד בײען אמאי־
 גע־ שטענדיג ז־ך האבען אמעריקע אין אז

 קײ־ען־גרעבער■ פין ״קיאסעךשטעט״ בײמ
 ד. א. טעקסטיל־ארבעםער אײזען־שטעלצער.

 שרײבער דאזיקע די משמעות. עס׳ ־אט גל״
 מיטעל־ דער אז נאר ;עארט. ניט נקער5ד אץ

ײט ד־פעיעגצירעז גענימען זיך האט קראם ' 
 :דערשראקען זיך ױי ־אבען קעשענע■ דער

 פוי גארנ־ט ײירקלעך שײן דאך ברײבט עס
 מיטעד־ קלאטענ-אזער א פון טעאריע דער

אמעריקע. אין שיכט
 כאראקטע־ ספעציפ־שע די פון לעצטע די

 פאר־ די פץ אנמװיקלונג דער אין ריסטיקעס
 ארר־ און שנערע די איז (יסאבארביא״) ־טטעט

 און זײערע. פארענדעײעכקייט אײפהערי־לכע
 צ־- א אין אמעריקע אין איז איצדיגג הגם

 אײ־ די זיך ייאזט זיך. ענדערען פץ ש־טאני
 פארשטעט־אנטװיק־ דער אין דא, גענשאפט

 פאר־ איז זי אץ ניערקען באזינדערט י־נכ.
שטאט פון געלאפען איז דען :דריסלעך

 זיד פאר פ^אץ פרייען אביטעל צ־ ארויס
 .1ױעלדע־ א פעלדעל. א צ־ קינדער■ די פאר איז

 ניט זיך באװייזט מען ערשט ארום. טײכעל א
 לאר־ עסטײם״ ״ריעל■ די - ארומצוקוקען

 פלאץ פרײען דעם גאר ש־־ין האבען פאניעס
 מײ־ דאט אויטגעהאקט. בוימער די אפגעקייפט.

 אײפגע־ אומעטים אץ פארשאטען כעי
 אץ רענשען ארײנגעזעצט אין ־יחער שטעלט

 מען שטאט. אין װי כמעם שכנות. נאענםער
 דער מיט פארשטאט אין ארויסגעקומען את

 ה־יס, רואיגצ שטיקצ״ א האבצן צי האפעגונג
 לצבצן, שטיהעי אײנגעזצםען אן א-פצובויען
 זײנצן װאם מצ:שען. טיט זיד באפריינדצן

 האפצניגגצן זעלביגצ די דיט גצק־רצן אהער
 אײב־ זיך קיניצר די יאזצז אײסזיכטען. אין

צר ד״ רים ציזאמצן לצבען  בא־ די פון ־יני
 מצן י ײער־װאט ערשט פרי-נד אין קאנםע

 א־יף ־־צרעךיאר נײצם פון אנהויב צום קומט
 ט־. ןפי. 1'טו־ אין צלםצרען־פארזאמלונג אן

 פניד׳צר. פרישצ גאר מען געפינט צי.ן.
 אימבאלאנטצ םיט צלטצלצן אירבאהאנטע

נ־י. דאס פץ אייץ אן ה־י: גײ אץ הינדצר
 בא־ די װאט דצריבצר. דואינדצר קײן נים

י פון פעלקערונג  אז־י זיך ד,אט פארשטעט י
 זאנצט־ גצזצצלצכצר דצר פאר אנגעבאפט

 געהאפט דעם ד־רך האם מצן .•פארארדענונג
 אין םטאביליטצם אביסצל כאםש אײנהאלטען

 פאר־ די פין לעבענס־שםײגער און יצבצן דצם
 זאנעס־פארארדענינג די אפילו אבער שםעמ.

 ענדערלנג דצי אקעגען העלפען קנאפ האן
 ױאם פארשםצט. די פין אנסװיקלונג דער אין

 שםאר־ אץ םיפע די־רד ארויםגערופען ייערם
באקצנצן. ױי ילים באלד ײך טיר׳ז טיבי־ז. קע

ני ען פי אפ ט ץ ע טע דער א שיכ ץ גע  פ
ט די ע ט ש אר פ

 איז פארשםעמ די פ־ן אנטײיללרנג די
 רײםצן װאס סטאדיצס, פי:ף דללכגצגאנגצן

 אנדצ־ דער אין א־יגע אריץ נאטירלצך. זיך
לצל•

 פאר־ דער פ־ן דאפיטצל/ צרשטצל דצל
 אנ־ זיך האט אמצלילצ אין שטצט־גצשיכטצ

 פאר אויך יארה־גדצלט. אין שפצט גצ־ויבצן
 ־ײ• זייציצ דלהאט מצנשצן רײכצ ־אבצן יצם
 אבצר שטאט. דצר -פאלאצצו,אוי־סצר אץ יצל
 װאס מאפצן־ארויטפארער׳ דצט פץ טיפ דצר
נצכטי־ הײסט דאס ױאיינצן. פארבליבצן איז

װינטער אים אויך שטאט יצל ד צר א־ים גצז
ארבצטן. ואט שט אין טאג פן אלי ן קומצ א־ן
אכציגצר די ארום ערשט זצן באיױ זיך ־אט

זײגצן ״ט :ג־מא־ דז צרשט יארצן. גצר נ־ינצי אלן
װי זטעט :,פאר צכטצ אזלינצ אײםגצײאקטצן

לאין״ יז ״כיצ די באסטאן, ן נצבצ רילטאן■
פארשײ־ די z r ,אלן פי־אז־צלפיצ אליסצר־א

אץ פי:ף ״ - יארק נױ אר־ט פלצצצר יצנצ
 צר־ יצנצ איז בראד־ױי״• פ־ן מינוט פצלציג

 װײט ״קאדױטצרס״ די האבצן צ״יטצן שטצ
 זײנען גײן. געקענט ניט שטאט פדן אל"ט
 באן־סטאנ־ נאצנטסטע די צו גצבינדען גצייצן
 לײכט געקצנט האט רצן ״אנען פון צ'צט

 װאיין־ פאריטטאטישצז צ־ם פ־פ צ־ ה־כיצן
ארט.

 אמצרי־ דער פץ קאפיטצל צױײטצל דצר
 די צו גצהערט פארשטצט־גצשיכטצ לאנצר

יארהינדצרט ה־ינטיגצן פץ יארען צ־ואנצ־גצל
 אייטאמאביל־רצ־וא־ דצל פון ציא דצר צ•
 די .אין האט װאם אויטאס׳ צא־־ די ליציצ.

 באםראפצן 1915 אין שטאםצן פאראייניגטצ
י י  גצ־ שפרונג א 19סי אין האט מיייאן. -
 26צ׳' צו אזש 19 50 אין און מי־ייאן 9 צי טאן

 געװא־ איז א־יטאמאביל דער װצן מיליאן.
 דורכשניט־מענש דצר אײך ־ואס זאך• א לצן
 אנשמאט *וען ;אײגשאפצן געקצנט זיד האם
 פארמאכםער יצר גצקומצן א־ז אפצנצם לצם

 שטײן יאזען גצלצנמ האט מען װאפ אײטא
 ;װעטער םארט יעדצן אין װאקזאל בײם

 וועגען נייע בײען פין אימפעט דער װען א־ן
 געשםיגען. הײך איז א^םע פארריכטען איז

 מיס לאנד־שםרצקעם אנ־צנצ וױיטערע זײנען
 גרוים־ פארן צ־טריםלצו גצײארצן “אטא

 זײ־ לאנקעם פארם .קאדױםצר״. שםאטישצן
 געפלאס־ אין גצײארצן פארױאנדצי־ט נצן

 קורצינקצ און שמא־־ינקצ די גאסען. טצרטע
 אײ־ איינזאמע פריער די פדן פיאםפארכיצס

 און אויטגצברייטערם זיינען זצנבאן־סםאנציצה
 פאסא־ נײצ די פאר גציוארען א־יסגצצייגצן

 אזײ־ io.8 פרימארגענךיגעז דעם פין. זשירצז
איבצר־ זײבען שטצםלעך ד־ צ־ג. גצרדיגצן

־יאט ״שטאטישע״. ,די דיס ; גצײאלצי גצפילמ
ילי אליפפירצו גצניםען יך כ״י זיך האבצן
די קלרץ שםצםלעד• ־־ אין תים ב בצ-י
כייט אליצה איז פארשםצט ײ י :־ז '־נג אנטױיק

פאראויס. שריט צ האסטיג
האבצן ״קאמױטערט״ די אט ־ו הײזער. די
־אבען פעריאד- צוױיםען צם ד אם אין גצבײט

רא־ פלן שטצמפצל א זיך אליף צז נצטראג
איז <ם אײנפאל. ציפצייגצן פלן אלן מאנטיק
«ר• איינעםס טםייצן. פין געמיש א. : גצללצן

 ־אלב־ א גצװארען גצפצלצן איז כיטצקט
 צורי־ דעם םיפ, צגגלישען פ־ז הויז הייצצרנע

 דצם א־ינגעשמועסם האם ארכיטעקט טענפ
 שפא־ א אוועלצושםעלעז הביל בצל נייעם
אלם־ אן — דריטענט לצפ יױ^ל נישע

7 זייט &-------------------------
 פצרטענט דעם אץ ״םענשאך׳ אמצריקאנער

 אן אויף אפגעשםצלט זיך האט ארכיםעקם
 האלצנדיש־קאלאניא־ אין הייזקע אינטימער

 הא־ היחקצס אץ הײזער אלע די סטיל. לצז
 באגער אינצרלצכען אז .יועגען דערצײלט בצץ

 אוועקצוגײן שצהץ ב־־ינאכמיגצ די אין כאטש
 העםלעכ־ שטאטישער אויםערלעכער דער פון

לעבען. נים אבער׳ מען׳ קאן איר אן װאס קײט.
קרי־ עקאנאםישןןר דער געקיטען איז דאן

ט־ די און יאו־צז, דרײשיגער די פון זיס ^ 
 כמעם זיר האט פארשטצט די פון װיקלונג

פצריאד דריטער דצר אט אפגעשטעלט.. װי
 נאכן בין 1929 פץ ; יאר פזפצצן ערך אן

 צוױי אייף זיך ט־ילט - װעלט־קריג צװײטען
 די פון העלפם ערשמצר דצר אין חלקים.

 הײזער נײצ קיין מען האט יארען דרײםיגער
 געבײט, גיט גאגצצז אין פארשטצט די אין

 גצמאכט רצכט צו ביסלצך צו :אר האט מען
 פריער־ די אױםגצפילט האט מצן- אלטע; די

 שפצםער זאגען. צ־ אזוי שפאלטען דיגע
 אנגעהוי־ מצן האט יארצן דרײםיגצר די אין

 זא־ דצר פון תקנות די דיט הסכם אין בצן■
 אין אפארטמענט־הײזער ב־יצן נצט־צעטײלונג,

 ליגצנדיגע װײטסםצן צום ײ פארשטעס. די
 פארשטעט, אמאליגע שטצט. די פון ט-ילען
 דער אין שפרײםען געגלמען זיד האבצן

 פארשטעם. װײטערע, נײע. די פץ ריכםונג
 בריקען. געבויט דערװייל האט לצגירונג די

 יאסט־ פאר װעגען ברײםע נײע טונעלען,
 אנטי־קריזים איר פ־ן טייל א װי — אויטאס

 פארן ארבצם געזעלשאפטלעכער פץ פלאן
 צוזאמען באװעגונגען דרײ דאזיקע די פאלק.
 ־,גר.״ יצד. פאדען,פאר דעם צוגעגרײט ־אבען

 פארשטעט״אג׳ט^לק־ דער אין ענדערעג טעך
 פ׳ינפ־ און פצריםצן אין געקומען אײ יואם לינג׳
הײנמ. ביז 1945 פון — פעריאד טען

 םען האט װעלט־קריג ציױיטען נאכז גלײך
 סיט־ דער לויט פארשטצמ נײע בדיעז גצנומען

 גע־ זײנען דאם מאסעךפראדוקציע. פון םעם
 ״דזשי. צוריקגצקומענע די פאר הײזער די װען

 פארק װי פארשטעט. אזױנע אין איס״
 אנ־ יאס בײ לייקױאוד שיקאגא. בײ פארעסט

 אײיאנד. לאנג אין לעװיטמאון אץ דזשעלעם
 ניאטעךפרא־ שאבלאן. איץ לוים זײגען. דאס

 ױגגע פאר אדיסגערעכענם ךדיזער. דוצירטע
 אייפ־ קינדצר- האדעװעז װילצן װאס מענשען,

 קיין נים האבצן און פאמיליע־הײניען בויען
 שטוב. אין דינםטען האלםען צו מעגלעכקייט

 פון ל־ניצן ױי אז װאם מענשען. יונגע פאר
 טדיזענט ערשט זײ ־אבען אה־־־ס■ ארבעט דער

 הויז. ארים םאן צי ארבעםען פארשיידעגע
 ז-ך פוך אראפ האסטיג דעריבער װארפען זײ
 ארײן שפרינגצן אין קלײדצד שטאםישע די

 אין און םפארט־העםד^צר איז ״טלעקס״. אין
 ביז שוין׳ בלײבען זײ װעלכע אין סװעםערס,

שטאט. איז צוריהפארען דארפען זײ
 צ־־ מצרער ז־־נצן פארשםצט דאזיגצ די

 וױ אויטאמאביל־צפאכצ. דער צד גצפאםם
 בײ• צלם לעוױםטאון. פארגענגער. זײערע
 אוי־ דער פאר בילווארצן ברײםע האם שפיל.

 נ'ם זײנעז ־ײזער די םאדאביל־באיועג־נג.
 פון אײנצ אפגער־פם א*ז איבערבאפעלקערט

 דירכפאר־ע־דענײס די פ.ץ אנדערער. דער
 ה־פשצ כייט אפגעשײדט ־ײזצ־ די זיינען

הויז. איםיעכער פמ פראנם אין גראז־יאנקצס
 באלדיגען דעם ז^ן זיך ־אט גלייכצײםיג

 נייער א פעריאדיבאױיזעז :אד־םלחפזז׳דיגצן
 פארשטעט־אנט־ פון פעלד אויפן פענאםעז
אנסדע^ט הזןט בײנעט״׳ ״ביג — וויקלינג,
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 און פינשסער דער איז דאט שארשסצס. די
 אנסיױטלוגג־ דער אין ‘האפיםעי געטארפײער

 גרױםע די בײ םארשםעם די סון געשיכםע
שטעט. אםעריקאנער

איי־ האבען יארזין דרײסיגער די אין גאד
 אבגע־ סםארס דעפארםםענם גרויסע ניגע

 פאר־ די אין אפםיילוגגען ^עפעלען צו ועיבעז
 אין איגערגעריסען זיך האט דאס שםעם.

 קריג נאכן גלײך אבער קרינ, פון ציים דער
 האסםיג אװעק באװעגונג דאזעע די איז

 האבען 1951 שון םוף בײם אז אזײ םאראויס,
 האנדעלם־םירמעם יארקער נױ ריזיגע די

 אין םיליאלעם אכציג געציילם שױן צוזאמען
 װעסם־ אין דרייסיג — דערפון פארשםעם. די

 דזשויר־ נױ אין צװאנציג און אײז םשעםםער•
 איילאנד. לאנג אין צוואנציג און גיק איז זי

 אגגענומען באװעגיגג די האם םאמעגם צום
 מיםן ריכםונג באדײםוגגספולע את נייע א

 םיר־ גרויסע די פון ראיאךצענםערס עםענעז
 האם אנגעהײבען פארשםעט. די ארום םעם
 קאליםאדניע אין באװעגזנג דאזיגע די זיך
 דאן פון און יארען דרײסיגער די אין נאך

 גאגצען איבערן געשפריים זיד זי האם אז
 םון פארמעםט דער איז טאג צו היינם לאנד.

 סא־ דער גוואלדיגער. א באװעגוגג דער אם
 איז ריכטוגג דער אם אין אויםםו לעצםער םע

 אוי־ נארדהלינד. םון אײנקױף־צענםער דער
 פאראייניגען װעם װאם דעםראיס. סערהאלב

 פארנעמען װעם האנדעלס־פירמעם- זיבעציג
 אקאמאדירעז קאגעז װעם און גרונד אקער 450
 אייגענע די אויף אויםאםאבילען 7.000 ביז

יפארקיע״־פלעצער.
 נרויסע די פון באוועגוגג נייע דאזיגע די

 האנ־ זייער ״דעצצנםראײזירעד׳ צו פירםעם
 וױים זי ארײםםירען איז דעלם־םעםיגקײם

 רעוואלו־ צו קאפאבעל איז שםאם םון ארויס
 צו שטאם םון באוועגונג גאנצע די ציאניזירען

 שוין אגגעגאגגען איז װאס פארשטאם, דער
 ״דזשענעראל באלד װי יאר. זעכציג־זיבעציג

 אריבערציפי־ באשליסם קארפאריישאך םודס
 באשעםטיג* 1.200 בוים הויפם־אפיס איר רעז
 װי ;פלעינס ווהיים קיין יאר־ נױ םיז םע

 בא־ קאמפאני םעלעסאן אמעריהעז די באלד
 װיי־ פאר טעלעפאן־ליניעס אירע אז שליםם,

 םון ווערעז אנגעםירם זאלען שרעקעם םע
 נױ זעכציג און ניין װען פלעינם: ווהײס

 באשעפםיגען װאס קארפאראציעם, יארקער
 גע־ נייע אויפשםעלעז גייען פערזאן. 20,000
 דזשענעראל ווען :וועםטשעםםער איז ביידעס

 פון צםוץ צו באדען אויף קויפם עלעקםריק
 אנדערע צענדליגער װעז און פלעינם וח־יײם

 צו זיך קלײבען אדער םועז םירמעם גרױפע
 דעם פון אנבליק אין — זעלביגע דאם םאז

 םון לעבענם־קוק אלמער דעי־ מת אלעםעז
 ארונםערווארםען אלייז זיד .קאםיוםער׳ זשים

 וואקםען עם רעװיזיע. גרינםלעכער א אונםער
 ארבעםס־באדינ־ און לעבענם־ נייע גאגץ אוים

 ארבעםען :פירכועס גרויםע די ארום גומעז
 אהײם, פארנאכם יעדעז פארען אוץ שםאם אין
 װאױנען אמ ארבעםעז אדער פארשםאט, איז
 ראיאז־ אײםערשםאטישעז דעם םון וױיט גים

 וואלט לעצםע דאס :פירםע דער סוז צעגסער
 ארבעםם־פלאץ. צום נאענם זייז אי באדייס:

 שוץ אביסעל אי לופם. פרישע אביםעל אי
 קריג. פיז פאל אין אםאם־באמבע אז םזץ
 נים זײגען וואם פירמעם. יענע פאר את

 רע־ ױריסטען. בענק, מים םטגלעך געבוגדען
 נייעם־אגענםורען בעחע. קלאסע־אגענםירען.

גאגצען, אין לויניגעד זייז וועס גל״ ד. א

 ארײפקלײבען זיך סייל. גרעסטען צום אדער
 האגען אח אײיז פארשםאם אין שםאם פון

 אנגעשםעלםע. און ארבעםער די דערבײ דארם
 אפארם־ בויעז נעםען צו לוינען גאר װעם עם

 ראיאן־צענםערם נייע די נעבען מענם־היתער
 עםםיים'־ .ריעל אינדוםםריע. און האנדעל םון

 איצםיגע ביז זייער עגדערעז װעלען פירמעס
 די אין הײזער־בוי פון געבים אויםן ריכםונג

פארשםעט.
 װאם און גייז באײעגונג די קאן וױים װי
ךי מים זי םראגם זי

 ״קאמױנזער׳ס״ צום ענד אן מאקע ר,:־סם
ױפ ? טר

 פץ צוקינפם דער רועגען םראכם םען אז
 גרויםע די בײ פארשםעם־אנםװיקױנג דער

 אויס אויםפיר אײן זעם שטעם, אמעריקאגער
װען טעג, יענע :אודפארכײדלעך זײן צו

 םאר־ א פארשםעלען זיך געקאנט האט מען
 שםאם גרויסער דער אויסערהאלב שטאט

 םארבײ שנעל גייען לאנד, אויפן דארף א װי
 עס םארבײגעגאנגען. שוין ױיגעז זיי אדער
 די פארצושטעלען זיד קליגער םיל זיין װעם

 װינציגער אדער מער א װי איצם פארשםאט
 גע־ א אדער רעזידענץ־געגענם, באקװעמע

 אין רעזידענץ־געגענט און האנדעלם־ מישםע
 גרויס־ — גרויס־שםאט דער פון ראמען די
 גרויס־ אדער גרױם־שיקאגא, אדער יארק. נױ

 פאר גרונד דער װ. אז. א. אנדזשעלעס לאם
:װאם אין אם שםעקם באהױפםוגג אזא

 אײםא־ די װאס ענדערוגג, גרױסע די
 דעם אין זיך מים געבראכט האט םאביל־ערא

 לאנד, פון לעבען אינדוםםריעלע דאם בױעז
 װאם פלאץ- אםענעד ברײםער פלאץ. — איז

 רױם, םלאץ.ניט םער װאס און ברײםער
 דער אין װי אזוי הויך, דער אין גײן עס מעג

 אויף פייאץ נאר עלעװײםאר, דעם םון עפאכע
 דער אין — ערד דער פון אויבערפלאד דער
 מאסען־ די אין שוין ברײם. דער אין א-ץ לענג

 אײס״ .דזשי. די פאר םארשםעם פראדוצירםע
 אויסגע־ מען האם קריג לעצםעז נאכן גלײד

 װארים פלאץ. םרייען סך א אויף רעכענט
 באדערפענישען די אכט אין נעמם מען גאר װי

 גלײך אזוי אויטאמאביל־עפאכע, דער פון
 יע* פאר ״פארקינג״פלאץ. האבען מען מוז

 די װעלכע אויף װעגען, די פאר הויז, דער
 הין פרײ באוועגען זיך םוזען אויםאמאבילען

 אפארטמעגם־הײזער, די פאר צוריק, און
 אויטאמאבילען די אין קוגזם מען װאוהין

 א. םארוױילונג־פלעצער די פאר אײנק־יפעז■
 די דען שטעקם װאס אין װ. אז. א. װ״ אז.

 אינדוםםריעלעז אין .טרעפיק״ פון צרה
 צו־ דעם אין — י מאנהעטען פוץ דיסםריקם

 װאס אויםאמאביל, דעם צװישען זאמענשםױס
 עלע־ דעם מיט ברײט, דער אין פלאץ פאדערט
 דער אין ארויף. רק קלעטערט וואס ווייטאר.

 מאנ־ פון צענטער אין אזוי דאס איז הויך.
 מים מענשען די זיך קלערעז — העםען.

 אויםער םאנהעטען. אויםער — איױציאםױוע.
 וױי־ װאו ערגעץ יארק, נױ םון צענטער דעם
 די צװישען פארשםעם, די ביי ארויס, טער

 איז דארם — נייע, די און םארשטעם אלםע
 דארםען זיך מעז וועם פלאץ, פרייער דא :אך

 קאנען זיר דארטעז מעז װעם שפרײםען,
 אזוי — אױםאמאבילעז די אין אויםלעבען

 מאנט עם װי אזוי צײם■ די םארלאנגם עס װי
שאפם די ^נ צײם. דער פון לי

-קאס־ דעד איצט זיך געסינם ארום אזוי

גערעבםיגקײמ ---------------
 גרײס־ די פאסםקע: א אין װי ייסער־
 פאר־ דער אױף געםאן ראז א זיך האט שםאם
 זי גרײם םויל. צעעפעגםען א מים שםאט

 גאר־ קאן פארשםאם די און אײנצושליגגען.
 דעם פון אםצואווענדען זיך אויף םאן גים
 .קאמ־ דער און אומגליק. אגרוקענדיגען זיך

 אפהענ־ אן פארלארענער, א שטײם ױםער״
 אויגען. די אין לעבען פונק א אן טיגער,

 פארשםאט אין שסאט פון ער איז געלאםען
 רו, פון לעבעז א צו לעבען. דארפיש א צו װי

 א צו זוךשיין, און םרישקייט םרײקיים-
 זיך האם ער זינם אבער לעבען׳ מױשב׳דיג

 געהאט רק ער האט םארשםאם. איז באזעצם
 ענדערונ־ אומאױפהערלעכע דים קעםםען צו

 די מיט ער מוז לסוף און בײטענישען און גען
 אמא־ זײן פון סוף דעם ציזען אויגעז אײגענע

 געװאוגשען. זיד װאלט ער טרוים. ליגען
 כאםש זאל און אפשטעלען זיך זאל צײם די

 ערגער. ניט אבי איצם. איז עם װי בלײבען,
 העל־ ניט לגמרי וואונש אזא װעם נאטירלעך.

 דער אין ענדערונג נײםםע די װארים םען׳
 דער צו שטאט פון באװעגונג אינדוםםריעלער

 אומפארמײדלעכער אזא פונקם איז פארשטאט
 אינדוסטריעלער גרויסער דער םון רעזולטאט

 אמאליג .קאמױםער׳ם״ דעם װי רעוואלוציע,
געװען. דעמאלם איז שםאם פח לויםען
 םאר־ דער םון טרויס דער םאקע איז נו,

 גע־ צערונען םולשםענדיג שטעם־אגםװיקלונג
 אונזער כמעם געווען איז דאס אז און י װארען

 זײנען אליױ מיר װען אפילו םרוים. אלעמעגס
 מיר וױיסען געװען, נים ״לאמױםערס׳ קײן

 ״קאמױםער׳ט׳ דעם אז דאס, הייסם יאך.
 פאר־ און סארלארענקײם את אפהענטיגקײט

 םארדרום. אלעמענם אונזער איז צװייפלונג
 געראטעײעט נארניט טאקע שוין קאן װי. םא

ז װערען
געראטע־ פיל זײער נאך אװדאי קאן עס

 בארעכטיג־ מענשלעך דער פון ווערען װעט
 אן און שטויב אן לעבען צו שטרעבונג טער

 ריט עלעװייםארם, אן און םרעפ אן סאזשע.
 זיגען־ א םיט ;גרעזעל א און בײמעל א

 װינםעלע קייי א און װינטער אום שםראל
 ארויסגענימען ױאלט זאך די ווען זומער, אום

 עםטײםי־ -ריעל די פץ הענט די פון געױארעז
 פארזיכערוגג־געזעל־ גרויסע קאמפאגיעם.

 אינדוםםריע־ און האנדעלם* און שאפםען
 געװארען איבערגעגעבען און קארפאראציעם

 רע־ מוניציפאליםעטען, די פון הענט די אין
 און שםאטען כאזונדערע די פון גירדנגען

 רע־ פעדעראלער דער פון עיקר דער
 דער־ געקאנם נאך מען וואלם דאן גירונג.

 פ^אנירונג. פון םיסםעם שטיקעל א ױארטען
 אכט אין גענומעז װײגיגםטענס װאלם וואס

 דער פין צדדים. בײדע פון איגםערעסען די
 פון מעטראפאליע. אויםשפרייםעגדיגער זיך
 ״קאמױטער״־מאסע. דער פון און זײט, אײן
 גע־ נאך וואלם מעז זייט. צװייטער דער פון

 װאס קאמפראמיס. א אויספלאנירען קאנט
 דאס בוים. און פלאץ ביסעל דאס שיצען זאל

 עיקר דער — אין גרעזעל, דאס און בײמעל
 לופט פאר׳סמ׳טע קײן ניט ביסעל דאס —

 טראץ .קאמיוטער״, דעם פון הױז דער ארום
 ר״קט סםאר דעפארטמענם דער וואס דעם,

םארשטאט. דער צ־ נעענטער אליין זיך
 יױיס, װער — טאן דאם מען װעט צי
 זעען װאם מענשען• פאראז זײנען עם אבער

 פון אײנער און עם. פארלאנגען און איין דאס
 פרעד־ פארשטארבענער דער געװען איז די

אלעז• ריק

9 ײיט-------■».{ 1954MI אױגהט,

באװעגונג, א. ר. פ. א. י
 איז עס גרינדער ־■עמענס

 העיא ראול װיקטאר דר.
 װעלכע און טאררע לא דע

 דעם געשטעייט זיך האט
 דעם אײפצוהויבען 1ציי

קולטורע־ איז סאציא^לן
 אײנ־ צוריקגעשטאנענער דער פין מצב לען

 דרום־אמע־ אין באפעלקערונג געבוירעגער
 בײ־ באדײטענדען א געמאכט האט ריקע.
 ־1טאציאי דער פון איטװיקלונג דער צ־ םראג

 דר־ם־ די אין װיםענשאפט טעארעטישער
 די פון אײנע אין לענדער. אמעריקאנישע

 בא־וע־ דאזיגע די האט פערו. אין לענדער.
 פאליטישער איר פאר באדען א געפונען גיגג
טעטיגקײט. סאציאל־פו־אקםישער און

 דע־ אץ דיקטאטארישע האבען פעו־ו אין
 א־ינע פארביטען רעגירונגען מאקראטישע

 די פון פארלויף אין מאל עטלעכע אגדערע די
 א איז 1948 אין יאר. צענדליג פאר לעצטע

 פארכאפען צו נעמנגען קליקע מיליטערישער
 די איז טאג הײנטיגען ביזן און מאכם די

 אדריא. גענעראיי' פרן הענט די אין רעגירעג
 הע־ אפאזיציע־פארטײ. דער פון פירער דער

 גערא־ דעמאלט זיך ־אט טאררע. דעלא יא
 קאלאמביא פון אמבאסאדע דער אין טעװעט
 די אזיל־רעבם. געגעבען אים האט ױע־־כע

 מען אז געפאדערט. האט פערו םיז רעגירונג
 כדי הענט. אירע אין איבערגעבען אים ,זאי

 אבער פליט. פאליטישען דעם אם אנצוקייאגען
 פאר־ דעם האם קאלאמביא־אמבאסאדע די

 א ארויסנערופען האט דאס אפגעזאגט. יאנג
 איבער אנגעהאלטען האט וועלכער שטרײט.

 אזיל־רעכם אן אלס האם און יאר פינף
 אין אויפזען. גרײם ארויסגערופען פכסוך
 פערואנער די ענדלעך האט הײ־יאר. אפריל.

 וי־1דערי צ' גרײט דערקלערט זיך רעגירונג
 פארלאזען צ־ פליט פא־־יטישען דעם בען
 אפרייזע זיין דערמעגלעכעז אין אנד‘- דאס
 האט טאררע לא דע העיא אויסייאנד. קיין
 פערו־ דער פץ דערלײבעניש דער מיט דאז

 אמבא־ קאלאמביא די פארלאזען רעגירונג
 ס1אי זיך• עד געםינט היעט לימא. איז סאדע

 װאו מעקסיקא. אין פ^־יכט^ינג. פא^טי־ײער
 בייט זיך געייעגענהײם די געהאס האב איך
טרעפען. צו א'ם

 פערזענ־ בלעכעי1י א א־ז 1ראו־ ײיקטאר
 ױיז שמײלסער. ג־יסטרייכער א און לעכש־יט

 זײן איז בײטראג דדסטארישער .־.רעסטער
 א״דעא־ א. ר. פ. א. דער פין אײסארבעטונג

 א. ר. פ. א. דער פץ גרינד־נג די א־ן לאג־ע
 רעכט ריט קען א. .,י פ. א. די בא־־עגינג.
 אר־גינע״ע ערשטע ד־ אייס װערען באטראכט

 גע־ איז װאט שיטה. טאציאל־פילאזאפישע
דרים־אמעריקע. אין געװארען שאפען

 טאי־רע א1י דע ־עיא יאריגער 59 דער
 אוניװערםיטעט דעם פין גראדואײ״ט האס

 שפעטער פילאזאפיע. דאקטאר אלם ייימא, אין
 לאנדאן איז ־שטודױם זיץ דעיגאנצט ער האט
 זײן אנגעהריבעז האט ער אהםפארד. אין און

 די פון אנהויב אין טעטיגקײט פאליטישע
 פין גרינדינג דער מיט יארען. צױאנציגער

 דא־ די פערו. אין פאלקם־אונױוערסיטעטען
גלײכ־ ױינעז קײטוי־־א'נסטיט'ציעס זיגע

,דב אױנוםטץ פ־ז

 פאר פארברידערינגס־צענטערס געװען צײטיג
 עס װאו סט־דענטען. א־ן פײעי־ים ארבעטער.

 געמײנשאפ־ נאענטע א אנטוױקעלט זיך ־אט
 סאציאי־ער פץ סטייג דער אין טייעכקײט

באפרייאינג.
 דיקטאטארישע די פין איז באװעגינג אזא
 גע־ זײער פאר גע-ארען באטראכט מושלים
 לא דע העיא גריגדער■ אײ און פערלעך
 געװא־ ארייסגעשיקט 1923 אין איז טאררע,

 פדן סוף ערשט געבורט־יאנד. זײן פון .י־ען
 דער־ אים מען האט יארען צײאנציגער *ידי

הײמלאגד. זײן איז צוריקצוקומען י״־יבם
צ־־ טאררע. לא דע העיא האט 1924 אין
 לאמײךאמעריקאנישע אנדערע מיט זאמען

 מעקסיקא אין געגרינדעם אידעעךגענאםען.
 פאלקס־ אמעריקאנישע ״רע־וא־יוציאנער די

 גאגץ אין בא-ד איז װעלכע געמײנשאפט״,
 די אייס געװארען באקאנט ד־־ם־אמעריקע

 גע־ זיך האט א. ר. פ. א. די א. ר. פ. א.
 ארײסצוגעמען הײפט־אויפגאבע אלס שטעלט

 אריגינעל די פון אפשטאמיגע מיליאן 3ו> די
 דרום־אמעריקאנער די אין אײנגעבוירענע

 ק־ייטורע־ אין סאצ^א^לר זײער פון לענדער
 באטאנען צו כדי צוריקגעשטאנענקײם. ער1'

 דער אט פון כאראקטער אייגענארטיגען דעם
 דאס איז באפעלקערונג אײנגעבײרענער

 געװארען פארביטען אטײן־אמעריקע̂ װארם
 פונם אויטדרוק אן וױ אינדא־אמע״יקע, אויף

 פון שטאמען אײנגעבוידענע די אז פאלט.
אינדיאנער־אמעריקאנער.

 גײםטיגער דער טאררע. 'א דע העיא
 אנטװיקעלט האט א. ר. פ. א. פון בעשאפער

 דר־ם־ פאר פראגראם םאציא־י־פאליטישען א
 פאליטישע א פערו אין געגרינדעט :אמעריקע

 אײגענע אן אייםגעארבעט האט און פארטײ
 שאפען צו זיך כדי געשיכטס־פא^אזאפיע.

ר. פ. א. פ־ן 1רא־ דער איבעי־ בי^ד ק^אר א
 באהאנ־ פינ־טען דריי די אט מען דארף א.

* :באזינדער דייען

כ םאציאל־יאלינזישעד — א די א פי
א. ד פ. א. פץ

 אגראר־רעפארמען פאדערט א. י. פ. א. די
 אין ענדער1־ דר־ם־אםעריקאנישע א^ע פאר

 סאלידאריש פרינציפיעל ייד דערל־יערט זי
 פע־־־ און לי־אטען אינטערדי־יקטע איע ד־ט

 אינדא־אמע־ אן שאפען צי שטרעבט זי יער.
 דרום־אמע־ אלע פץ פעדעראציע ײקאנ־שע

 קאלא־ די אײנשליסענדיג לענדער. ריקאנער
 שא־ :קאנטינענט אמעריקאנישען אויפן נ״עס
 פעסט א מיט וטע|װאי איינהײטלעכע אן פען

 אמע־ צים פארהעלטעניש אײנגעשםעלטער
 אינטער־אמע־ אן גרינדען ;דאייאר ריקאנער

 אייע אין אפטײלונגען כייט באנק ריקאנישע
 העל־ זאל ־ואס -ענדער. דרום־אמעדיקאנישע

 סטימ־לי־ און האנדעל דעם אויפלעבען פעז
 אן שאפען :אינװעסטיציעס פלאנמעסיגע רעז

 אפצאל־אמט. טאריף אינטער־אמעריקאנישען
אין םראנטפארט־מיטלען די מאכעז גער,1ב'י

 בא־ בי'ם אפצאי־ אײנהײטלעכען אן מאכען
 אנטײיקלען ;פאנארא־קאנאי־ דעם נוצען

 װי קאנס־ם־קאאפעראטיװען א־ן פ־אד־ציר
 װירטשאפט־ אינטער־אמעריקאני־טע אויך

 אײפגאבע די האבען לאיען װאס קאנייטיעס.
 די אינדיטטריעל. לענדער די אנטװיקלען צ־

 אינטטיטיציעס אץ מאס־מיטלצן איע דאזיגע
 דעפ אנםװיקלעז העי־יפעז עיקר דער זןןלען

 באזינדער נאגץ א־ן .ױארילזײן אלגעמיינעם
 פון לעבענס־באדינגעגען די פא־בעסערען

באפעלקער־נג. אײנגעבײרענער דער
ר. פ. א. דער אין האבען קאמעיסטען ד־

 װע־ זײ ־ועלכע באװעגונג. גיטע א געזען א.
 זייער אין אײגשפאנען קעגען אפשר לען

 האט טאדרע לא דע ־עיא פארטײ־װאגען.
 אנטי־ דעם אין גענומען אנטײל 1927 אין

 .1בריסעי אין קאנגדעס א־מפעריאליסטישען
 פון געװארען אינספירירט איז װעלכער

 מיט קאנטאקט ערשטען בײם אבעד מאםקװע.
 ארויסגעשמעלט■ באלד זיך האט מזרח דעם

 קאמוניזם דעם צײישען געגענזאצען די אז
 װי גרעטער זײנען א.־איזם ר. פ. א. און

 א. ר. פ. א. די געמײנשאפטלעכקײט. זייער
 ארײנמי־ דער געגען א־ו־־סגעמראטען איז

 ענינים. אמעריקאנער אין מאסקװע פון שונג
 פון שנאה די ארויסגעריפען גלײך האט דאס

 אגגעהויבען האבען װעיכע קאמוניםטען. די
 קלײנביר־ א וױ א. ר. פ. א. די פארלוימדען

באװעגונג. רעאקציאנערע אץ גערלעכע
 האט א. ר. פ. א. פין טעארעםיקער דער

 א. ר. פ. א. ״די שריפם באזונדערען א איז
 באהאנדעלט אנטי־אימפעריאליזם״ דע־ און
 אײם־ צ־ם באײעג״נג דער פרן שטעלונג די

 דרום־אמעריקע. אין לאפיטא״ לענדישען
 לא דע העיא זאגט שריפט דאזיגער דעד אין

 דער עקזיסטירט עס װי אנג‘־ ״אז־י :טאררע
 אינדא־ די מדזען סיםטעם■ קאפיםאליסטישער

 קאפיטאל ארײנפירען פעלקער אמעריקאנער
 מיט פארשטענדיגען זיך א־ן אײסיאנד פון
 דער קאפיטאל. דעם אט פין פארטרעטער די

 ניט אבער דארף לאפיטאל אימפארטירםער
 בא־ צי אויף <ך,1אויסשליסי װערען באניצט

 אונטערנעמער. אויסלענדישעז דעם רייכערען
 פארװענדט רײ ערשטער דער א־ן מוז גאר

 עלאנא־ דעם פארבעסערען צ־ א־יף ײערען
 מאסען. צוליקגעשטאנענע די פון רצב מישען

 נײטיג אבער זיינען ד־רכצ־פירען דאט כדי
רעגירעגען״. דעגיאקראטישע

א. ר. פ. א. דער פץ שטעל־נג דאזיגע די
 קריגס־ א־דעא־־אגישע לײן ניט ״ה־וטין איז

 שטאטען פא-־אי-ניגטע די צ־ דער־יער־נג
 יאפיטא־־איגױעסטירענדיגע אנדערע די אין

 דעם, פאר איז טאררע יא דע העיא לעגדע־.
 זאלען לענדער אטײךאמעריקא:ישע1י די אז

 זעלביגער דער אין אבער ־עלפען זײ1אי זיד
 הילף אננעמען פ־ן זיד אפזאגען ניט צײט

 איז ױן דער אט אין לענדער. אנדערע פון
 עם1 צװישען שײכות נאענטע א פאראן

 ״פונקט־ דעם און א. ר. פ. א. פ־ן פראגראם
 דער פון שטאסען. פאראײניגטע די פון ״4

 טאררע, י״א דע העיא גלויבט זײט אנדערער
 געמײנזאמעם ש־ם לײן פאראן ניט איז עס אז

 פדייהײט־באגריף מערב׳דיגען דעם צװישען
קא־ דער א־ן קאנטינענט נײעם דעם א'יף



ינעיעK> סן דים
 פרײ־ מענשלעכער צו שנאה מוניםטישער

מזרח. איז פראקםיצירט ײערם עס וױ הײם,

®ערד אץ א• י ®• א• ײ
 אין און i93t< .1931 אין — 1פאי דרײ

 אנהעגגער א. ר. פ. א. די האגען — 1945
 רע־ די איבערנעמען בײם אם־אם געהאלםזןן

 אבער האבען זיי פערו. אין גירונגס־פאכם
 פאראײניגםזי די ײת גובר געקענט נים

 די לאנד־ב^זיצער. גרויסע די ®ץ כוחות
 זיי קירכע. דער און אנפירער םערישעי4םיי

 איבערצי־־ דער צי געקופען דאן זייש זײגעץ
 איבערצו־ בלױז גענרג נים איז עס אז גונג,

 דארף ®עז ;אי־ םאכם. פאליטישע די נעמזה
 אויפ־ אויפקלעריגג אח פאלקס־בילדינג דירך

הן ײ  באסע־־־ דער pc קולםדר־םצב דעם ג
 באסעלקערשג דעיי pc העלפם א הערינס

 אנאלפאבע־ pc אי*ץ נאד באשםייט •ערי אין
םעז•

 עםישןן אן באשסיםס ־אס א. ר. c א. די
 יר־ דער פרן אויפסירונג דער פאר לאדעקס

 באסדאכס ױעדם װ*ס פינקםען. 4» ®ץ נעגס■
 דער־ פאדאלישער איר פון פיםעל א פאר

j ד הײבדנג.  i .זדעדט 4 ר® pc איר 
 אויפ־ אסיד ד־גם זאגען *ו *יעפאיל :ײנעגם

 אדיסםײדעז ;7זײ צי ®יםיג ארן ײכסיג
 *ץ ־^קציעס באודכען אדיפדריהען: םיאדםע

cm ס מייסען. *ין ש»ײ*עז מדען. ני  רוי
 נים װזודלבאריםעםען, געשי־׳עבם פארפײדען

 שיכדר׳ז צד cm ממא־ביעםעד•). קײז יזײזז
ײז *יז איז  די אז זױיי *ריפפירען זיך אלמס
 באסי־אכט קעגען זאי זס־באודעגדנג ר. .8 ».

 גײערער א פרן '*עבעגפ־שסיעער א *זי ״עדען
פעדזענלעכקײט.

 זײץ אין זזאס. לעגטאר הערי *יאםעטאו־
מז עגין• דעם אה איבער בדך ארגלי  די פ

 םןנדי־ב*ױעגוגנ. דער נױם ji ר. צ צ
 צד־ צים שסדעבס באױזיגוגג * י־. *- * די

 קולםור־ פארבליבענע די מםעגשםזױ*מז
 איגקזױזזינדיאנישעד דעד פרן זףיעםעגםען

ע עלקערי  זייידןמצ־ דער פיט *ערי זדן מס
 הא־ שפאניער די ײאה צ׳יידייייזאציע. אישעד

ז  cm זי שםדעבם דעדבײ אדײסנעבדאכס. מ
 דעם פין ?ױ*סור*»וצר דעש פאתיכםעז צו

 דאזי־ דער צד ־דטאם. *דגדיאנישען אי*םען
 געהער, ?."*סדר־סראדיציע אייםער גער

 דאדף־ אלסע די איז cm ללד. זזי די משי*.4־
 אנד־באזיץ.‘■־ שיױ^רן׳דיגעז פיםן געםייגדזנ

 *־יערים די צײידזען -םיר״ די צי 'צג^זד
 װיל 4 ר. צ 4 ױ ײטי*אנד.). זיי*טעז פרן
 באדעךיאזיץ געםיינזאכועך דאזיגער דער אז

 ױיע די דדרך ידערען איבערגעגיפען זאיי
^ן '*אנד־ײיייטשאםס אסי ער «  די אדן מי!

 אזא אריף זאיי באזיץ האמינאי*זין פין אידזרע
 א. ר. פ. א. די ר«ז.7ײ באסעטםיגם איפן

 סלוכה־ ®רן סעםאדע ר־נױשע די אם "^יפט
 דעד אין פאנא«אל רעגירונגס א־ז זדיגענםרם

 דער פאר ארײם טרעם זי הגם ײירסשזיפם.
 גרײהע פזן באדעז פינם :אציאנאי^ײײ״נג

 באנ־ די טיגעז• די פיז '־אגד־אייגעגפירער
 ?לײז די הײפין*איגד'סםריעס. די אוץ ?עז

 אריפ־ ױ ײיל ארגםערנעפיגגען ־‘איגז״םםריעי
פרי־-אם־איגטעי" rc כאזיץ אי:ם האלסעז

י ♦׳ י  פין האקא־בײרזױ־. פיי r— ײ א-ז ה
 !ראדיצייד ־יעיס :־־רע' ־' אד פין ב־*צדצ' ײ

 איז ראקזךברעדער ײ אד rc ר״ע• דאס יאר^אי',
״ נדדאײגדײד הראנ־לדאפדע א מי דער נ א ײ מ  דזר *

ײילהמג. יע׳־זנזןי־יץנדיגע א ר,אס או־ :זעליערינו

 פין הייף דעיי דורך שטארקען זײ און נעמער
קאאפעראטיװען. מאדערגע

 אין דעמאקראםיש׳ איז א. ר. פ. א. די
 מערב־דעמא־ די פון באגריפען מיט ־סכם

 צו זײ פאר באםײם דעמאקראםיע קראסיעס.
 רעם־ װאס רעזשים פאליםישען א האבעז

 רעכם די פע־זאן. פון פרייהײם די פעקםירם
 מענשען. פונם חשיבות די און בירגער פונם

 די האלם גרונם־פרינציפען דרײ דאזיגע די
 אײפגעגע־ נים קײנמאל דארפעז א. ר. פ. א.

 אויסרייד אונםערען נים אפילו װערעז בען
םיייכה־אינסערעםעױ. .העכערע פון

א. ־. .s א. פץ ױזןיכױזזנשײאדנג רי
 .־יפםארישער דער איבער ג־ד זיױ איז

 ציים״. און רײם פון איגסערפייעםאציע
 פאמענ־ צוױי פאררע לא ד« העיא ברענגס

 אויםםייטשיגג דער אין ניי זיינען יראם סען,
 די פרן צוציאונגה־קראפס די :געשיכםע פיז

 האנםינענפ. נייעם אויפן קולסורעז אלםע
 פארשונגען נייעסםע די לויס ז׳ײנען יועלכע

 יאר סויזענם 20 זױז םריזענם 15 צדױשעז
 אלס באצײכענם ער ודאס דאס און אילס
 באגריף״. ציים און ר־׳־ם .היפםאדישעז דצם
 מכצ^פאסעריאליפ־ איז .װעלס־אנשייאונג זײז

 ער אידעאליפסיש. נים אדיד אבזר סיש
ביידע. פרן עלעםענםען אבער אנםהזסיס
 העגעיי־ די אן נעפס פאדרע ל*ג דע העיא

 אפ אבער יזזזרפס ער דיאלעקסיק. פזןרקס
 ־רזד׳דען פאסעיײאליזס, היפסארישעז דעם

 םעאריע. ®ירזױ׳טערט־צ א אלכ באםדאכם ער
 דעם פײלזזאסיע דזר אויף אן ודענדם העלא

 װעגען זאגס *ײנשטימ װאס כלל זעלבימז
 װיפענשאפם דער ״איז אז געפיצד. פײיהי
 *פת׳ך. אייביגע ידין ;מראו cm זײנעז
 צרוי־ באדיררנגס־פרנקסען געדויפע זוכס העיא
 און נעשיכםע־או׳יפפאסדנג זדיגענע זײנע שען
 פאר־ ביים סאינבי. םרן אריפ««פרנג דער

 ער נעפס געשעענישעז היססארישע גלײכעז
 פרן ®זדהעלםעניש דעם באסויאכס אין *ויך
 עי םעסאדע• רײם־צייס יײז איז דזזפ רי׳י̂נ

א אין לעבס ײאפ גײפס דעם באסדאכס

:וארגוצ^י רזױרנז
* י ס פ או אג

ען אײ רג מ ־י ען זדדיעעך פי מקי  ױ
 :אכש, דער פרן שח^םזןנס ששיקע־

 — קעפזזד א ייי נעיאסעז, ־»סיל,
־־אכש איז ײן ײ ו—א שײכבז

 איש, איז ײנג £עד»זןן, ^ימעזי
 ׳אדיפגע,ײ» כודזדת, פרױצע :זים

 אגגזדארעז׳ קױזצלעך ש»ײעז־
ארצ. אין — -<זײ®>רצ אין דער״

פ ׳פאלפ א  פארכואן, דעפ סין םײסעז י
פ כ״יכד ב ײ  ב־י״פען “נזאפא דער אן ד

 א"יעז איז >יזג«8 שנױפ«יג
גאשױכען. ®ון רןןדןןר ךי אץ'

ך לשדעז—כ ז מ פ ר ז מ ײ ײ מ • 
ך יעדעד^־כןעפערם ״ ד י  ריארע׳ ש

״, כאפעל זײ — דעכפ די אץ ; ע י  א
ײכענס — ך * מז שפאדע י

̂־יז :יט פאיק  פין אפשפיגיונג די װי בי
 כאטראכט ער :אר פאהטארען, מאטעריעלע

 ניט װאס פאקטאר, באזינדערען א װי יאים
 פאייק. פון לעבען אױפן ־ײרקען ער קען נאר
 עק־ זײן פץ טיבה די זײן א־יך קען :אר

זיסטעגץ.
 אויפ־ די אפ װארפט םארלע לא דע העיא
 אל־ פון געשיכםע די ױעלכער לוים פאםונג

 אײרא־אזיאטי־ אינם אן זיך הויבם טעדםום
 הויך־פונקט דעם דערגרײכם און רוים שען

 װארפט ער פראלעםאריאם. פונם נצחון אינם
 האם עס װאס םעזע. די פאיש איים אפ אויך

 לענין, און לוקםעםבורג ראזא יגםTפארםי
 די איז איםפעריאיייזם דער װעלכער ײיט

 אינדא־ איז קאפיםאליזם. פון פאזע יעצטע
 גלײכצייםיג אן גייען העיא, לאיט אפעריקע.

 אנטװיקלונגס־ קולם־ר פאדשיידענע צוױי
 אײי־אפעאישע די און אינדישע די שםיפען.

 '*אסיין־אפעריקע פאר אפ אויך װארפס זזעיא
 ודעייכעז לײם געדאנק ענגע^פ ארן פארקס

̂ע אין װירטשאפם די  זיך פרז יענדער אי
 אין װי שטײגער דע^בינעז אויפן אנכױױ־קלעז

 װעלס־ םאררע׳ם י׳א דע העיא ענגלאנד.
 pc עי׳עםענםעז זיך אין האם אנשויאונג

 קע־ פענשען אז גלריבס ער ידאלונסאריזם.
 אריינ־ זײ׳ער דירך גזךשיכטע ענדערען נען

 ער גזןשעענישען. פמ גאנג אינם דיך פישען
 אז זאגעז cm זיך פארשסיים דערפיס, ,רויי

 באשעדם איז דדר יעדען אדער פזיגש יזידען
 גע־ ז־ער pc ראד דעם קערעװעז קענעז צי

ײכסרסג נײע א אין שיכסע
 געגען ארייפ טר<ט םאררע דעי*א העיא

 פלדכד. פונם איינסי^ינג םאנסעפקא דער
 אפםיײיונ־ דרײ אין פארייא^סדנגפ־אפאראס

 לעגיפי^אסיײע די ייעי׳ען ײאי־ט <ר :ען.
 צוויי צי איבעדגעבען שפאם פונם פינהציעפ

 אן און פאי*יטישע א — קערפעיישאפסעז
 בא־ ,זאי 7CS3T־ די אפס׳יײיינג. עקאנאפיש*

p ^ r• אינסערנאציאנאלער ד<ר ד ענלעד 
 פארםרעסער pc א.) על. (איי. ארבעפס־אפס

pc ■ארבעטפגעבער 'יניאגפ pc pk דער 
 פארלאפענם עקאנאפישער אזא אם פ־*'כה.

 פאציאייעז א דעפאקראסיע דזיר געבען 'יעס
 .ײזד*ען אפעז־געגענזאצען4?׳ די p* גײפס

pk רוען שארפקײם. זי״ןי־ פארלירעז אים 
ען עפ ס ^  לענ־ דר-ם־אפעריקאנער די אין ו

 װירם־ דעפאהראטישע אזעי׳כע געודען דער
 געהאט װא״סזז ײאפ שאפס־פארלאפענסען.

 פארױענ־ צו אזוי רױ באשםיפען צו פאכט די
 פען װאלם קאפיסאל. אריפלענדישע דאס דעז

 אזוי־ פארן זזאבען פורא געדארפם נים אײך
 "אייט פען פחפה איפפעריא^יזנ^ געריפענעם

 עקםפי*'סאםאר'־ p^ אויעקגעמפעז איס ביי
 1קאפיסאי אויסיענדישע אס ז כאראקסער. שער

 העיא pc איבערצײגוטנ דער לדיס װאלס.
 ידערען אריינגעפירם געקענס טאררע. 'א ־ע
 גיצען געבראכס ודאלם ער װאו געביםען אין

באפע״׳קערינג. דער פון ײאײי׳שטאנד דעם
א. פונם פינקטען קאנקרעטע אי** נים

 דורכפירען. זיך י*אזעז פראגראם א. ר. פ.
 פיס דירכצופירען שװער עס איז באזונדעיפ

 רועלען הויפם־פיגקםען ז"נע אבער איינפאי*.
 םארױירקי^עכמ צײם דער פים כאשסיפם

 גר־י־ טאדרע׳ס ייא דע העיא איז עס ױערען.
 א געגעבען האם ער ײאס פארדינסט• הער

 פאר־ דרים־אמעריהע אין ױגענם־דור גאנצען
 דאזינע די pc פרוכם די אידעען. שי־ייםייעכע

̂עז גופא אידעען  זיכער אבער אנגזאם1' ײעי
װערען. רייף

 האט אפערײטאר דער עליק
 די ראזע אין געליבט זיך

 א זיך- דוכט פינישערין.
 אין סײ שידוך. גלײכער

שטאנד. אין סיי יחופ•
זעל״בי־ דעם pc םענשען

 דעם פון כמעט אס.‘?־־ גען
 אויס־ ארבעטעד־. בײדע עלטער. זעלביגען

 אין עלםערען די פארלוירען געױארצעלםע.
 טויג פארז גלייכע א גיהנדם. דייםשען דעם

 עלעגטער אן איז ק;יזעי וױיל ניט. *רשם עט
 א דא האט ראזע pk אמעריקע. אין םענש
משפחד,. פיינע

 פונם װעג אין געװען פשפחה ראזעס איז
 שװעסםער־ א" פופעם אירע באשר שידוך.

 עלםערען. אירע נאד געדענקעז קינדער
 מענשען. בכברד׳ע אזעלכע יחסנים. אזעלכע

 די כאסש pk געלערנםע. געשעפםםלײס.
 געװאלט זייער האכעז אייגענע pk פיפעס

 האבען און פאדהײראס. גליקלעך ראזען זען
 נים זיך ראזע האם גצקענם• גארניפ זעליק׳ן
 ױי פאר פארצדשםעלעז באשליסען געקענס

 דער־ חתן. איר אלפ אפערײטאר דעם זעליק
 האט פרײנדינס pk קחינעס אירע פאר הײפס

ם ניט זױם זי  זיי װארים פארשםעלען. מקענ
 אמעריקא־ געבילדעםע אזעלכע געייען זיינען

 געביל־ פים נאר .אריפגעגאנגעך־ p* נ;ר
 pc גער־עדס נאר פ׳האם ײנגעלײם. ד«סע

 פיי־ אוד .פאטםערס גראדסדיסס׳. ״האלעדזש
 אזײ pk ארס׳ אװ יבאםשעלארם הייאםדי־
 ארײנברענגען יאזע קען אזױ וױ װײסער.

 י אפערײסאר ״פראסםעד א פשפחר דעי־ אין
 ד״ן אז אויך. װייסען אלע װען דערהײפס

 שנײדערד הײפישער א געודען איז טאסע
 א שניידער■ א אזוי װי אלע דאך םיר ײײסען

 ארײנ־ ןיך האס אלגענד^ אין פי*אכה בעל
 .זעפעל־פעל״■ pc משפחר א אין געפאסט

געלעדענסעי p* בתים בזױ*י
.אויסגעגאנגען״ זײנעז זעליק pk ראזןי

 םואודים. בעפערע אין חיץ א צי׳־ט. געדייסע א
 ביב־ םמעאופס- אין pm אויך זיי פילןגען

 קא:־ ס־הייטם קאנצערםען. צו את "אםעקען
 פאר פמיק גיםע הערעז פ־קען װאו צערםעז
 איז ניו־יארק יראם איינסרים־געלט. יויגציג

 םעאםערס סייערע אין pm ‘צ זיי. פיט פרל
 גע־ נים אים האבען ג־עסםאראנען גוטע אי־ז

עהט  פעז איז דאייארען. איבעריגע קיץ נ̂י
 ראזע-ן פלעצער. פיסעלפעסיגע אױ געגאנגזוז

 rc ,אױפרדאי pr געפע^עז גוס גאנ־ז איז
 יאפענע פוײיע■ די pk פארוױײיינגס־פ^עצער.

 א גע־אט זיי האבען פיאװיפ pk האנצערםעז
 אלטע pc רעדען צי געלעגענהײם כעפערע

 צײםען נייע pc אויך pk צײםען. -גוםע־
 ביכער• טעאטערס. קאסטבארע די אין וױ

 אינ־ צו אן רעגען קאנצערטען pk בי^דער
 פארבראכט האבען זײ אין געשפרעכען. טירע

אינטערעפאנס.
ביפיעכ־ אז באםערקמ. אבער האט זעיייק

 איז צוצוהערען זיך אײף ראזע ־ערט וײ־ם
 וױי־ אנגעפאנגען האט עפעס ענטפערען. צו
 רrזי זיר האם זע־״יק איר. pc ט1קעי א ען

 פרײגםלעכע. די אנציהאי״טען אנגעשטרענגס
נאך מאכעז זײ אץ באציאונגען ־-איעפע

 ער׳מ אבער. רוארעמער. א־ן פרײנטלעכער
 פאי־ האט ער א־גטערגעבען. געמ־זט זיך

 פאר־ צו איר אויפגעהערט ער׳ט אז שטא:ען.
 ״גוט־ זײן אױף װען און אינטערעסירען.

 ״הע־ קאלםען א באקוםען ער ־אט מארגען״
 ליב<, איר אז אײנגעזען, ער האט יאי׳/
 אויםגע־ איז ליבע. א געױען ט׳איז א־יב

 איז <ר װען אי־עמאל װי זיך, ער האם װעפם.
 פאר גענומען עפעפ■ א-ן געװארען ענטױשט

 ענםוישונג די פארטרײבען צ־ ביכער• ױע<
 פיסאג־עסען בײם אפילו איינזאמקײם. אץ

 אײן בייך, א אין ארײנגעקוקם אויך קדי האט
בוך. אינם אדיג pt> — ראזען אויף אייג

 פריינדינע א געהאם ראזע האט שאפ אין
 זי װעפען אין וױיבעל. עייםערע אן יעטא•

 דער־ ראזע איר ־אט פארםרויט. זיך ־אט
 באקענם זי ־אבען ק-זינעט אירע אז ציילם.

 איר ״נעםם״ ־יאס ױגגערםאן פײנעם א נ־ים
 טעאטער־ רעגרלערע צ־ בראד-ויי אויף אויפ

 אין פמעאוםס אין נים און פארשםעלינגען
 איז יינמרפאן ד<ר כאגצערטען. .ביי־ינע־ צ־

 אין זיך לערענם <ר געבילדעס. זייער אײך
 ער ודאפ ענדיגען. באלד רדעם pk קאלעדזש
 קא־ װעלכען אין :יס׳ זי ,װײס שםודירם

 בלות. װײסם זי נים. אײך זי װײסס ~<דזש.
 פסתפא בויערי. דער אײף ערגעץ ס׳איז אז

 באי קאלעדזש א איז ער אבער ישיאן. ליפער
pk םיט ״ספאו־ס׳ א pr האלםונג pk קליי־ 

 עם־ סוד דעם געזזאלסעז ־אם יעםא דיגג.
 אזיסגע־ זי האם ם-ף צום אבער טעג יעכ«
 אן אנגעניםען עס ־אט זעיייק זעי־יק׳ן. זאגט

 װי כפעם עס האם ער פארדרוס. שםארהעז
 באקיפען• 'דאויל ראזען עס זאל דערװארם.

 א אז ,,ײכסעז אים זיך זאל עערס. עס איז זי
 בעםערען א םאן צו אױס קופס שױעםמער

 בלויז באקאנםשאפם זײער איז שיי־װי שידיך.
 צו צרגעװאוינס שיין ליבע. pc אנהויב דער

 :פען זאגם יױ לעבען. אין <:סוישוגגעז
 װאס יאר. א ־יערען ער "<ט איבעראיארען

 די געהאס גיס האם ער אז טאן, ער קען
 םער אז י ייערנען צ־ זיך גע־־עגעגהײט

 נעקענט נים ער האט גאכט־סקדל אין װי
 דעזיי־ א ער באזוכם א'צטער pk י־ערנען.

 נאטירלעכע א האם ער אס” צ־ ניגג־פק"
 פוז ײנג. צ־ נים פעגש■ גריגעי־ א נײגרנג.

 פראלטישען א א־־ף ■־עבען צ־ם גרײסען זיך
א־פן•

 אי־ע ־-אכעז• עטלעכע אױעק אז־י ז״געז
 צוױשען ס׳איז אז גע־יאיטט, האבען ־ט־אפ אין

 ״שװארצע א דורכגעייאפעז ראזע׳ן אין זעליק־ן
 קײנער אז גערײנם. האבען זיי נאר קא־ן״.
 בענקענדיגע שיקען פלעגם זעייק cm ייי־־ט

 ע־>פי דערהײפט אדרעט. ראזעט אויף בײקען
 פארן הענם ראזעט זינען אויגען זיינע גען

 <ר רינג״. ״עגגײדזשםענמ אן pc בייאסק
 אים איז זי ־ײ געװאיטם ניט אי־ײן י.אט

 פינ־ עט ־אנג ײי הארצען. אין איינגעבאקעז
ץ :יט :אך לע־*ט  אײף רי:ג דיפעגטענער ע

 הא־ שטיקעי* א פאראז נאך איז פ״נגער איר
 פיפן א איז דאט אי געװאיסט. ער־ט פענינג.

pc ליבע pk אבער אפעריקע. א'ן פאריאב־נג 
 האט ראזע געוױזען. cm זיך האט רינג קײז

צי־ אים האט א-ן בליקען ױינע באפערקט

------------—--------fr װ זייט
 מיט פול כאטש בליקען׳ קילצ ריקגעשיקט

 יעטא ליבע. מיט ניט אבער פרײנטשאפט-
 צו געהאם ניט נײעס ליין אױך אים האט

דערצײלען•
 אײלען בײדע דער־ױיל. אויס גײט .מען

 מיט געהאט מיטלײד האט יעטא ניט!׳' זיך
 נעמט ער ערנםם װי געפילט האט זי זעליק׳ן.

 cm אױך האט יעטא לײדט. ער יױ זאך. די
 ביסעל א שוין װערט ראזע׳ן אז גע־דאוסם.

 דיבורים קלארע אויף װארטען דאם פי־יקרע
 טאקע זי קושם ער ״באי־פענד״. איר פץ

c ״גוט ’Mדער אויף אקםיארען די װי ״ 
 קאסט ד.אבעז ליב pk קישען אבער. ב־נע.

p’p געלם cm. .  דינען ױגגעליים פך א .
 pc קונסם דער אין ״פפעציאליםםען״ גאנצע

 א שוין אריך איר זיינען צט האבען. ליב
 סעא־ םייערע די נעייארען דערעפצז ב־סעל

 זעלבע די אלעפאל בראדוױי. pc טער־שםיק
 נאר כאר־ט־מיידלעד׳ זעלבע די געשיכטעם.

 גארישע זעלביגע די אײסגעסאן... אנדערש
 .דראפע־ פיזיקאלישע זעלבע די pk לידלעך

 װי אבער רעודאלױער. pk דעםעקסיװ פיםז
 י קאערדזש־באי דעם אנזאגעז עם זי קעז אזיי
 אם נעםעןי עם ױעט ער ירי װײסם ייער

 p^ װעס זי pk קאלעדזש ער עבדיגם באלר
 הא־ אדיך ידעס זי קוזינעט. tvk פיס ג^ײך

 ארט ױעםעז .דיגרי״. א םים איפיצעז בען
 זרנ־ אן די־ץז ״עט פראפעטיע ז״ז ידאס עם

 PV נים אבי קײדאפראקסאר. א צו דדשיניר
גלײך. לײםעז פים אבי אפערײסאר. פראסםער

 חדשים. עםלעכע נאד אוועק זיינען אזוי
 רא־ ודי פארדדום פים באבוערקם האם זעליק

 דינער. p* בלייכער געירארעז איז פנים זע׳ס
 אלע ארופקוקען פלעגען אויגען ברײנע אירע

 דער־ ^פגעז״א־יגער פים שאפ pc רײנקלעז
 pc הילף זובם ודאס אישער רדי ודארםוגג.

צזז pc ערגעץ. .^פי .  װאפ זדינער װי .
 בריװ. געגארםעז א ריףK לאסנ שרין "ארס
. CM פ־קופם pk ודארס• pk ודאדט . .

 געהיים אין פאח־ראפען. עס האס זזליק׳ן
 ם׳נעםס פארװאס געפרײס• אויך איס «ס האס
 באשלי־ צי לאסנ אז־י .אפעריקאנצר׳ בייט
 האס לאנדם־פײדעל. p׳־r ראזע דאך איז סען.

 געלע־ די פארדריט. האבעז צו ט׳רעכם ער
 באקענעז צו געזובם האם זעליק וואס גענהײס

 געקו־ איז ״קאלעדזש־באי״ רזןזע׳ס םים זיד
 דער שאפ. pc .פארטי״ נײ־יאר א בײ פען.

 רא־ געקונתין. אדיך איז פרעדי ״באי־פרענד״
 .שולדיגע״ א פאררײסעלםע. א ■p^K ז<

 פשוס׳ער א פארגעשטעיט. ביידעז זײ האם
 אויפ־ cm»־c פיט זיך ער האט ײנגערפאן.
 גע־ זדז רדעיכער דעליק׳ן. גזיגען געצײכענם

 ערגפטעי־ אנגעזעז• פער pk העכער ייען
 נע־ בלדיז איז פויעדי אינטעי״יגענטער. אט
 קנײםש א פים אנגעסאן. ספארםיש פער ױען
 העפד• רוײםע א הויזזװ• געפרעסםע די אין

 די ײי קא־ייד זע^בעז דעם pc שניפס• דער
 K שפראך. pm זאהען. די pk ,בר־פססיכעי

ײ — ױ םעליגג יאי׳ם גאטעז־שפראך:
 קיץ האם — יױ בעם -אי׳ל פי טו ייטען

 געכאכט. cm יויםעז pk ביי׳ד־נג pc א־ינדריק
 דערפאר עם איז י ראזע אים. איז זי זעם װאפ
 אכוע־ אן סגעל''בען”א האט םאמע ז״ץ "אט

 קיפ־ אין ־ייגעז צ' ײאי שפיםאי* ריקאנער
 ליבע. עכט< די טאקע עם איז אדער פצטי

 גע־ האט זע־יק טײרוי ':דל1:־ פאכט ו־אט
 בע־ גיםער א r״t כאטש ער׳ט אז האפם.

 ריא װינש ״איד פראפעסיע. pm אין רלאכה
געטראכט• יצליק האט אזוי גליק״.



-----------------------> ו2 זײט
 פרייע םך א געהאט איצם האם זעליק

 אויך װי ראזע׳ן. םמי ענטוישוגג די ציים.
 אים ־אבען שידוך גײעם םיםן שלימזל אײ־

 באהאלםע־ א געװעז ם־איז אבער װײ־געםאז.
 דערסון גים מ׳םראכם אז װאס, ווייםאג גער

 ם׳איז אבער װײ *זײ נים עס םום צופיל-
 געפיגענדיג הארצען. אין געלעגען פארם אים
חןוךםאון׳ אםאל זיד ־ דער אין . ר ^ ן  ג

 ניײ אויס ער, איז קופער־ײניאז פרן שאםם
 ם׳לערעגם װאם זען צלגעגאגגעז געריגקיים.

 געפונעז זיך האם אינסכױםום דער דארםען.
 םעל־ א געבײדע. היסםארישע $לםע. אז איז

 אז אנאנסירם. האם ארײגגאנג בײם דמג
 םריי לעקציעס געגעבען אויך װערם דארם

 םםודעגםען. קייז נים זיינען ודאם םעגשעז סאר
 האבען דארםען אז אויםגעפלנצן. האם זעליק
 אויך לינקאלעז׳ אייברעהאס גערעדם אםאל

דעבס. װי. ילדזשיז
 קופער־ דעם ארלם דרייענדיג זיך אזוי און
 גרױםען א םמ סענצםער דער האם יוניאן

 אנםגעגענאיבןיר־ דער אויף יבארבער־שא■׳
 דארף ער אז זעליק׳עז- דערםאנם גאס דיגע

 ןיר גײם האר. די ןזפשערען לאנג שײן זיך
 אױםן זעם און גאם דים יענער אויף אריבער

 גרויסע גאר םים אויסשריםם אז םעגצםער
 וױילע א קאלעתש־. -בארבער אותױת

 זאל יעגער אריינצוגײז. זיך ער קװעגקעלם
 שױן האם ער בארדי זייז אויף לערנעז זיך

 א נאך כאסענדיג אבער אוועקגײן געמאלם
 םענצמעד. גרויסען איגם אוםגערען. בליק.
 עפעם נעאן־ליכם אונםערען דערזען ער האם

 יע. — גאכאםאל קוקם ער פנים. באקאנםען א
 שםײם ער חתןי ראזע׳ס פרעדי. דאך ס׳איז

מענשען. א ראזירם אי־ז ריינעו־ א שײנער, א
 .קא־ דער עם איז דאס אם • אזוי .אזוי.

 מיאוםער קײן נים אירערי! לעדזש־באי״
 דאקםאר א כםעם רעקעל. וױיםען זיץ אין ײנג

 טשיראפאדיסם. א אדער דענםיםם. א אדער
 פון בעסער בארבער א איז וואם מים אבער

 ניט. טאקע ער איז ערגער אפערײםארי אן
בעסערי אבער

 שידוך. קרלמער קײן נים םאקע ס׳איז
 *םלעק״. פיל אזוי האבען נים אםשר ער׳ם
 םיל״. אזוי פארדינען נים אױך ער׳ם אבער

 אינם אריץ זעליק איז מראכםענדיג אזוי
 זיך און אפשערען, לאזעז צו זיך .קאלעדזש״

זײנעם. קאנקורענם אינם איינק־קען גום
 אין פרעדי׳ן צו ארײנגעפאלען איז זעליק

דערקענט. ניט אים האט יענער שםול.
 גוטען א געבען דיר איכ׳ל צײם. זיך -נעם

מיפ׳/
 ביסעל רעכט א גענומען זיך האט םרעדי

 פין ארויס פארם איז זעליק אבער צײם.
 און ״צאן מיט יעין״ ״בשן הענט זיינע

ײג״...  עט־ מים צעדראפעם פנים דער א
 האר די און בלום־פלעקען קלײנע לעכע
 ארעםםאנט, אן בײ װי אזוי געשוירען, קיי־ץ

לערענױנג. א פון דערװארםען צו ס׳איז װי
 ער׳ט ביז װארטען צו לאנג נאך האם ״ער
 װען געזאגט זעליק האט דיפלאם״, א קריגען

 שטעל ״איך שפיגעל. אין אנגעקוקט זיך ער׳ט
 אויםגע־ װעט זי װען מינע ראזע׳ס פאר זיך

״קאלעדזש־באי״. איר װלגען פינען
 יעדער ױאם לץ, דער אים האט שאפ. אין

 גע־ און אפגעשטעלט אים אײנעם. האט שאפ
 ? טורמע פון ארויס ביסטי ״ױען :פרעגם

 העיר־ אזא דאך מען גיט פריזאן אין בלײז
 אזײ אײנגעבען ניט דך זא־ עס כדי לאט.
ס׳אנטלויפען״. שנעל

דעדסמ״, דו ײאס װייסטו .װארשײנלעך
 אים ם׳־אמ און געעגםפערט■ זעליק האמ

 אפע־ אן באמערקם. עם ם׳האם וואס געםרײם
 א פאר וואס מים געפרעגם זיך האם רײטאר

 אפגעשײרען. אליין זיך האם ער םאשינקע
 י אםגעסמאליעם גאר ז*םשר

 שמײ־ א םים אנגעקוקם אים האט יעםא ^
 צוריקגעקערם. שםייכעל דעם האם ער כעל.

קיבעצען: געגומעז אים האם זי
 אפגעםליקםעז דעם אן. נאר אים .קוק

 נים קענםםו ױניאן־שאם קית איז ;האו
 האם׳ס קצב וועלכער י ד-ער־קאם א נעמעז

ס׳פניםד צעפי־ײבערם אזוי דיר
 דער־ קיבעץ■ דעם צוגענוםען האם זעליק

באמערקט. אויך אים האם ראזע וועז הויפם
 פא־ א מים צעקריגם זיך זעליק. -וואם.
מיסעסי׳ דער מימ אדער ליםמאןי

 יעםא׳ז דערצײלט זעליק ד.אט ביםלעכוײת
 ער׳ם .צוגעםיקסט״ אזױ אים ס׳האם װער

 קענען נים זיך וועם יעםא אז געוואוםס.
 װיל ער ראזע׳ן. דערצײלען און איינהאלםען

 גע־ ער׳ט אבער וױי־טאן, נים ראזע׳ן םאקע
 לאזען צו איר פליכם זייז ס׳איז אז םילם.
סוד. דעם װיםען

 ׳בארבער־קא־ דער איז זאגםםו. ״װאו.
געפרעגם. יעםא האט לעדזש׳״י,

זאגען. נים מ׳קעז קוםער־ױניאן. .אקעגעז
 מיט אנגעזאפט איז דארםען לופט די אז

קולםור׳׳.
 דער־ האט יעטא װען װיםען נים מ׳קען

 מען האט געשושקעט אבער ראזע׳ן, צײלם
 נערװעז׳ און בלאם געווארעז איז ראזע זיך.

 בלי־ געװארפען ;לאכען און וױינען געװאלם
 דעם ער דערצײלט צי זעליק׳ען. אויף קען

 פרי איז זי צול עס םראכם ער אדער אםת,
אדיײם. אװעק

 בײם פרעדי׳ן געפונען טאקע האם ראזע
 גע־ האט זעליק װי אזוי שםול, בארבער

 שײנער׳ א שםייף׳ געשטאנען איז ער זאגט.
 ברו־ קאלירטען א מיט םפארם א רײנער- א

ראזע׳ן. צו געשמײכעלם ער׳ט .,סםםיכעי
טו מענש קימ איז בארבער א ״און  ני

 ערלע־ אן דערצו אין בארבער א זיץ מ׳קען
 קאלעדזש. א איז קאלעדזש א מענש. כער

אלד ניס אמעריקע״ איז דא  מיט קאנטרי׳. די,
 אן צ' ארויף זיך רען ארבעט מזל ביםעלע א

 אדן םעאםער־דיסטריקט אין שאפקע אײגענער
לעבעןי. שײן א מ׳םאכט
 בויען מען קען װי אפנארעןי אבער ,יע.

י״ ליגען א אויף לעבען א
מלחמה. אין און ליבע אין כשר איז ״אייץ

 קאלעדזש־ א אײן זיך רעדם מײדעל א אז
 מ׳דארף דיגרי. א איר מען גיט דיגרי.
 אן װי אזוי פונקט ־אר שנײדען קענען

אפענדיקס״.
 ארומגעני־ איר האט ענטױשונג טיפע א
 א פאר װאס דערזען זי האט איצם מען״

 אנגעגעם ס׳איז אמת׳ איז. ער מענש פיסטער
 גע־ צו אן זיך שטרענגט ױנגעי־מאן א װאם

 י« מענש עיקר דער דאס דען איז אבער פעלען.
 הױזען געפרעסטע די פון קנײטשען די און
 יױ און ? װאס איז — שיך גלאנציגע די און

 דאך ס׳איז גײןד אפנארער דער װעט ווייט
 דער װער װיסען קען װער און אמעריקע.

 געטראכט האט זי מער װאס איזי בחור
 דעי־שראקען. זיך זי האט מער אלץ דערפון.

 זי װעט װי • זיכער אויף זי נעמט מעז אז
 י קוזינעס אירע פון אייגען די אין אויםזען

״א געלעכטערי פין פלאצען דאך װעלען זײ

גערעכטינקײט <{---------------
 א אין בארבער־שאפ!׳ די אױ בעםשעלאר

 װאס שולד! איד.אײגענע עם איז זין געוױסען
 קא־ א מיט מאן א אײנגערעדט זיך זי האט

 גרינע. האלב א זי. קומם װי י דיפייאם ייעדזש
 ז קאלעדזש־גראדואײם אמעריקאנער אן צי

 זי יחוסי אייגענער איר דען איז װאס און
 אין אלע שרײבעןי און לײענען אביםעל קען

שרײבען. און לײענען ^מעריקע
 צו אנגעהויבען תידער זי ד.אט פאמעלעך

 שפאצירען זײערע םון זעליק׳ן. פח םראכםען
 די שםאם. םץ פלעצער אינםערעסאנםע די אין

 זזימ־ די מים קאנצערםען די ביבליאםעקען.
 זי דיאבען װאם פארקען די מיזיק. לישע

 פון װעלדער און לאנקעם די אן דערמאנט
 גע־ איצם האם זי שטעטעל. קלײן זײער

 זעליק׳ן. מים דארט ייץ צי זײ. נאך בענקט
 געשפרע־ הארציגע ווארעמע, ערלעכע, זײנע
 געפילען, אירע װעגען באזארגטקײם זיין כען.
 אױם־ שאפ אין זיך צו איר ארויפנעמען זײן

 זײ װאס צרות די םלאכד״ גוטע א צולערנען
 נאצישע די אין דורכגעמאכט בײדע האבען

 העגם• די אויף לאגער־נומערען די לאגע־ן.
 קרע־ די אין קרבנות בשותפוח׳דיגע זײערע

 קײגמאל האבעז זײ װעלכע אויף מאםאריעס.
 זעליק׳ן דורך — וױינען צו אויפגעהערם נים

 א איז זעליק זיי. מים אנגעקערם זיך זי האם
. מענש ערלעכער אן זעלםענהײט, . . !

 זע־ מים איבער זיך מען בעט אבער װי
 שטאלץי מײדלעשען בײם בעןײ1בי אין ק׳ן.י1י

 די יעטא׳ן אן דערמאנם זיך האט ראזע
שדכנ׳מע.

 דערהײפט ־ארץ. א פאי־שםײם הארץ א
 בא־ אנגעהויבעז האט יעםא הארץ. פרויען א

 װי בלאנדזשען. אויגען ראזע׳ס װי מע׳־קען
 ראזע׳ס מאשין, זעליק׳ם צי ניט־ױילענדיג■

יעטא׳ן. אנגערעגם אױך האט נערװעזיםעם
 אויס גײסםו צי זעליק, נאר. מיר ״זאג

 ד* װאם צייםעןד הײנטיגע מיידעל א מיט
י״ אינגאנצען בוך מיטן םאקע שלאפםם

געלעכטער. א מיט ״דוי!״
 אלםע אז שויז ביז איך \ פרעש ״שאראפ,

מאן״. מײן ליב האב אדן אידענע
י״ מײנסםו װעמען .איז

 אלע ארײנלײגען טאקע דיר מען ״דארף
 עס נאר אז ארײןי מויל אין פינגער פינף

ביכער•״ 'יענם1י
 זעליק און .י־אזע האבען אװענט יענעם

 רעסטאראן. אוטאםאם אין סאפער געגעסען
 בײדע אז אויסגעפונען, ס׳נײ פון האבען זײ

 די און עפעל־פאי דעם גערען זײעיי האבען
 געװען איז פלאץ דער אוטאמאט. פון קאװע

 גע־ פונם ס׳קלאפען װי מער און ליידיגלעך
 געשפרעך זײער געהערט. ניט מען האט שיר
 דער־ מער אלץ קאװע גוטע די פון זיך האט

 געייאכט און געגעסען האבעז זײ װארעמט.
קלײניגקײט. יעדער בײ

זע־ דעטעקטיװ. גאנצער א דאך ״ביסט
מואױיס׳׳. סך א זעסטו אױס ־יײזט !ליק

עינסט. געװארען איז ער
אלע־ װעסט י איצט זיין װעט װאס ״און

?״ קאלעדזש־דיפלאם א נאך בענקען מאל
 בא־ מיך װעט דעזײנינג אין דיפלאם ״א

 ארויפגעלײגט כטײ1י האט זי און פרידיגען״
זײנע. .אויף האנט איר

 קוש א און אױפגעשטעלט זיך האבען זײ
 רעםטאראן. לײדיגען אינם אפגעקלונגען ־אט

 א פון אראפגעגליטשט זיך האט טעלעי- א
 געװא־ צעשםליטערט און טיש דערבײאיגען

תנאים. זײערע געװען איז דאס רען.

גליםש אײפן
סאציאי־ פינם סעכיע י

 פין קאונסיל עקאנאמישען
 איצט װערם רואס ײ־ען.

זשענע־ אין אפגעהאיםען
 נישט האט שװייץ. װע.
״פובליסיטי״ צ־ מזל קײן
 האט זי פרעסע. דער אין

 קאנ־ אנדערער אן מיט צוזאפוע:געטראפען זיך
 א'ן אויבעױאן דעם פארנעמט ײאס פערענ׳ן.

 אזיאטישער דער מיט ױעייט־פרעסע דער
 ײעלכע לאנפערענץ• ־ שםילשטאנד ־ װאפען
 צײט■ זעלבער דער א־ן אפגעהאלטען ױערט

זשענעױע. שטאט, זעלבער דער אין
 װאפען־שטיל־ דער פץ טיש דעם ארים

 פארזאמעלט זיך האבען שטאנד־קאנפערענץ
 אין מלוכלת אנפירענדיגע ד< פון פארשטײער

 אץ מזרח ־יעלט־געראנגעל. גרויםען דעם
 קאן אין ציזאמענגעק׳׳דען. זיך זײנען מערב
 אץ אזיע דרים־מזרח פון 1ג־רי דער שטיים

 סא־ פון םעסיע דער אין דאס. װי מער
 זיך באםײליגען קאינסיל ציאל־עקאנאמישען

 אן אנגעשלאסענע מיייכ־ת. 18 פין דעלעגאטען
 ק־ין ארגאניזאציע. ײישאנכ יונײטעד דער

 גע־ נישט דארטען װערען דרשות פײערדיגע
 װע־ באשלוסעז סענהאציאנעלע קײן האלטען.

 - דאך אבער פאראויסגעזען, נישט רען
 װעלט דער פאר פראיען גוריי׳דיגע װיכטיגע,

 קאנ־ דער אט אױף א־יך באהאנדע^ט װערען
 אינטערעט מער סך א פארדינט זי אץ פערענץ

 א־נזער אין אפגעגעבען איר װערט עס װי
פרעסע. טעגלעכער

אי־ סיטואציע עקאנאמישע איצטיגע די
 דער כאדאקטעריזירט האט װעלט דער בער

 האמער־ דאג ױ־ען. פין גענעראל־סעקרעטאר
 אין װערטער שטארקע אײניגע כײט שילד.

 געעפענט ־אט ער ־;יע״כער מיט רעדע- דער
 : געזאגט האם ער ײלי. טען6 דעם סעסיע, די

 אויף איצט זיך געפינט װעלס־װירטשאפט ״די
 אויסגליםשען זיך זי ־־עט צי :אײז טיגען,יט1יג

 אײגברעכען זיך אײז דאפ װעט צי אדער
.פאראויטזאגען נישט קײנער לאן דאט  .״ .

זײ־ פערספעקטיװען פעסינייסטישע די אט
 עקאנאמישען לעצטען צים םתירה א אין נען

 סי־ די ױעלכען אין יל־ען. פ־ז יאר־באריכט
 פאר־ שענםטע די אין געמאלן װערט טואציע

 אז פעסטגעשטעלט, דארט װערט עם בען.
 דער זי:ם יאר בעסטע דאס געװען איז 1953

 פארצײכענט ס׳איז װעלט־מלחרה. צװײטער
 דער םון העכערינג גרעסטע די געױארען

 איר־ און עלספארט־ פין ױעלט־פראדוקציע
 אפטימיס־ דער אט אײך אבער פארט־מסחר.

 נישט א מיט זיך פארענדיגט דעפארט טישער
 דער מיט — אײספיר האפערדיגען איבעריג

 נישט אלץ נאד זי־נען עס אז ״:ג.1טםעי’פעםט
 פלוקט•־ די פארהיטען צ• מיטלעןי קײז פאראן
 אט :רײ־כיאטעריאלען פרן פרייזען פ־ן אציע

 ױעלט־אר־ די און די פא־ען אט זיי, שטײגען
ראכטיאז. איז גאניזאציע

עס האט פאבלעם אנגעװײטיגטען דעם אם

היסמאן ױסה דר. פת

 ־ארער־ גענעראל־טעקרעטאר דער געמײגם
 א ס׳איז עפענוגגס־רעדע. זײן אין שילד

 האט ארבעטער־באױעגינג ד־ װעלכע פראגע
 דער פאר אײפגעהויכען מאי אײן נישט

װעלט־עפענטלעכקײט.
 פאר־ דער איז צוריק יאנג נישט ערשט

 קאנפע־ אינםערנאציאגאלער דער פלן שטײער
 ארויס־ ױגיאנס טרייד פרײע די פון דעראציע
 דער אין װארעגונג שארפער א מיט געקרמען

 לענדער, אפגעשטאנענע פאר קאמיסיע ײ־ען
 מ׳העלפם ווען גענוג. נישם ״ס׳איז זאגענדיג

 זײ־ פארגרעסערען לענדער אפגעשטאנענע די
 לעבענס־נױםװענ־ א ס׳איז פראדוקציע. ער

 א ױערען אויסגעארבעט זאל עס אז דיגקײם.
 א מים י׳ענדער יע:ע פארזיכערען צ' פלאן

פראדוקטען...״ זײערע פאר הכנסרו נארמאלסר
 נאציאנאלער דער זײנען פראדוקטען רויע

 װען לענדער. אפגעשטאנענע פון פראדוקט
 פרא־ רויע פאר פרײזען די זיך הײבען עס

 :דאס מײנם ״ועלט־םארק׳ אייפן דולטען
 ־עכערען א לענדער׳ יענע איז פראספעריםי

 פאר־ פעלקער. יענע פאר לעבענס־סםאנדארד
 למשל, פריתען. די פאלען עס װען - קערט

 גומי רויען אויף פר־יז דער פאלט עס װען
 דרום־ טיילען װײטע פאר דאס מײנט (ראבער)

פארצװײפלונג ה־גגער, נויט. :אזיע מזרח
 פאראן אינפילםראציע. קאמוניםטישע א־ן

 פרײ־ םםאבילע כארזיכערען צו װעג אײן נאר
 פארזיכערען צו רוי־מאטעריאלען. פאר זען

 אפגעשטאנענע פאר הכנסות פערמאנענטע
 דער פאר פלאן סלואנאמישער אן :לענדער

 נאך אבער איז דערצו װעלט־ױירטשאפט.
 אר־ ניישאנס יונײטעד די דערװאקסען נישט

 מיט שמעקט פלאן־װירטשאפט גאניזאציע.
 בײ נאר נישט — סאציאליזם״ ״קריכענדיגען

 אדמיניס־ אמעריקאנער איצטיגער א־נזער
 רעגי־ קאנסערװאטיװע די בי־ :אר טראציע.

אויך. םלוכות אנדערע פץ ר־נגעז
 װעלט־װירטשאפט אונזער פאר־ואס אט
 — און גליםש״ ״אויפן שטענדיג זיך געפינט

 דאך װײסען מיר עקאנאמיע. די בלויז נישט
 באדינגונגען עקאנאמישע אז לא:ג. פון שו;

 לע־ אין פאקטאר אנטשײדענדיגער דער זײנען
 מלוכה־ טאקע מעגעז פעלהער. די פץ בען

 פאליטיק הויכער דער פון קאנפערענצען
 װע־ *ועלט־אינטערעס, פץ צענטער אין שמײז

 אײפן אנטשײדונגען פינדעםטװעגעו אבער ייען
 קײן האבען נישט װעלט־װירםשאפט פון פעלד

 װעלט דער פון גורל אויפן װירקלנג קלענערע
 דיפלא־ די פון אפמאכען פײערלעכע די ױי

 מלוכה־קאנפע־ פין טיש גרינעם בײם מאטען
רענצען.

װאליע :י*ײ ײיןב איטאליע אץ סטר
 ארומגע־ װידער האט ארבעט פץ א*ררל

 אינ־ אין פארם־ארבעטער איטאליע. כאפט
סטרייק. אין ארוים זײנען ד־סטריע־ארבעטער

 דער־ געװאוינט שרין מען איז אײםלאנד אין
 אויף ארבעםס־אומרו פון מ׳הערט ווען אז צי,

 זיך עם האנדעלט איםאליע. אין פארמס
 גע־ עט וואו דרום־איםאליע. װעגען שטענדיג

 איםאליע* די םון גיםער גרױםע די זיך פינען
 באםעל• פויערישע די און לאנד־פריצים נישע

 נויט. ביטערםעטער דער אין לעבט קערונג
 דער זיך האם מאל איצטיגען דעם אבער

 לאגדװירט־ די בײ גראד אגגעהויבען םטרײק
צפון־איטאליע. פון ארבעםער שאפםלעכע

 צפון־ פװ אינדוםםריעס גרויסע אין אויך
 אר־ די געװארען אפגעשםעלם איז איטאליע

 אג־ אין און פלארענץ איז רוים־ אין בעט.
 פאר קומען מיםעל־איסאליע פון סטעם דערע

 ארבעטס־ דעמאנסםראםיװע אדער סםרײקס
 א־מאג שעה עטלעכע פאר *סטאפעדזשעס״

 בילדיגג־ איז פארקער. עפענטלעכען אין —
 אינ־ דער פין צרױיגען אנדערע אין און טרייז־ס

דיםטריע.
ױניאנס, םרייד די פון קאנפעדעראציע די

 םטרײק־באװעגונג, דער מים אן פירט וואס
 דאם קאמוניםטען, די פון דאמינירם װערט
 םטרײק־ איצטיגע די אז נישט, אבער מײנם

 די פון געװארען ארויסגערופען איז כװאליע
 זיך האט איםאליע אין אויך קאמוניםטען.

 פאקט, דער באשטעםיגט מאל אײן נישט שוין
 מער פארמאגם פארטײ קאמוגיסטישע די אז

 װי גלאט סטרײקם רופען צו כוח דעם נישט
 צװעקען. פאליטישע אירע פאר מאנעװרעס

 צעפלא־ איצט זיך האבען װאס סטרײקם, די
 פון אויםברוכען ױינען אימאליע, אין קערט

 ארבעטער־ דער אין פארצװײפלונג און ניים
 דעם מאל איבעריגען אן װיתען זײ שאפם.

 איטאליעני־ דער פון צושטאנד ,םרויעריגען
 אר־ מיט זיך ראנגעלט װאם עקאנאמיע. שער

 קען און געלט־אינפלאציע און בעטםלאזיגקײט
 בא־ ארבעטענדיגער דער פארזיכערען נישט

 מינימום־פאר־ באשײדענעם א פעלקערונג
 באדערםע־ עלעמענטארסטע די פאר דינםט
לעבען. פון נישען

 ספאגטאנע זײנען גופא םטרײקס די אויב
 סטראטעגיע די אבער איז בארעכטיגטע, און

 דדרכאויס ארבעםער־קאמף גרויסען פוגם
 פארטײ־פאלי־ קאמוניסטישער פון דיקטירט

 ארבעטער־ אמת׳דיגע די פץ נישט און טיק
 סטרײק־פירונג, װילדע א ס׳איז אינטערעסען.

מעטאדען. אומדערלאזבארע מים
 אײן נאר מיר דערמאנען ביישפיל א לוי

 לאנד־ארבעטער די פון םםרײק פון עפיזאד
 פין געגענט דער אין צפוךאיטאל־ע. אין

ז פין אליסגוס בײם ״דעלטא״  אין פא טי
ים. אדריאטישען

 גרויסע זיך געפינען געגענט יענעם אין
 םטרײק־ די בהמלת־צוכט. פון אלנטערנעמינגען

 ״עמויר־ שלם קיץ צל נישט דערלאזט אגפירלנג
 דאס ראטעללען צל אליף דזשענסי״־ארבעטען

 שוין זײנען בהםלת פיל בהמית. די פלן לעבען
 און דלרשט אלן הונגער פלן אלמגעקלמען
באדראט. זײנען בהרות טליזנטער צענדליגער



ם י ----------------------------------------> ז4 ד

 עם אז געפאר- גרויםע א םזיראז איז אויך
עיידעמיעס. *־יםברעמז זזילעז
 פאר קוםם םםרײק־מװעגוגג םיגע1»י די

x א אי־ן r n אין פילען אז זיד הױבם עם װעז 
ליז מי  רעגירונגם* *יז ק»נם*ליד**יע * *י

 דןימא־ סעד זײ אז אדיס, זעס עם *ת בל*ק
y r* o r v ריםםלעד־דעםא־ דער פרן ריכםדגג? 

ר מ םי הן ם רעגירתגם־«ןרםײ ק ם קו  »י*ם מ
 װ*ס צוזאסעגטאר• * אױ־ף אוימרזזאנם. די
 אין ןאגעזזאלםןין לעגםעגם ה*ם ■ןרםיי די

 ןילעםעגםען רמקציאנערע זײ ה*בען רײם.
מז י ל ן  »רן דירכפאל פולשםענדיגען א ג

 פון װעם רעגירונג די אז פאױאוינ^ ם׳זעם
ען 1» »י«ם ר רי ם פ מ  אויף כוחות זיירע מג

 ברייםע די פאר **רמםערונגען עקאנאמ׳־שע
*לקם*מסען.8

 םאציאל־דצ־ דער מרן צדואםעגםאר אויפן
 *יגעזמילסען איז װ*ס יארםײ• נקמראסי״שעד

TTyrya מ <יז ארדיםגע־ ם׳גײ ז*ױף *יז י■י
ם ל מ  מדערוגג אדלםימזםיזדע w מױזידעז «

T צו P אז דעגידונג. jrra^ י1 צזסרעסעז 
 די *ןד־מםעדוגגעז. *ק*נ*םישע ר*ד׳יק*לע

טי־יעם^יי^ס א ר מז ^^ * ס ביז ה  געלי־ מ
ר צזליב עןסטיודלאפ שדז׳ןדסםע זײ םיז  דז

 רעגירונג דער «ץ «**יסײן ידסגליקלעבעד
ײנדערס פ*לק. בײזם *ןדהזםס m וז*ם  מ

עד די בײ ם מ  *ס װעלעז זײ •ײעדים. זיח *ר
ק י׳י םי ק־ נועד גישט •)לי  םיםנחןמז*דן!זדי

m ־ פתם םיניםס*רעו י׳יעדע ז ד י ^  מ
9(3« מ  ®נ־ גישם וזעם רןגידמג די אריב י

t T T רעגירהנגס־ *יצםיגעז זיױ ?יזים• זייי 
 עשיאסל-רעסא^שי^סאפף די m מעיגעס

די דנ םיגיםטןירעז. דדײ םים פ^רםדןמזעז מ

 ייני*גתם *הליממןרחיען װןנען גןףעץ
עז » ?ך רקנ מ מד » טו ע  זיין מגןןג

ױסורןלי) וו
מן ייז ד עד י״עי ידעם פו םס ם מכ כ  מרי

 אדײסדאג^ז דזאיפען י׳יד *ײסם^יליע פרן
מן דן מויז. חײכםימז * \ מםה־־  r* װ*ם *ר
 פינם מזדירען *גגעט־םעז צוריק ל*נג גישס

מז מ ^ די מ ױ מ ז םני  װעילס סז»יםר- ױז *
ז ד׳ים *יז ײ  יעדע־ אז □*שסיםס. װעדם מ

מז ודעדס װןמ רער. מס־  »ין ארבעם *ויף ןינ
מז דעם ײי  בױםגלמ־ א זײז הדז םםי׳י̂ג ין
 דמעז עם פאד. י־יז ײיז ייגיזזו דער פו׳ן

מען פאראריםגעזעז םרן דזי י מינ  פירפעס. מ
ז וזאם מ י ם פ מ ן  ארבע־ זווכהןרטןנתירםע ס
םער•

 בא־ סיין גדיזרץ דעם ױעגעז זזאבען נױר
 ןגגעגאנגען זיינעז עס בשעת פריער. ריכםעם

 די פץ פאריאםענם. אין ®ןרזמנדלונגען די
 אײס־ *יז*מעז שםעלען ייןמ שםאםעז■ זעקם

 גרעםנמר דער װעילם םאוםד גיו איז םסזליע.
 40 העכער אינדוםסריןךרײכםםער. דער זדן

 באסעייקע* אײםםראליזוער דער פון •רזימעגם
 די שנזאם. איעעם דעם איד ײאייגעז ריגנ

 אין םאיארישעם א דארם האם לייב^ר־פארםי
 א'ז םםיים־רעגירונג די םםיים־פארלאמעגט.

לייבאר־קאבינעם. א rc הענם די אין
 אביי־נאםא־ וועגעז געזעץ־פארשייאג דער

 ארויםגערישען האם ײײאניזם םרייד רישעז
 און פארלאםענט אין אפאזזמיע שארפםםע די

 קריי־ קאסיםאליםםישע איז פרעםע. דער אין
 זיינען דאם אז געװאלדעװעם. רעז האם זעז

 די אוגםערדריקען י1 פיםלען .םאםאליםארןױ
 די זײנען דאס ארבעםער. די םון פרײזדים

 ארבע־ פון םענות היפארוריטישע אלםע
 נעםען ױי לענדער. אלע איז םער־שעאים‘

ארבעטער די שון .פוײיהײם״ דער שאר אז זיד

n זײ זאל םען כרי אוםארגאניזירנן בלייבען 
עקםפלואםירען. קעגעז לײכםער

דע־ אגגעװיזעז האבען לײבאריםשען די
 פאר נאר קעםםען ױניאגם םרײד אז רױ^

 ארבע- די םח אינםערעםען עקאנאםישןי ז־י
 אלע איז יים1ארבעםם־ שכירײצ םאר םער.

 דינען ױניאגם i בכלל ארמםס־סזדינגוגגעז
 די װי אזוי ארגאניזאגיעם *ראסעסיאגןילע

 װ. א. א. לאיערס די פיז אםאםיזזײשאגם באר
 אין גישם הערשם געװיםעז־גװאגנ שום קײן

 פרײ איז מיםגליד יעדער ױגיאנס. םרײד די
 ייגונ־1איבער רעליגיעזע פאליםישע. זײנע איז

m אבל׳־גאםארישער װעגען געזעץ א געז. e 
 לאגגע היפש א שייז עקזיםסירם ױניאניזם

 סזענם־ דער איז װאס זילאנד. נױ אין 'ים1
 קאז קייגער *יז אויסםראליע פה pש םסער
 דעםאקרא־ זילאנדער נױ די אז זאגען. נישם

געליםען. דערפון האס םיע
 גע- דאס איז דיםקוסיעם שםררםישע נאד

 האבעז םיר װי וױיל געויאדען. אמענומעז זעז
 א לייבאר־פארםי די האם באםערקם, שײז

 אבער םםײם־פארלאפעגם. אין מאיאדיםעם
 גע־ אונםערנעםער די סח ודידעדשםאגד דער
 מים אויםגעהערם נישם האט געזעץ געז

 נאר װי פארלאםענס. »יז אזשםימוגג דער
 מען האם קר־אםם. *יז ארײז איז געזעץ דאס

 בא־ שםילע א אן גײם עס אז געפילם. תיכף
 באשסי־ די רעםפעקםירען צי נישם װעגרנג
ײניא- םרייד אבליגאסארישען װעמז םמגען

j jp j
יו־ םרײד די אמ ודעילם םאוםד. נױ *דץ

xrayii ניאן p אינדוס־ די שסארק^ א דיער 
 נסעם ארגאגיזירם זיקגען אדבעםעד םדיעלע

 פארם־ארבעםער די בלדיז ■רןמעגכס מרנד*דם
 אנגעשסעל־ די פון קאסעסןריעם מזדיסי אדן
yc (כלדידקם״.) אדגאני־ שװאך גאד יײמז 

 דער־ סען האס געזעץ גי׳יעם דעם פרן זירם-
 װעלען אוסארגאנמירםע די אם אז ודארםענ^

 מ־האס אין ײניןמס די אן אגשליס^ז זיך
 ײניאנם רי n !דשםראם א פזא־אריםגעזען

פיםגלידער. נײע םרידעגם ieo פיז
 שםיק א אז אכער. ײד האם אדיםגדלאזם

 אין אריץ איז געזעץ דאם ודי גאכז־עס ײם1
 װ״ארים םער נישם !וגעקרסען זי׳יגעז קר־אםם.

 גע־ מען האם פױםגלידעד. גײע םויזענם סו
 גע־ פון שםראף־מיםלעז די אנידענדעז גיטען

 געלם־שםרזזסען ארייטנעלײגם פרהאם ועץ.
 אומארגאני־ כאשעםםיגען וואס פי־רמעם. אײף

ארבעםער. זירםע
 געעגם־ סירכועס גרײסע 11 האבען ם1אי
o אנזלאגע אז פים פערם n געריכש העכשםעז 

 דער אז פאדערען. זײ אייפםראליע. םון
 דעם דערקלערען זןןל געריכם העכסםער

 א־ן 1אומקאנםםיםוציאנע' פאר סמײם־געזעץ
 ־אינ־ די פארייעצם ער וױיל אנולירען. אים

 ארבעטענדיגע די םון פרייהײם״ דױױדועלע
 האנ־ דער אין גאראגטירט איז װאם מע:שען.

 שפא־ גריים מיט ארײס מ׳קוקם פםיםוציע.
 געײכט. העכםטען פין אורטײל אויפן נונג
 פרינציפיעלע גרייסע א האבעז וועם רואס

 אײנעם דעם פאר בלויז גישם באדייםונג
אויסםראיייע. פיז שםאט

שער געגען קאס,? אין  ראסיסםי
שקלאפונג פאר

 פ־ן פארט גרעסטען דעם דױרבא!. איז
 סםרײק א אויסגעבראכען איז דרים־אפריקע.

 בלויז וואלט עס װען דאק־ארבעםער. די םון
 דאט װאלם ביער. נישם און םםרײק א גערוען

א־ן גייעס שטיקצל װיכטיג א געײען אײד

גערעכםעשײם -------- —-
 אינטערנאציאנאלען פון איבערזיכט אונזער

 װי איז. דױרבאן װארים לעבען. ארבעטער
 דרום־אפ־ פון פארט גרעסםער דער געזאגם,

 פארא־ פולשםענדיג האם סםרייק דער ריקע.
 האט און םראנספארם־פארקער דעם ליזירם

 גאגצער דער אין םילען שםארק גענרםען זיך
לאנד• םון עקאנאםיע
 אס םםרייק. א גלאם װי מער ם׳איז אבער
 אינ־ דארם איז דאק־ארבעם די :פארוואס

 9-000 די און נעגער פון הענם די אין גאנצען
 םםרײק אין ארוים זײנען װאס דאק־ארבעםער-

 אוים־ אן אלע זײנען שכירות- העכערע פאר
 גע־ ראסיסםישע די לוים נעגערס. - נאם

 נע־ פאר איז אבער דרום־אפריקע פון זעצען
 דיקםי־ אזוי םםרײקען. צו פארבאטען גערם

 פאלאג׳ט פת געזעצזח יושר׳דיגע די רען
א פאר ארבעסען דארפען נעגערס :פדינה

 באוויליגען בתים בעלי װ״םע די װאס לוין-
 האם נישם• די געפעלם עם אויב צא־־עז. צו

 אםם- ספעציעייען א נעשאםעז ידעם פאר םען
 בא־ וױיםע םון דורכאוים צרזאמענגעשסעלם

 ,װיפי־ אנםשיידען, עם דארפען זיי און אםםע.
 דער־ צו אויף נעגער א פארדינעז דארף עם

לעבען. דאס זיך האלםען
 מען צאלט טיעיגג־אינדוםסריע דער אין

 בא־ דאק־אי־בעםער סאג. א םענם 50 נעגעד א
 דא־ i בערך שכירדו^ העכערע שוין קומען

 :עגערש די אבער םאג. א סענם 40 סים ראר
 ארן צופרידעז נישס ױינען דיורבאן ®ץ

 די דינעז געזעץ ראסיסםישעז דעם להכעיס
םםרי׳יק. אין אי־ויס דאק־ארבעםער

 גישט אםיל' םראכםען אינםערמסער די
 ױי ססרייקערס. די סיס פארהאנדלעז ויזגעז

 װערען אנגעוועגדעט זאל עט אז פאדערעז-
 און שארםקײם גאנצער דער סים געזעץ דאס

ליג די םום רעגירינג די  ראםים־ די לוים צו
מען סישע  װאוין־דיסם־ א דיורבאן איז געז
 װאוי־ פעגען נעגערם װײםע. פאר כלות ריקם

 בא־ דיגעז י־י זפן כי גאר דיורבאן »יז געז
 נעגער א וױיסע. םמ דינסם אין שעפםיגם

 ארויס־ תיכף װערם דזשאב זײץ םארלירם ודאם
 שוואר־ םאר ״רעזערװאציע״ דער אין געשיקם

צע
 ארויס־ איצם ארבעםס־מיניסטער דער ר.אם

 םטרײ־ םויזענם ס א*ע צו ,באפע־ א געגעבען
 זייע־ מים פארנעמען זיד זאלעז זיי אז קערם.

 דיסטריקט דעם פאר-אזען אין פאפיליעס רע
 תיכף םאיזע זיד האם פאיייצײ די און דױרבאן
באפע< יעם דורכפירען גענימען

 םי׳יכה־ דער אז נישט. ־׳,ציױ־פע ?יץ טיאיז
 םאשיסטיש־ראםיסטישער דער פון אפאראם

 מיט קארף דעם אין ״זיגעד װעט רעגירינג
 עס דױרבאן. פארם פין נעגער־ארכעטער די

ט  פראגע די שארפער א'ץ אבער זיד שטע̂י
 ראטיסטישער פון סיסםעם גאנצע די יועם ,צ

 אייפן װערעז דורכגעפירט טענען געזעצגעבונג
 אנגעצײ־ א-ז עס ײי אזײ ארבעט. פון פעלד
 איצ־ דער pc פראגראם אין געװארען כענט

 ;־,ברא רעגירונג. נאציאנאליטטישער טיגער
מא־יאן. פרעמיער־מיניסטער מיטן

 איצט גרי־ט לײבאר־מיניםטער מאלאנס
 װעלכען אין ארבעט״• פץ .לאדעקפ א צו
 אין ארבעט די פאנאנדערגעטײלם װערם עס

 ראפ־< יעדער פאר פינקציעס אײף פאכען אייע
 װעלכע פארשריבען װערם עט באזינדער.
 פ־ן װערען געמאכט דארפען עס ארבעטען

 אדער שװארצע פון װעלכע אץ װײסע
 די אז זיד- פארשטייט םונקעל־הויטיגע.

 באצאייםע בעסער אין קוואליפיצירםע העכער
וױיפע. פאר ױין רעזערױ-רט װעלען ארבעטען

 הײנטיגען פון אנהריב ײם
ביזנעם־זשור־ האבעז יאר

ארגאניזא־ און נאלען
 אז פאראויםגעזאגם. ציעס
«רואיג׳׳ א זית יועם דאפ
 און ארבעטער אין יאר

באציאינגען. כתים בעלי
 <ס :פשום׳ער א געװען איז רעכענונג זייער

 די מערקען אנהויבען הײ־יאר זיך ױעלען
 דעפרעסיע. א פין סמנים פילבאי־ע עישטע

 ארבעסס־ צאל גרעםערע א זיץ װעלען עס
 ריזי־ צו האבען מורא װעלעז יוניאנס לאזע.
 זיק וועלען עם וױיל סםרייקם. םימ קירען
 דעריבער זועלען ױי סםרייק־ברעכער. גענוג

 פאר פאדערוגגען ארויסצדשםעלען פארמיידעז
 וועלפעיר־ סאציאלע און העמירונגען לוין

 יו־ װעלעז פאלען מאנכע אין בענעפיםען.
 אבעד שניםען- לוין אננעמען אפילו ניאנס

 צופרידןינשםע־ זיך ױי װעלעץ אלגענייין אין
 זיך און העכערונגען לוין קליינע מיס י־ען

 וואס דאס• אײגצרהאלםען עיקר דער באמיען
 פריערדיג,. די אין געווארגען האבען זיי

 װעם עס ווארם.• אייץ מים צייםען. בעסערע■
 א־נ־ פראפיט־גיריגע די פאר עדז גן א זיין

טערנעמער.
 רי־ די אז פארלייקענען. נים סען קען
 דעם געהאמעװעם באדייםענדיג האם סעסיע

 אי־־ ארגאניזירםער דער פיז קאםפם־גײסם
 חלק גרעםערעז א קריגעז צו בעםערשאפם

 דאס אבער עשירות. פראדוצירםעז זייער איז
 ארבעםער־פראנט אדיפן בילד אמעםיינע

 צום איז חדשים, צוױי לעצםע די אין גראד
 ארגאניזירטע די װי םרויעריג אזוי נים גליק

 גע-יאונ־ עס זיד האבען ביזנעס־איגסערעטעז
 באנײם זײנען אינדוםםריעס רײ א אין שען.

 קלענערע נים םים אגוייפענםס געײארען
 מיט יאר, פאריגען װי הענערוגגען יײן

 װעלםעיר־בעגע־ פארבעסערםע פון צוגאבעז
 ױז1בי שםאל־אינדוסםריע. דער אין פיםען.

אר־ די האבען בײשפיל- איץ ררענגען צי

 פאקםיש הײגט שױן אײגעגמלעך איז דאם
 סיטטעם די אט איז איצט ביז אבער אזײ-
 אפיציעיען אן אין ,קאדיפיצירט- נישס :אך

 קא־ מין אזא שאפען װיל מאלאן געזעץ־בוך.
 סאציאלע פון פיסטעם א זײן ־ועם עפ דעקס.

 -קאםטען״ אמאליגע די װי אזוי ..לואסםע!״.
 בארי־ קענען זיך װעט מאלאן אינדיע. פון

 לאנד דאפ ציריקגעװארפען האט ער אז מען,
 דער אויף צוריק. יארען הוגדערםער מים

אינדיע. אלטער דער פון לןייטור־םדרגה
םוגקעל־הויטי־ און :עגערישער דער אין

 די פארשטארקט װערט ב^עלקערונג גער
 דער גזירות. ראםיםטישע די געגען באװעגונג

 איז װאם נאציאנאל־קאנגרעס- אפריקאנער
 ארויפ־ האט ײגי. סיף גע־וארען אפגעהאלםען

 50 רעקרוטירען צו לאזונג דעם געגעבען
 אנהויבען זאלען װאס גע.י1פרײװיי טײזענט

 רא־ דער געגען װידערשטאנד פון קאפפיין א
 נעגער־ דער פץ פארשקלאפונג סיססישער

באפעלקערונג.

וױיס ש. פח איבערזיכם

 לײן גי־עפערע א געײאינען '1אפיי בעטער
יאר. פאריגען דעם רױ ־עכער־נג

די האבען יעס אינח־טטר 4צא* א אין
גע־ צו אויף סטריײקס <פיי־ט גז ײניאנפ

אנדע־ אין אץ פאדער־נגעז ר< זייע ״ינען
װערם דאס װען סםריייקפ• אז .אך נ גײעז רע

— אינדיטםריע איין איז ר־י■־יז: געשריבען.
א אנגענומען אן ילני די האם טעקסם־־ל

מים אגרימענם י אז <ז באנ־י• ייררם שניט יןי1י
 אינ־ דאזיגע ודי הדיפם־פירמעם די פין אײנע

 יארען עצםע;י די אין דירך מאכט דופםריע
 1ארםיקעי גרינםלעכען זע קריזים. םיפעז א

 אין עניז דעם אם װעגען באריכאװ י. םון
 אל־ אין ,גערעכמיגקײם״). נומער פאריגען

 1954 אז דער־וארםען. מען קעז אבעז געסײז
 ארגאניזיר־ דער פאר ערגעי זיין ניים ודעם
 אין געריעז איז עפ װי אי־בעםערשאפם םער
 אז גײען כיאמענש איצשיגען אינם הגם .1953

 ױיערע װאס פמריייפ- פארביםערםע רײ א
 פאראויפזאגעז■ ניט זײ• לאזען רעזורטאםען

 פרן קאפפם־גײסם דער אז אבער, זיי װײזען
 פאלידאריםעם די און ארבעםערשאפם דעי־

 גריפעפ ארבעטער פארשײדענע די צװישען
 נאר גע־דארען- נערטיגער ניט 1954 אין איז

 גל■ :אך פאלען געוױפע אין איז : פארקער
געווארען. שםארלם
פארהאנדל־:־ די אפםאך. גא־רעידינג דער

 אץ טעקפםיל־ױניאנט די פאראײניגען צ• גען
 אין אײניגקײם פאר שסימונג אלגעפײנע די

 שםאר־ גאך העלפם באיועגינג ארבעטער דער
 דער אין פאלידאריטעס די צעפענטירען לער

באװעגונג. ישיאן
־ אץ פםרײר, דער ; דאלץ־איכדיפפריע ־

 האלץ־ארבעםער- טײזענם זזינדערם אר־ם
 פ. א. דער און פי־אי־א די פרן מיטגלידער

 ײני סטען21 דעם האבען י־ניאנס < אי־
 בעלי די ױי גאכדעם ארבעט די געײארפען

 באװיליגען צ• אפגעזאגמ זיך האבען בתים
 אר־ די פאר העכערינג י־ין איז עס כ<!ײעי

 םםרייק• דעד איגד־סטריע. דער אין בעטער
 ןיפ ארבעם די פאראליזירט האט װעלכער

 א־ן ארעגאז ייאשינגםאן. א־ל זעג־רי־ען די
 א װי געפירט ־וערט פטײטפ. קאליפארניע

 פעדערא־ בײדע מצד קאמף קאארדענירטער
 אז אומװארשײנלעך, ניט איז עפ הגם ציעס.

 װערעז געמאכט װעלען עם װען שפעטער.
 אנבאטען לױן קאנקדעטע איז עס ײעלכע

 פארשײדענע די ױעלען בתים. בעייי די ניצד
 בא־ זײערע מאכען צו צואײלעז זיד ױניאנם

פעטעלמענםפ. זינדערע
 העכערינג לוין א פאדערען ײניאנפ די

 פינף אדער שעה א פענט האלב א א־ן 12 פץ
 שטדנ־ איצםיגען זײער אײף מער פראצענט
 ניט האבען האלץ־ארבעטער ד־ דען־לײן.

 העכערונג לײן אלגעמיינע קיין געקראגען
 אן באקומעז האבען זײ ױען .1952 זײט

שעה. א םענט האלב א אין 12 פיז היםפה

 פארי־ האבען פירמעם צאל קלײנע א בלײז
ע געגעבען יאר גען ער  לוין א ארבעםער ד

שעה. א םענם פינף פין העכערונג
באשלא־ בתים בעי*' די האבען הײ־יאר

 פראנם״ פאראיעיגטען -א מאכען צ־ פען
 םםרייק־אקציע קאארדינירםער דער געגצז

 איינ־ אז דערלאזען- נים און ױגיאנם די פין
 אר־ די מים פעם״ען זאי׳ען פירסעם צעינע

 פאראור־ םמי־ײק דער האט דער״דײל בעטער.
 פירמעפ׳ אץ ד-אײץ־מארק א־יפן דיחק א זאבט

 געשניםענע פך א געהאם האבעז ײעלכע
 צען פון פרימען די געהעבערם ־אבען האלץ

 בעלי דאזיגע די פראצענם. צ״חעציג ביז
 אריינגע־ דערוױיל ארום אזדי האבען בתים

 האלץ־ דעם פון פראפיםעז היפשע שםעקט
 אויף װארםעז ארבעםער די בעת םםרײק-

אנבאם. העכערונג לוין םמשית׳דיגען א
 איצ־ די .יואס כאראקםעריםטיש. איז עס

 ארסעיזירםע די פח קאםפפ־איינהײם טיגע
 דירעקםער א נים גראד איז האלץ־אר־בעםער

 וועלכער שלים־אפמאך- דעם פון .־עזרלסאם
 געװארעז אינםערגעשריבעז ״עצםענס איז
 איג* פת .קאנגרעפ דעם פון ױניאנס 94 פת

 און (םי־אי־א) ארגאניזאציעכ״ דיפסריעיע
 פ. (א. לייבאר אוו פעדעריישאז אמעריקעז

 .אינםערנעשאנעל פי־אי־א די בעת .).1י אײ
 אונםער־ האם אמעריקע״ אװ ורארקערס וואוד

 האס אפםאך- .,גא־רעידיע* דעם געשריבען
j אבער p i בראדערה ל. ו .א פ-T קאר־ אװ 

 נים אגריסענט דאזיגען דעם פענםערפ-
 םםרייק־ פאראייניגםע די אונםערגעשריבעז.

 גאנץ איז האלץ־אינדיםםריע דער אין אקציע
 בשותפות׳די־ די פון ארויסגערואקפען פשום

 דער םח אינםערעסעז גע..ברוים־און־פוםער"
 לאמיר ױניאנם. ביידע אין פייל און רענק

 וועם פאלידאריםעם דאזיגע די אז האפען.
 פאר־ בײם אויך אידישקײט״ -אויסהאלטען

 ‘אר פארביםענע די מיט האנדלונגס־םיש
בעטםגעבער.

ע־ קען אץ דײךפכפלך ־ אפאפ־סאברי
 אין העכערונג ייוין א פאר פאדערינג די

 םענעפי- אוק־רידזש- אין אטאם־פאבריקען די
 געפירט האט קענטאקי. פאד־קא. אין א־ן

 א און פיר פון פטרײק א צי חדדש פאריגען
 פון מיםגלידער ארבעםער- טײזענט האלב
 ױניאז• ארבעטער כעמישע סי־אי־א דער
 װאם פאבריקען׳ בײדע אין םםדײק דער

 און אטאם פאר מאטעריאלען פראדוצירען
 געדויערט בלויז האמ באמבעס- הײדראזשען

 זיך האט פרעסע דער אין טעג. פיר
 דעם געגען געשרײ א אויפגעהויבען גלײך

 װאם ארבעטער- די פון ״א־מפאםריאשיזם״
 ײעל־ פאבריקען אין פארסטרייקען צ־ ױאגען

 שיץ־ וײכםיגע אזעלבע פראדוצירען כע
.ױאפען
 צוריק־ זײנען אי־בעטער םטדײקענדע די

 די װי נאכדעם ארבעט דער צו געגאנגען
 ארױם־ גרײםען געגומען זיך האט רעגירונג
טעסט־ אינטערן אינדזשאנקשאן אן צינעמען



--------------------------ו6 דיט
 ארבעםס־ דער װי נאכדעם און געזעץ הארםלי

 ציגע־ האם םיםשעל, דזשעיםם םיניםםער.
 די־ פראבלעםען זייערע אױםצונעםעז זאגם

 קאםי־ ענערדזשי .אםאםיק דער םים רעקם
םלוכוז. דער טון אגענםור אן — שאד״.
 אין ארבעטער די םון *־אכלעםען די

 אײגענאר־ זײער זייגעז אםאם־סאבריקען די
 אײגעגארםיגע אן באמת דארםען אח םיג

 צען קגאפע די זיינען פאקםיש באהאגדלוגס
 אםאם־פאבריקען, די אין ארבעםער םויזענם

 ױגיאז־פעדעראציעס׳ ביידע םח םיםגלידער
 עגד קארבייד .ײגיאז דער ביי אנגעשםעלם

 א — קארםארײשאן״־. קעםיקעלס קארבאז
 די פראדוצירם וואם פריװאם־פירםע. רייכע

 קאנםראקט א אוגםער אםאם־פאםעריאלען.
 א בײ ארבעםער אלס םלוכה. דעו־ םים

 בארעכםיגט זיך ױי םילען םריװאס־םירםע
 זיך זאגען בתים געלי די װען םםרייקען. צו
 העכערונג. לויז םמשות׳דיגע א געבען צו אפ
 און איינציגער דער םםרייק דער דאך איז

 צו ארבעםער די ביי װאסעז װיכםיגסםעד
םאדערונגען. עקאנאםישע זייערע געװינעז

 ארוים םרעםען די װי גיך אזוי אגער
 ארבעםען ױי אז זיי. םען זאגם םםרײק אין

 איז םםרײק זייער אז אוץ רעגירונג דער פאר
 אז עם. הײםם םארראם. נאציאנאלער א םמש
 ארבעםם־בא־ אלגעמיינע צו קומם עס װעז

 װעלפעיר־בענעםיםען און שכירות דיגגונגען.
 םאבריק־ פשים׳ע װי םאררעכענם זײ זיינעז

 אונ־ אינדוםםריע פריװאםע איז ארבעםער
 פאר־ צו קוםם עס וועו אבער םערנעםונגעז.

 און ארבעםם־באדינגונגען די אם בעםערעז
 רעגירונגם־אנגעשםעלםע, די זיינען שכירות

םםרייקען. נים םארען וואס
אר־ װעלכע װידער. «־ײואם־ם׳־רם$ די

 לשם רעגירונג דער פאר נים הסתם םן בעם
 סך א דעם חוץ א באשעםטיגם פאםריאםיזם.

 איר פאבריקען. פרױואם אירע אין ארבעםער
 בײ ארבעטער די ■ געבען צו נים זיך לוינם

 באדינגונגען בעסערע שמ־װאסען אםאםישע
 פריװאט אירע איז ארבעסער די גים זי װי

 לאבאראםאריעס. אירע אין און פאבריקען
 אויף פארלאזען זיך קען פירמע די װי אזוי
 אםאמישע די ־ועט זי אז רעגירונג. דער

 די קענען םםרײקען. לאזען ניט ארבעםעד
 פא־ די אפצוזאגען פארגינען זיר בתים בעלי

 רי־ דערבײ און ארבעםעי־ די םון דעח־נגעז
 לוין־ א בעת װי װײניגער םך א זיקירעז

א־נטערנעמעגען. פרױואםע אירע אין םכסוך
 געדארפט דעריבער דואלם רעגיר־נג די
 די אין ארבעטער די באסראכסען אדער

 אנגע־ מליכה װי אונםערנעמונגען אטאמישע
 פריױי־ זעלביגע די זײ געבענדיג שסעלםע.

 איינשטע־ א־ן םיייכה־ארבעטעד װי לעגיעס
 אײםצ־- אויף אפאראס ספעציעלען א לעז

 זײ אז אנערקענען. אדער קרײודעס. גלייכעז
 און אינםערנעמער פריװאם א םאר ארבעםעז

 זײערע פאר םסרײקעז צו רעכם א האבעז זײ
 ארבעםער אנדערע װי פונקס פאדערונגען.

 פון צ־זאג דער אינד־סםריעט. פחיװאס די א<ץ
 אויפצונעמען םיטשזד• לײבאר־םעקרעסאר.

 ארבעטער אסאםישע די פ־ן םכסיד לײז דעם
 מ־־יוכה־אגע:־ אםאםישער דער םים ײרעקם

 פין רעױיזיע א צי פייעז אםשר װעס םיר•
 בא־ בתים ארמםער־בעייי אײגגששםעייטע די

 אינד-ס־ װיכםיגען דעם אס איז ציאינגעז
 א אויף אודעקשםעלעז זיי ארן םדיע־צײײג

באוי^ ®אלידעז טעד

 ױניאן ארבעטער כעמישע םי־אי־א די
 שעה. א טענם :i פין העכערונג א פאדערט

 אן פון אגבאט אן צוריקגעװיזעז האט זי
 הוםפה אן פאר פענעל״ לײבאר .אםאמיק•

 רעקאמענדאציעס די שעה. א םענם 6 פון
 בינדענד ניט זײנען -פענעל״ דעם אם פון

 אין צדדים. שטרײטענדע די פץ קײנע פאר
 זעלביגער דער בײ אטאם־אינדוסטריע. דער

 באשעפ־ א־יך זײנען קאגטראקםינג־פירמע
 מיט־ טויזענט ־אלב א און פיר ארום טיגט

 ״אטאמיק ל■ אװ פ. א. דער פון גלידער
 זײנען װעלכע קאינסיל׳׳. לײבאר ענד טרעידס

 זעל־ די אין פאראינטערעסירט אײגענטלעך
 אפ־ אבער זיך האבען זײ פאדערינגען. ביגע

סטרײק. אינם נעמען צר אנטײל געזאגט
 אין יעיאנס ל• א־ו פ. א. און םי־אי־א די

 אוי־ די צו להיפוך פאבריקען. אםאמישע די
 ד׳אלץ־אינ־ דער אין ױניאנס בענדערמאנטע

 פאר־ אקציע לוין זייער גיט פירען דוםטריע.
 כסדר זיך האבען זײ : פארקערט נאר אײניגט.

 אנ־ דעם אײנער אױסצומאנעװרירעז באמים
 בא־ די באנוצען משמעות װילען זײ דערען.

 ארײנ־ אויף אקציעס העכערונג לוין זונדערע
 ארבע־ נײע די ױניאנם זײערע אין צוציען

 דער אין או־ײן כםדר קומען װאם םער,
 איצט זימען (עם אינדוסםריע. װאקםענדיגער

 אר־ טייזענט 150 ערך אן באשעפםיגט שוין
 אין אונטערנעמונגען פארשײדענע בײ בעטער

 קאנ־ דער אט אםאמיק־אינדוםטריע). דער
 בײדע פון ױניאנס די צװישען קװ־ענץ־קאמף
 צי שטער גרויםער א איז פעדעראציעס

vsnפראב־ גרונטאװנע מער די פון לײזונג ־ 
 די נ־גע גלײכצײטיג זײנעז ־־אס לעמען.

ױניאנס. בײדע פרן מיטגלידער

j .ױריסדיקציע איכער גיט כ. ר. ל 
 צי ארכעטער מידיאנען איכעד

פטײט־ארגאנעז
 לײ־ נעשאנעי פון רעגולאציעם נײע די

 די װעלכע לײט באארד. ריליישאנס באר
 בתים־ ארבעטער־בעי־' איבער י־ריםדיקציע
 ביזנעס־א־נסער־ טײזענטער אין באציאונגען

 די צ־ איבערגעגעבען װערען נעמרנגען
 טענדענץ די באשטעטיגען ארגאנען. סטײט

 אנ־• פיאץ דעם אויף איז עס װעלכער אייף
 גע־ פריערדיגער א בײ געװארען געװיזען

 טעפט־הארטל' דעי־ אז : נעמלעך לעגענהײט.
 לט־בה אניענדירט■ ביסלעכײײז ״ערט געזעץ

 פאר־ אדמיניסטראט״״ע ד־רך בתים. בעי*י די
ד־רך אנשטאט ב. ר. < פ־נם ארדענ־נגען

קאנגרעס. דעם
 דער פץ פארארדענ־נגען נײע ד- לייט

 ארבעטער נײי־־אנען ױעלען ר<יכה־אגענםיר
 ב־ז־ ל־־־־נע אין באשעפטיגט זײנען ױעלכע

 א־נטערסט״ט־ אין א־נטערנעמינגען נעס
 א־נטער גע־־ען פריעי־ ז־־עעז אץ לאפערס

 רע־ י־־־באר ‘נע־שאנעי פינם ײריסדיקציע דעי־
 פ־:ם ױערען בארדיבט איצם באאח־ ליישאנס

ארגא־ צ־ לאמף זײער ארן ערץ פעדעראלען
 געזעצ־ געװינעז ב־ים אדער ײנראנס :יזירען

 פארהאנד־־י־נ־ זײערע אין אנערקעג־נג '־עכע
ארבעטטגעבעל. מיט גען

 ארבעטעי די אט איבער "ריטדיהציע די
 בא־ די פ־ן הענט די אין ן—א« א'צט פא־־ט

 דער ױי:ען עס ויעיכע אין טםייטט• זינדערע
 ערגערע פאראן דרום־שטאטצן. די אין עיקר

 פעדע־ דעד איז עם װי געזעצען אנסײלײבאר
סטײטס 17 גאגצע ארבעטער־געײלץ. ראלער

גערעבטערדט <־ן----------------
 בא־ װאם געזעצען םפעציעלע איצט האבען

 ױ־ ארגאניזירען צו רעכט דאס גרענעצען
 פאר טסרײק־אקציעס פירען אדער ניא:ס
אנערקענונג. ייניאן

 ־אבען װעלכע פירמעם, זײנען איצט ביז
 איגטערסטײם־האנדעל אין ביזנעס געסאן

 יאר- א דאלאר טויזענם 25 פאר ־ױ ד<ר
 יו־ דער אונטער אוגטערגעװארפען ען גע

 די לויט ב. ר. ל. ג. ד<ר פון ריטדיקציע
 בארעכ־ םירמע אזא איז רעגולאציעם נײע

 אגענ־ פעדעראלער דער פון דינטט צ־ם טיגט
 אינטערסםײם־ אין סומע די װען ערשט ט־ר

דאלאר םױזענם 50 אריבער שטײגט ביזנעט
יאו־• א

 פץ אויסשליםען װעלען רעגולאציעס די
 רי־ אין ארבעטער ױריסדיקציע ב. ר. ל. נ.

 גיבען װאס אזעלכע חוץ א טײל־געשעפטען.
 בײם יאר א דאלאר מיליאן צוױ־ װי מער אויס

 ;םטײטס אנדערע אין ארט־קלען אײנקויפען
 אין ארבעטער אייסגעשלאסען זײן װעלען עם

 ראדיא־םטאנציעם מײסטע אין רעםםאראנען,
 ביזנעס טוען וואם צײטונגען בײ ארבעטער און

 דאלאר מיליאן האלבען א פץ װײגיגער פאר
 אין ארבעטער צאל גרויסע א אויך יאר. א

 ױטיליםים׳־אונטערנע־ ״פאבליק קלעגערע
 זײן װעלען דעפעגם־פאבריקען און מונגען

בױדינםט. ר. ל. נ. פון אויסגעשלאםען
 אז דערקלערט- ב. ר. ל. נ. דער הגם

 איז רעגולאציעם נײע זײנע פ־ן כװנה די
 ארבעט סך א פון באפרײען צ' זיך בלײז

 אונטער־ ביזנעם קלײנע אין סכםוכים איבער
 זיין. רעזולטאט דער אבער װעם נעמונגען

 ארײנ־ אדער װעלען סכסלכים דאזיגע די אז
 דער פון הענט די אין װערען גע-ארפען

 זײ װאו באארד. רעלײשאנס י־י־יבאר סטײם
 פאר־ די לויט װערען באהאנדעלט װעלען

 אנסי־ סטײט ארטיגע די פון שריפטען
 אינגאנצען װעלען זײ אדער געזעצען לײבאר

 די פון גנאד דער צו ױערען איבערגעלאזען
אינטערנעמער.

 םענאט די ־אט באקאנט איז עס װי
 אמענד־ פאדהאנדלען ביים קאמיטע בארי^

 פאריגען געזעץ. סעפם־הארטלי צ-ם מענטס
 זיבען פון מערהײט א מיט אנגענימען ניערץ■

 דעמאקראטען■ זעקם געגען רעפיבייקאנער
 אמענד־ רעכט" ״סטײט אזײ־גער־פענעם דעם

 װאלט אמענדמענט דאזיגען דעם י־יט ניענט.
 אי־ רעכט א געהאט טטייט־רעגירונג יעדער

 יעדען איבער ױריסדיקציע ד־ בערצ־נעמען
 װעלכער שאפ. אדער פאבריק א אין סכסוך

 יעמײרדזשענ־ אן מײנונג. זייער '"ט א'ז
 דעמא־ לעהמאן, סענאטאר סי״־קאנפליקט.

 מיט דעמאלט׳ האט יארק. נ" פין קראט
 םטײט־רעגיררנג א אז גע־טענה׳ט. רעכט
 אי־ רעכט א געהאט איפן אזא א־־ף ױאלט

 איבער אפילו ײריסדיקציע ד־ בערצ״געמען
קלײדער־שאפ. א אין טטר־־ק קלײנעם א

 צ־ באמיאונג גאנצע די איז ג-יק צ־ש
 ארבעטעד־גע־ פעדעראלען דעם ארעגד־רען

 סטען82 אינם ליניעס• די אט אײף זעץ.
 האמ איצט אבער דירכגעפאי^ען. יאגגרעס

 אדמיניסטרא־ רײן א דורך ב.. ר. ־־. דע־
 דעם דערגרײכט טיי־ליױיז פארארדענ־נג ט״־ע

 אי־ דורך אמענדםעגט אריגינעיען פינם צ"
 ױריסדיקציע־ באדייםענדיגען א בערגעבען

 ױי־ ארבעטער מיליאנען ײעלכע אין געביט■
 בא־ די פון הענם די אין באשעפטיגם. נצז

טט״ט־אדםינ־יםטראציעס. ז־נדערע

17 זײט ־יל[1954.1 אױגוםם,
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 טען8 און טען6 דעם װישען
טאײאנא, אין איז יולי

אפגעהאל־ דזשארדזשיא.,
 םע16 די געװארען םען

 פון קאנפערענץ יערלעכע
 דער אין יוניאנס אונזערע

 אעטער זײנען װאם םאיט.
 דעפארט־ איםט סאוט פין פארװאלטוננ דער

 דאס זיך האבען קאנפערענץ דער אין פענט.
 דעלע־ הונדערט צוױי ארום באטײליגט מאל

 םאוט און נארד אין ױגיאן־שעפער פון גאטען
 מיטי־ א־יאבאמא• דזשארדזשיא. קאראלײנא.

קענטאקי. פון טײלען און פלארידא סיפי׳
 נײ ניט זײנען דרום־שטאטען דאזיגע די

 אינטערנעשא־ אונזער פון מאפע דער אויף
 אט האבען יארען לעצטע די אין אבער נעל.

 לוײ גענומען האבען עס וואוהין םםײטס׳ די
 קלײדער צאל א מײז פארהונגערטע װי פעז

 זוכענ־ מארקעטס. איםטערן די פון פירמעס
 גרעסערע און ארבעטס־־ענט ביליגע דיג

 גענומען פראצע. מענשלעכער פון פראפיטען
 פרויען־ דער אין ראלע גרעסערע א שפילען

 ארבעט דער אין און אינדוסטריע קלײדער
ױניאן. דער פון

באר'כ־ אויטגעהערט האט קאנםערענץ די
 פץ ווייזען. ײאםsשאפ־דעלעגאסען. פון טען
 יו־ נייע :ארהעלםניסמעםיג די אז זיים. אײן

 ניט בלײבען סאוט דער אין ניאךרעקרוטען
 יוניאן עלטערע זייערע לגבי הינטערשטעליג

 װען איסט• דער אין שװעסטער און ברידער
 צו רעכט דאם פארטיידיגען צו קומט עס

 אל־ בעסערע אויסקעמפען אץ ױניאנס בײעז
 זײט. אנדערער דער פון בעםס־באדינגונגען.

 מאכט. געוואלדיגע די באריכטען די אט װייזען
 כוחוון אנטי־ײניאן פץ קאמבינאציע א װאס

 צ- אײף סטײטס סאוטערן אין אױם איבען
 דער פץ ארגאניזיר־ארבעט דער אין שטערען

ײניאו•
 האט קאנפערענץ הײ־יאריגער דער בײ

 װיכסיגע א געמאכט דובינםקי פרעזידענט
 ארגאניזיר־ארבעט דער בנוגע דערקלערוגג

 שטאר־ א געפינען האט װאס סאוט, דער םון
 פרעסע. אלגעמײנער דער א־ז אפקלאנג קען
 דאזיגע די געפריאױט האבען מאנכע הגם

אויםטײטשען. ר־כםיג ניט דערקלערונג
»<i\• ייי שאפ־רעלענאנ םין כאדיכטען

 שאפ־דעלעגאטען די פ־ן באריכטען די
 גאנץ זײנען װעלכע ױניאן־אקטיװיסטען. און

הא־ ױניאךםעטיגקײט. דער אין נײ אץ ױנג
 אץ פשטית ױיער מיט אויטגעצײכענט זיך בען

 איי־ דער פון ב״יל א געבענדיג קייארקײט.
 קימט ע־ ױעלכער איז םב־יבה גענארטיגער

 ױניאנט אײפהאלטעו און בויען צ' אייס ױי
סםייסס. זייערע אין

 פון אריסצוגען עטלעכע בלויז זײנען אט
:באריכטען די אט

םא־ט־קאראליינא פ־ז שאפ־דעלעגאטת א
:דערצײלם

 ־אאפערילם האבען ארבעטער .אונזערע
 טעג דר" ערשטע די אין יעיאן. דער ד'ם

 או:־ הוגדערט איבער געקראגען םיר האבען
 װילען זיי אז ארבעטער. פון טערשריפטען

 אבער אינסערנעשאנעל• דער צו געהערען
פיר אז אויםגעפינען. פיר האבען אפאל פיט

 סקול־ אין מיטינג קײן אפ־אלםען ניט טארען
 די װאקםען גענלמען האט עט אײדיםארײם.
 ביזנעסלייט ױניאן. דער צו געגנערשאפט

 פענשען אונזערע אפשטעלען גענירען האבען
 ױניאן. דער געגען אגיטירען און גאס אין

 אין געגאנגען אפילו זײנען זײ פין מאנכע
 בלויז זיך האבען מיר ארבעטער־הײמען. די

 פון הײםען כיאנכע אין צוזאמענקומען געקענט
 מיאוםטער דער אבער מײדלעך. אוגזערע
 קאמ־ דער װען געװען- איז אלע פון ״טריק״

 אז פירמע׳ דער געזאגט האט פאני־דאקטאר
 פאר אים צו ארבעםער די שיקען זאל מען

 דער ער, און אונטערזוכונג מעדיצינישער א
 די דערקלערען צו זען שוין װעט דאקטאר.
 מען און קראגק פאר ױניאךלײט אקטיװע

ארבעטעך. צו דערלויבען ניט זײ װעט
 זעלביגען דעם פון סםר*ק־אנפירערין א

:דערציילט סטי'ט
 גע־ מיר האבען טעג צען ערשטע די ״אין

 עלפטען אויפן אבער סטרײק. ריאיגען א האט
 פארנעמען אנגעהויבען פאליצײ די האט טאג

 מער װאס אבער שאפ. דעם ארום פאזיציעס
 מער אלץ געקומען. זײנען עס פאליציאנטען

 אויף באוױיזען געממען זיך ־אבען ארבעטער
 גע־ האט פאליצײ די ביז פיקעט־לײן. דער

 זײן געםוזט שוין האבען ארעסםירען נימען
 פיקעם־ אויפן ארבעטער הינדערט פינף ארלם
 באזוכען געגאנגען איך בין אװענם אין לײז•

 אײך בין איך און טורמע. אין מיידלעך די
 גע־ קאנספירירען פאר געװארען ארעסטירט

 האבען באריכםען אגדערע מאכט״. דער גען
 פאלי־ דער פץ שיקאנעס װעגען דערצײלט
 בעלי פון סטראשונקעס װעגעז צײ־מאכט.

װייטער. אזײ און פארלײם און בתים
ײדענט  אדרעסירט ד*כ'נסר,י פ־ע
קאנפערענץ די

אינטערנעשא• דער פון פרעזידענט דער
 קאנפערענץ דער בײ רעדע זײן אין האט נ<"

 או־ז דעלעגאסען די פון באריכטען די ס־מירט
 דער איבער איבערבליק אן געגעבען דערבײ
 ארגאניזירען צו געגעראל־אפיס פץ ארבעט

 מיט האט ער לי־־דער־שעפער. סאיטערן די
 טשיזלערם די װעגען גערעדט ביטערקײט

 פון אנטלויפען װאס בארגעין־כאפער אץ
 כדי איסטערן־מארקעםס אין ייניאן־לאנטראל

 אין ארבעטס־מארק ביליגען א געפינען צ־
 אומגעזונטע אן שאפט דאס א־ן דרום־שטעט

 שםעט די פאר און לאנד גאגצען פארן ייאגע
געבייט. װערען שעפער נײע די ־ועיכע ןיא

 פרע־ האט באגרײפט. אינטערנעשאנעל ,.ד״
 דרים־שטא־ די אז געזאגט. ד־בינסל־ זידענט

 םיזען אינדוםםריעפ. עטאבלירען צ־ כו־' טען■
 איז עט אבער פארציג. קאנקורענץ א האבען

 װירס־ דער פון ציקלנפט דער פאר געפערלעך
 דעם פאר אץ דרום־שטאטען די אין שאפט

 קלײנער א אז דערלאזען. צ׳ לאנד גאנצען
 אומ־ אז פירען קענען זא״ ~א:ד פין ‘םײי

 גאנצער דער געגען קאנלירענץ ײשר׳דיגע
 װערען סאוט דער א״ן ױאט י־אט נלדינה.

 װעלכע בתים. בע־־י ?1א־ די באשטראפט ניט
 םיניפום־שכירות פעדעראלען דעם ברעכען
 אום׳יושר׳דיגע די אט גענוי עט שאפם געזעץ.

 פון טיילען אנדערע די געגען קאנקורענץ
װערט געזעץ דאױגער דער ויאי לאגד.

 פעדע־ פון ברעכען דאס אפגעהיט. שטרענג
 אוםער־ און אומ׳יושר׳דיג אױ געזעץ ראלען

 די אין ארבעטסגעבער לעגיטימע די צו לעך
 לאנד. גאנצען אינם און גופא דרום־שטאטען

 און םשיזלערס די צו פארצוג בלויז גים דאס
געמבלערס״.

 אז אנגעװיזען האם דובינסקי פרעזידענט
 איהענהאוער־אדםיניס־ די װאס דעם, צוליב

 פון בוחשעם דעם געשניםען האט טראציע
 באכט די זי צעשטערט לײבאר־דעפארםפענם

 םך א אין מינימום־געזעץ. פעדעראלען פון
 ווײנייגער פאר פען ארבעט אינדוםםריעם

 פאראן נים ױינען עס און שעה א םענט 75 פון
 און גאכצוקאנםראלירען מלוכה־בעאםםע גענוג

 אינםערנע* די שולדיגע. די באשטראפען
 עיד ׳ליגעל א שאפען דעריבער וועם שאנעל

 אונ־ לאיערם, פון םטעף א מים דעפארטםענם׳
 םאן וועלען וואס ארגאנייזערס. און טערזוכער

 האט רעגירונגס־אגענםור די וואס ארבעט די
 הסכם אין וועלעז זײ םאן. צו פארםעלט

 געזעץ םיגימום־שכירות פעדעראלען מיטן
 פאראנםווארםלעכ־ געזעצלעכער צו נרענגען

 פרויען דער אין בתים בעלי אלצ די קײט
 דעם ברעכען װעלכע אינדוסםריע׳ קליידער

געזעץ• פעדעראלען
 אין קומען װאס בתים. בעלי טשיזלער ״די

 דער פון פרעזידענט דער האם םאום״ דער
 פרעטענ־ געזאגם׳ וױים׳ער אי:טערנעשאנעל

 װאוילטעטיגע גוטהארציגע, זיץ צו דירען
 שםעט די העלפען קומען װעלכע מענשען.

 אבער באזעצען. זיך קוםען די װעלכע אין
 שםעט די אט אין די קוסען אםת׳ען דער אין

 איגטע־ זעלבםטזיכמיגע אייגענע זייערע פאר
 שטעטלעך, די אם װעלען סיף כל םוף רעסעז•

 ניט אױף, פרײנטלעך אזױ די נעמען װאס
 םשיזלער די אם פון ני־צען סך קיץ האבעז

בתים״. בעלי
 בתים בעלי די אט אז באווײז, א אלס

 דעם עקספלואםירען צו אויסען בלויז זיינעז
 שטעט, די אס אין ארבעםס־םארק ביליגען

 אינטעו־נע־ דער פון פרעזידענט דער האט
 קליידער־פירפעס די אויפגעפאדערט שאנעל

 אר־ זייערע גאראנטירען צו םאוט דער אין
 90 פון שטונדען־לויז מינימום דעם כעטער

 בלויז צאלען צו פארפליכטען זיך און סענט
 פעדערא־ דעם איבער םער שעה א םענט 15

 אפ־ גרייט דאן איז יוניאן די מינימום. לען
 זײערע אין ארגאניזיר־ארבעט די צושםעלען
 יאר. דרײ קומענדיגע די פאר פאבריקען

 שכירית העכערע איז װיל יוניאן די װאס איץ
 פאר ארבעטט־באדינגונגען אגשטענדיגע אין
 פונקט דרלם־שטאטען, די אין ארבעטער די
 עקזיסנזענץ איר פץ פשך אין האט זי װי

 אין קלײדער־ארבעטער די פאר אױטגעקעמפט
לאנד. פון טיילען א:דערע די

 דע־ איסט סאים פונם קאנפערענץ די
 פון געווזןרעז אדרעםירם אויך איז פארטםענם

 ,דזשאסםיס״; פץ רעדאקםאר םטיץ. ייעא
 אפער :סטאלבערג לואיס וױיס־פרעזידענם פון

 אנדזשע־ מענעדזשערין דעפארמםענם סאוט
 םענעד־ פעיטי. ל. פעפועל :באמבאמשי לא

 און פיאםי. אין קאונסיל דזשאינם פון זשער
 יוניאז דער פח פענעדזשער םאלאמאז■ ײיוויד

םינםינעםי. אין



 ®ץ זי״ינעם pit טעז*ו ער
 פון צדוײגען ' הזי«ם די

 — אינדיטסרי* אונדער
 טוםס איז ימיסס בײ

 ניס *ויט דעריזײל זעס
 די פריגעלדיג זײזר

דער אין ש־ןפעד פייטסע
ער  בײ כיײלװײז אויך *יז יסע״*ער8 מסעד

מז ריאבעז לײי ביליגער ד׳ןר  ארבע־ *נגעהוי
 הויבס סעזאן דער tjt מרםעזידלא נ*בן םען
 זױז זזיממם דער ?מי־ אן. טןרםפאל זיד

ז גלײד די י׳אמזאםמר. א ז׳ײ׳זד *נהױב *
 דער־ זײגען עט ;«יזוכדע rap א איז ®יכה
 די *ויף באסםע^ינגעז נעסיג מר׳אן גיס יזײ׳י

ן אז גדזזשם־ביכער. מז זיך דןל מ אי  זייי־ ד
־*עז•

 גע־ געידיזען מעזאז הײנםימן זײנעז סי*ד
*f װארען p םאדע־ זוײגעטזרםיגע און שײמ 

 שםןסען pc *ויטװאל גרעמרער א r* 77־*
 פארכא־ מדארפס וחזלםעז cm מיליר־זז■ *ז
ז  רי־ די ש*עסער און ה*לסעיל־בײעדם די מ

ר 2םעיל*קוגיב מ  *ץ םשך אין זיך ד.אם עם א
 בא־ א איינגעשםעלם יאר עםלעמ לעצםזי די

 ראנופעקםשו־ און ״בײערט״ צװישען ציאוגג
 פיט ריזיקירען לעצםע די װעלכער אין רערם

 גרע־ א אנצוקױפען איגװעסםפעגםם זייערזנ
 פראדזצירעי און שםאםעז pc אויסװאל סערעז

 דער בעת סםיילס. פון אויסװאל גרויסען א
 בא־ ער ריזיקירען. גארנים מים װיל -בייער־־
 וױיניג זייער סעזאז םין אגהויב אין שםןילם

 און ארםיקלען אזעלכע נאר אייז קױפם און
 םאק־ דעם אים פארזיכערען וואס מוסםערען-

 אגב. ריזיקע. פרן םיניםום א םים רייוח סיםום
 בײ אויך פאראן םענדעגץ זעלביגע די איז

 םינקאף בוײדער אז װייזם עס װי דרעסעס,
 הײנםיגען אין פראנם״ דרעםםאכער .אויםן
.גערעכםיגקײם׳. גיםער

 אנהײב איז אז פען. גערקם לפשל. אזוי.
 באשםעלונגען כדיםסע די זײנעז םעזאן פיז

 מים בעת םאנםלען. אויף געווארען געמאכם
 *,־בייערם די װילען סוטס או־ף באשםעלוגגעז

 גע־ דעם אויסגעפינען וועלען זיי ביז ווארםען
 :עפםערנער, סוף ריםעיל־קונים pc שםאק

 מאגם־ קויפען אז הויבען פרויען םײםםע ײען
 פער פריער שוין איז דאס אץ—שפעםער לען.

 הויבם עס אז — פארגעקוםען מאל אייז װי
 די לײסען פארקויף. האססיגער א אז זיך

 גרע־ מים מאגופעקםשורערס די או .בייערם׳•
 זזענט די פיז רײסען און באשםעלוגנען םערע

גארמענםס. פארםיגע די
 איז עס אז ארײם. זיד װייזם דאז אבער

 אויס־ גרויםער דער פאראן פער נים שוין
 לי־ די און שםאפען און טוםםערעז פיז װאל

 װערעז געםאכם נים אײד קענעז פערונגעז
 א ברעגגם דאס צײם. געהעריגער דער אין

 אינ־ דער אין פאקםארעז אייע פאר םארלוסם
 ריםעיל־ פאנוםעקםשירערם. דוסםריע

 לאגע דאזיגע־ די ארבעםער. אץ פסארס
סעזאנען פאר עצםע4י די איבער זיך רזר־ס

 אויך זיך ויזנס דאס אז פורא דזאבען פיר און
איבער׳חזר׳עז. ־ײ־יאד

טע־ פיז אנהריב ב־ים טעפפא אנגזאפער4־ א
 אויטגעצויגענע לעגגער א באדײסען קען זאן

 איכי־ האסםיגער דער ארן ארבעםס־פעריאדע
 גע־ זיך יהאלס טעזאז דער ידעלמז פיס פעס

מז דארפס הוי  פון טיף בדים גראד קרמס אנ
טעזאו•

 אינ־ אונזער פון צװײגען צדדײ אין בלױז
 אדיפ־ גדעסערע א איצם זיד פעדהם דיטסריע

 -פעםי־ r-5 פראדיקציע דער ביי ;לעבונג
 טסיי' :ײזנם דעם גזחפת האלקעפ>. ו קאוםפד־

 די צו ענלעך אונטערקלײדער. ברײסע פרן
 פרא־ די און ״רייפ־סקױרםס״ גרויםע אפאליגע

 או״ת איצם זיינעז װעלכע שזןלען, פרן דיקצײע
פאדע ד׳ןר אין שםארק

t------------------------------------------------ץ
 פאנד װעלפעיי כלאוד,

 א אױ 2 אױסנעצאלפ האם
 דא^יאי מיליאז האלב

j    י .

 קלאוק דעם פון י־עלפעיר־פאנד דער
 הײ־יאר האם יארק. נױ אין באארד דזשאינם

 מיל־ האלבען א און צוױי םיאר אויםגעצאלם
 אי־ צו וועלסעיד־םשעקס, אין דאייאר יאן

 באריכםעם קלאוקםאכער■ םויזענם 50 בער
 פאנד. פונם דירעקטאר קאלקער, מ. מארעי

 בענעפים־םשעקס■ די םין אויםםיילונג די
 װעלכע םעייזאן. א דאלאר 60 צו מײסםענם

 קאםמען די דעקען צו אויף באנוצם װערען
 דורכגעפירט הײ־יאר איז וואקאציעס■ םון

 אין אנשטאט טעג. דרײ אין בלויז געווארען
 דעם געדײערט האם ױאס טעג. זיבען די

יאי־. פאריגען
 באשעפםיגט זײנען cur ארבעםער די

 האבעז מאנהעטען. אין קלאוק־שעפער, אין
 װעלפעיר־ זײערע אײסגעצא־ם געקראגען

איקמא־ טענםער. מאנהעטעז אין טשעקס  ק̂י
 זייערע אפגענומען האבעז ברוקלין איז כער

 באארד דזשאינט פון אפיסעס די אין םשעקס
 ײ־ די פון אפיסעס דיםםריקם די אין און

:יאנט.
 אפ־ פון קייאקמאכער טאין אװ אום די
 נױ־דזשוירזי אײלענד. ייאנג יארק. ניו סםי'ס

 אײסגע־ געקראגען האבעז קאנעסיקאם אין
 אין דירעקט ײעלפעיד־םשעקם זייערע צאלם

ארבעטען. זײ וואו שעפער. די
 נאגלער איזידאר גענעראל־םעגעדזשער.

 מיט צוםרידענהײט זיץ אויסגעדריקט האם
 אױסטײלינג פינקטלעכער און גיכער ךער
 פאר־ גוטער דער מים אץ טשעקס די פון

 מעגלעך האם װאם פאנד■ םונם ױאלםונג
 -איבעם דער אט פון דורכםירינג די געפאכם

שװעריגקײםען. איבעריגע אז און גלאטיג אזוי

 אני־י־ באנײש ו55 לאל)אל
 אסאסיאײ־ פיי־ ביט םעגשס
פאיבעסעיי^געז מימ טאגס

V_______________ ______________ J
 האט ארבעסער. ניט־גרדם 155 אקאי‘־

 פיר סיס אגריבועבםפ קאי׳עקפײוע די באנײט
 רוײם־»יעזיד<נם באדיכםעט אסאסיאיי־שאנס,

 אדים .1יאקאי פת טענעדזשער :עייטאן. ײאיס
 בא־ זײנעז פיטגלידער "גיאן סדיזענם צען

 אסא־ די אס פרן שעפער די אין שעפםיגס
 ױינען אגריםענסס די בתינג טיאײשאן־בעי'

'אר פיר אויף גע״ארעז באנײט
 אגריפענסס פייר א~ע אין האט ײניאן די

 רעמיער־ צ'ם צוגאב־אפצאל א געוואוגען
 װאכ פראצענם. האייבען א פין כענט־פאנד

 אוועהצ־־ פענםיע־פאנד דעב העייפען "<ס
 פונדאמענט. הםאבילען פער א אויף שםעלען

 קירצעיע א געוואונען אײך האט ישיאן די
 מלאכית. בעל איע די פאר ארבצםס־ײאר

 J7 און 40 געארבעם איצם ביז האבען ײאס
 קאמפענסי־ פים ױאך• א שעה האיב א א־ן

 געהעכער־ א־יך װי העכער־נגען. וין1' רענדע
טקעילס. מיניבידם םע

 ניט־ ״יונײםעד דער פיט אגרימענט אינם
 ױעמענט אין ליג״. מאג^פעקסשורערס װעיר

 אכט ארום באשעפטיגט זײנען עס שעפער
 אויפ־ דער בײ ױגיאן־םיםגלידער. םײזענט

 סוםס געשםריקטע סײעםערס. פון ארבעטונג
 מינימים־ די באטרעפט באד־קאסטיומען. און

פראצענט. 14 העכערונגען םקעיל
 ״םעקסםײ•־ דער מיט אגרימענט דעם אין

 גע־ ײניאן די האט אסאסיאיישאן״ טרימינג
 37 פון ארבעטס־װאך געקירצטע א װאונען

 בא־ עקסטרא מיט שעה. 35 צו האייב א אדן
 ארבעטםי־שעה 35 נאך אווערטײם, פאר צאלם

 ־1זעי די קריגען װעלען אכבעטער די װאך. א
 האבען זײ ױי שעה 35 פאי־ שכירות ביגע

 אר־ ־ענגערער דער פאר געקראגען פריער
בעטס־װאך.

אקסעכארי־ דער אין י-ילאכות בעײ די פאר
 גע־־א־ רעדיצירט ארבעטס־װאך די איז יץ4'

 א שעה האייב א און 37 אײף 40 פין רען
 העכערונגען לוין קאמפענסירעגדע םים װאך
 אין ארבעטם־צײט פארלײרענער דער פאר

אװערםײם. פאר באצאײמ עקפטרא
 געװען זײנען שװעריגקײםען גיעסטע די

 -ניםעד די פים אגרימענט דעם באנײען ב־ים
 פרא־ װעלכע מאמפעקטשוי־ערס. פעבריק״
 דאזיגער דער שטאפען. געװעבטע ד־צירעז

 אײגענטלעך איז אינד־סטריע דער פין 4,טײ
 טעקסםיל־אינ־ דער מיט פארבונדען נאעגט

 אר־ טעקםטיל די װען .1936 אין דיםםי־יע.
 אימשטאנד געװען ניט איז ױניאן בעטער

 זי האט ארבעטער. די אט ארגאניזירען צו
 אונטער איבערגעגעבען ■צװײג דאזיגען זיעס
שװע־ די .155 1י־יאקאי פון ױריסדיקציע דער

ט, ^ ױגו -----------------------> 1954 א
 פאר־ דעם איבער געװען זיינען ריגקײםעז

 עם ארבעםס־װאך. קירצערע א פאר 'אנג
 סםרייק, א ביי געהאדטעז נים שיעיר ד.אם
 אריינ־ זיך האם ד־בינםקי ®יעזידענם װען

 םסכים האבען בתים י1בעי די און געםישס
 םון ארבעםס־װאד די רעדיצירען צו געײעז

 ארבעםער די שעד״ האלב א און 37 אויף 40
 37 פאר שכירות זעלביגע די קריגעז 'יעלעז

»r גע־ פריער האבען זיי וױ שעה .־זאלב א 
ארבעט. שעה 40 פאר קראגען
 קגואיי־ אלע פאר ם׳־ניטים־סקעיל דער

 אגרי־ אלע אין איז• ארבעםער פיצירםע
 דאלאר א זײץ צו געווארעז מיזססיפם פענםס.

 ראםיפיצירט זײנען אגריפענםס די שעה. א
 דער פיז פיםינגען טפעציזדע ־ נ געייארעז

פיםגליד«רשאסם. ירניאנם

f  N
 דע«. שאון אװ אוש איסםערן

 שע־ נײע u איגאנידי־ם
יסעה 35 געװינם ;פעי־

v ___________________________J
 גענעדאל־םענע־ האראדרי-ן. 1איזראעי

 דע&ארם־ םאח אװ אום איסמערן פון דזשער
 אינםער־ דעי־ פץ רױיס־פרעזידצנם אין פענט

 דעפארםטענם דעי• אז באריכםעם. נדטאנעל
 געוױנעג־ שעפער. נייע 14 ארגאניזירס האס
 אנ־ און ארבעמס־ײאך שעה׳איגע 35 א דינ

 נײ־ארגאני־ די פאר פארבעסערונגען דערע
 ר.אם דעפארםמעגם דער םיםגלידער. זירםע

 פיר־ אלםע 14 פים אגריטענטס באנײט אײך
 הונדערם זיבען ארום נאשעפםיגען װאס נלעם.

ארבעםער.
 אין זײנען שעפער נײע די פרן זעקם

 די אם פון ארגאניזירונג די לאנג־איילעגד.
 אמעוױזען. הארא־ויץ האם שעפער. דאזיגע

 פעם ױאכזאמקײט דער פון צײכען א איז
 װאקםען לאנג־איילענד אין דעפארטמענט.

 קאנםראקםארם קאמיוניםיס. נייע כסדר א־יס
 מארקעטס זוכען װאס מאנופעקטשורערס■ אץ
 קע־ צו גלױבען ארבעםס־הענט ביליגע פ־ן
 שעפעד עטאבלירען ד־רך בענעפיטירען נעז
 האבען װעלכע שטעטלעך. נייע די אט אין
 עס װאו און ױניאךםראדיציע שום קײן ניט

 װאם פרויען. צאיי געניגענדע א פאראו זײנען
 די אין ארבעט באקומען צ* זיך באמיען

 דעם דערגאנצען צו כדי שעפער. קלײדער
מ־טפהה. דער אין אײנקונפט

ביישפיל■ אייט דערמאגט■ האט האראװיץ
 גענומען האט װאס בלאוז־קאנטראקםאר א

 ארבעטער אנשטעי״ען אמ שאפ א איעשטעייען
 אויף געוועז א'ז שטעטעלע דאס אי^צר נאך
 פרא־ גענומען האס רעז אנד־קאי־טע.1' דער

 זדידער נאך שטעםעל אינם אוזעם1:• דיצירען
 גאסען די געװארען אויטגעבױט ז״ינען עס
 איז עס א'ידער נאך און טראטיארען אין

 פאסט א םיז אפםיילונג אן גע־וארעז געעפענט
 די מוזען באדינגונגען אזעייכע אין אםיס.

 באזונדערס דעפארטמעגט אינם ארגאני-טערס
 נײע די אײסגעפונען און װאך ז״ער אויף זײן

 דעם וױיסען זײ אײדער פריער סך א שעפער
 *טעפער די איידער א־ן שטעטעיי פלן נאמען
 ,קאמױניט דער אין אײנגעבירגערס װעיען

פאבדיקלעך. ניט־ױניאן א־יט
 יאנג־ איז שעפער ױײארגאניזירםע די

פארשײדענע זעקס אין זיך געפיגען אײייענד

 פרעקס ״עלענאר :פאלגט װי שםעטלעך
 קאנםראקםאר. דרעס םשירדרען א קאמפאני׳.

 ספארםװעיר ״ברענטוואוד ;פענדטאג אין
 דרעס רעמאס ברענםװאוד; אין קאספאני׳,
שינג; אין קאמפאני׳. א שעי. פי׳  עי. פי. ״דז

ער אין קאפפאני״. דרעס  די און פארק, די
שא  דזשא־ אין קאכפאני״. דרעט ריםש ,דז

פעיקע•
 נײ־ארגאניזירםע אלע אין האס יוניאן די

 40 פון ארבעטס־ױאד די געקירצם טעפער
 סםאנדארד זײ אײנגעפירם און שעה 35 אויף

 את שעפער ייניאן איז ארבעטס־באדיגגרעען
 בעל־ די פאר בענצפיםען ײעלפעיר די

םי־אבית.
 שעפער נײ־ארגאנײזרםע אכם אנדערע די
 אין קאפפאני׳, דרעס .טא־פאר די :ליינען

 עליזא־ אין פעשאנס״. .פורא די ; ארענדזש
 קאפ־ ספארסװעיר .פיי־פאר די אין בעם•

 חשױרזי. ניו איז אלע קארםרעם- אין פאני־.
 װעסם־ברײםאן. אין פראקס*. פי. ענד .װי די

 אין פעשאנם״ ״םו־האופ די איילעגד. טםעםעז
 פיגישינג- פארםין ״די די םיםי; דזשויחי

 אין טפארםװעיר״ .דזשאנד :םיםי ױניאן אין
 פאנופעקםשד־ פעיד ״רעדי די אוץ בעיאן.
ע׳ שויחי. נױ םיסי■ ױניאז איז רי ח
 דער װעלכע פים פירפעס. אלםע u די

 זיײ אגריםענםם. באנײם האם דעפארםמענם
שויחי אין אויסגעשפרײם נען  אין אוץ ניו־ח

 ױ־ דער אונםער זיינען את םטעטען־איילענד
 און 221 .161 ייזזקאלעז די פין ריסדיקציע

 פיםער פון פארװאלםיגג דער אינטער 154
דעםלעפסאן.

r ץ
 נאיד־איסט איז

רעפאי־־מםענש
v_______________ :___________ j

 דיס־ פיר פון פאר־טםייער 250 ארים
 דעפארםמענט■ נארד־איסם אינם טריקטען

 קאגפערענץ א בײ חודש. פאריגען האבען
 אויסגעהערט פענםילװײניע. יױלקםבאר. אין
 יוניאן פינם באריכט אײנדרוקספולען אן

 העלטה דער שטאט. דער אין סענםער העלםה
 מיט־ ױניאן טויזענט 20 באדינט סעגטער
 העי־ װיייקסבאר, סקו־ענטאן. די פ*ן גיייךעי־

דיסטריקטען. 1פאטםװיי און זעייטאין
 דער מאלאני• היי פין באריכטען די לױט

שען פרגם הויפט־פארױאל״טער ציני  קלי־ רעדי
קעל פײנבערג. אר. אייבערם א־ן ניק.  מעדי

 אי־ געגעבעז קליניק דער האט דירעקטאר.
שע טויזענט 123 בער ציני  אונטערזו־ מעדי

 געװארעז• עטאבלירט איז ער זייט כ־נגען.
אן פון פארװאלטונג די .1948 יאר אין  יוני

 די א"פציקלעי־ען זיך באמים סענטעי־ העלטה
ד יעדער אז מיםגלידער. ײנייאן לי טג  זא״ מי
ט יאר אין 1מאי איץ כאטש ט־ א דורכגי  גרינ
שע ייעכע ציגי ר אונטערזוכונג. מעדי מי  הא־ י

 אויך און אײנריכטינגעז געהעריגע די בען
 געבעו קענען װאט דאקטוירים. סטעף דעם

אן די צי־ בעסטע די מיםגייידער ײני  מעדי
שע  גע־ פײנבערג דר. ־אט באהאנד־יונגי ני
זאגט.

 אויפ־ האבען דאקט־ירים אנדערע דרי־
אן פארזאמעלטע די געקלערט  פאר־ ױני

 אױסצוגעפינען מעטאדען די איבער שטייעד
 אזײ יױ :קראגטהײט ?ענסער פין סיטפטאסעז

ליגגען קראנקה־יטען. אײגען פארמײדען צל
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 אכט־גג אזױ װי און קראנקהײם. ד.ארץ אין
יין.צ יד יןפ געזרנם אייפן םאן צי

 ־עלםה פונם דירעקטארס אוי באארד דער
 ט<:<- דיסםריקם די פון באשםײט סעגםער
 נױ־ אטקאר לדר׳־ע־מעטהיטאן. םיני חשערס

 דער ארן שאר רןיי און שינדלער הערי פאז.
קליניק. פונם פארוואלםער

• • •
 אפגעהאלטען אריך איז חודש פאריגען

 פין אינםםיםום יערלעכער דער געײארען
 דעם און באארד דזשאינם באסםאנער דער

 באריב־ דיםסוײקם. נײ־ענגלאנד גארדערן
 די־ גיגגאלד. דיױדיד ידײס־פרעזידענם םעם

 דער דעפארםםענט. נארד־איסם פון רעקטאר
 :יןפגע־ האל דאס איז װעלכער אינסםיסוס.

 קעמפ ארבעטזר־ריגג איז געודארעז האלסען
 בא־ איז טאטאט־טיזעטט. פרעםיגגהעם. אין

 און שאפ־פארשטייער pc 135 געװארעז ז־כס
ױניאן־באאכןטע.

 געדוארען אדרעטירט איז אינםםיטום דער
 שלעזינגער ארסוד ליבעויאי' באקאנםען פ-ינם

 האר־ אין פראפעסאר געשיכטע דזשיניאר■
 בא־ האם ודעלכער אדנײדערסיםעם- ווארד

 פראב־ הײפיש־פאליםישע רײ א האנדעלם
 אײזענהאוער־ די קריסיקירענדיג לעסען

 איר ארויס ,'ױמם װעלכע אדפיניםםראציע.
ביג צו באציאונג איינדיסיגע  אינ־ ביזנעם׳ .

 איר אין ש־־אך אזוי איז pk טערעםצז
מעקאי־םיזם. געגען שםעלונג

 ב. װיל־אם מרם. רעדנעטין. צוױיםע א
 אין ליגע וױילער פרויען די pפ קעםעי.

 דער אויף אגגעװיזען ־אם מאםאםשוזעטם
 אק־ פאליםישער לאקאלער pc נויםיגקײט

 אייסגע־ זאלצז עס וועלכער ד־רך םױױםעט
 פאלי־ קאםפעטענםע :ײע װערען בי^דעם

פירער. ארן סיער םישע
 פע־ פ־ן פראפעסאר גאלדמאן. פראנץ דר.

 אוגי* הארווארד אין באדיניגג דיצינישער
 װע־ גערעדם "ארעם זייער האס װערסיםעם.

 אינםער־ די וואס בײםראג, גרױםען דעם גען
 מאכען סענטערם העלטה ױניאן נעשאנעל

 ער פאלקס־געזונם. po אפהיםונג דער צ־
 רעגירונג די קריטיקירט שארף דערבײ האם
 געביט. דעם אויף םאן גאינישם איר פאר
 א פאר ארײסגעםראטען איז גאלדמאן דר.

פראגראם. געזוגט־פארזיכערונג נאציאנאלען
 זײנען אינסטיטום בײם רעדנער א:דער<

 ;קענילי דזשעי. װיליאם רעװערענד :געװען
 וױיס־פרע־ אלמאנא; מאריא םענאטאר םםייט

 פרן מענעדזשער שי־עימער. •פיליפ זידענט
 סטאר. מארק באםטאן: אין באארד דזשאינט

 א א־ן בילדונגם־דירעקטאר אינםערנעשאנעל
 קער־ ארבעםער ארםיגע פון פארשםייער צאל

פערשאפטען.
• • •

 האייפערן. דזשעל סופערוױיזער. פיע״ד
 װערען געמאכט ײעיעז עס אז באריכטעט

 ב־־א־וגג־ די קאארדיגירעז צי באםיא־נגען
 אזוי. ארגאניזיר־קאסיטעס די מיט קאכייטעס

 אויפ־ מיט זיך פארנעמט ײאס םטעף■ דער אז
 אין האגט ארבעםען זאל קלערונגס־ארבעם.

 באזוכען בײם ארגאנייזערפ די מיט ־אנט
 ב'ים מיםינגען. אפהא״םען ארבעםער־הײכען.

 א'ז נעמעו אנםײל און ליפלעטם פארםײלען
 קאארדעניר־ דאזיגער דער פיקעט־ארבעט.

 לעצ־ בײם געװארען באשטעטיגט איז פלאן
 מענעדזשערס נױ־ענגלאנד פץ מיטינג טען
 ־וערען דדרכגעפירט ײעם pk וואוסטער. אין
טעריםאריע. ניײענגלאנד גאנצער דער אין
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 אץ און שיקאגא אין
טיטעל־װעסט דעי־

^
 ױניאן שיקאגער דער סון םיםגלידער די
 צוױיםען דעם צוױשען חודש. פאריגעז האבעז

 גום־פאר־ זייעד געהאם צוועלפםעז. דעם אח
 געװען דינען שעפער די װאקאציע. דינםע

 םוי־ אכם די יפיז מײםםע די אח געשלאםעז
ל זעגם  זיך ארײסגעפארען זיינען םלאכות מ

 אינם םומעל אמ איילעניש דער פון אפרוען
 לע־ םאנאםאנעם דעם און מארקעם קליידער

.0שא אין בען
 דרעס־ קלאוקמאכער, — ארבעםער יעדער

 טעי־ לעידיס און גארמענם קאםאז מאכער.
 זײן פאר לוין ־ואך פולע א קריגם — י^ר

 באצאלם קריגען שםיק־ארבעטער וואקאציע.
 דורכשגים־ זייערע לוים וואקאציע וואך א

 דער־ װערט ארום און ארים פארזײנםםען.
 װייס־פרעזידענט םון באריכם לויטז װארם,
 חשאינט םונם םענעדזשער ביאליס, מאריס
 פין מיםגלידער די אז שיקאגא אין באארד

 אויס־ קריגעז הײ־יאר, וועלען. ױניאז דער
 דאלאר מיליאן פערםעל דרײ ארום געצאלם

װאקאציעם. אין
• • •

 האט דעפארםמענם מידעל־וועסם דער
 אין פירמעס זעקס מיט אגרימענםט באנײם

 דעפארםמענט־די־ באריכםעם יױםקאנסין,
 פיר־ די פון פינף ביאליס. מארים רעקטאר

 האט ױניאן די מילוואקי. אין זיינען מעס
 זײנען װאם אי־בעםער. 235 די פאר געוואוגעז

 פירמעס. די םון שעפער די איז באשעפםיגם
 בא־ עקםםרע םים ארבעםם־וואך קירצערע א

 האלבע א און 37 נאך אװערםײם פאר צאלם
 זעקס פון העכערונגען לוין ארבעם. שעה

םינימום־סקעילם. העכערע און פראצענם
 -אריגא :זייגען פירמעם םילוואקער די

 און בלאח א .’קאמפאגי פאנוםעקםשורינג
 גארמענט ״בעלין ;שאפ קאםאן־גארעמנם

 .לילי ;פירםע קאםאן־גארםענם א קאםפאני׳.
 דער םאר קאנםראקםאר א קאמםאני״• שיליגג

 :שםאם זעלביגער דער אין .רעהא״־םירםע
 מאנו־ םקוירם א אינק.׳׳. עיחש .דזשוניאר

 ענד חשאוים .פעקאי אין פעקםשורער.
 זעקסםער דער פלעםסיק־שאפ. א קאםפאני״.

 װאולען־ פאללס .םשיפעוזא די איז שאפ
 םשיפעװא אין פירםע פפארםװעיי• א מילס׳•
• װיםקאנסין. םאללס.
 פאראן איז אגריפעגםס באנײםע די אין

 בארעכ־ איז ױניאן די ודעלכזװ לײם פונקם א
 העכערוגג־איידער לוין א פאדערען צו סיגם

אוים• גײעז אגרימענםס די

 דערוױילט וױדער רובץ נדליה
 שאנאטארדמ פון טיבעױמאז

הילה־גרושע
 מעגעד־ רובין. גדליה וױיס־פרעזידענם

 דעפארם* םאוץ אװ ארם קלאוק פיז זשער
 אלם געװארעז דערװײלם װידעד איז מעגם,

 צו האםיםע ױניאז םרייד דער פון פארזיצער
 סאגיטארױם. עכם־פאציעג«עז דעם העלםעז

 דער קאריםע. דער אם פין םיםינג א בײ
 פאציענטען געװעזענע הע־יפם סאניםארײם

rc צוריקצו* זיד םובערקואױ־אנשםאלםען 
 זײנעז זײ װי נאכדעם סיס. די אויף שםעייען

קראנקהײס. דער סיז געױארען אויסגעקורירם
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 יוניאן־ דעם פץ זון דער לוריע, בערנארד
 איצט פארנעמם לוריע■ װיליאם מארםירער

 אין דרעם־פרעםער אלם םלאץ םאטענ׳ס זיץ
 דער װאו פירמע, װיזען״ ״מאקס דער פון שאפ

 יארען איז י־ניאן־ארגאנײזער דערמארדעםער
שאפ. פון טשערמאן דער געווען אויך לאגג

 דערמארדעט 1949 אין איז לוריע ױיליאם
 אנ־ האט ער װען גענגסםער א דורך געווארען

 ניט־ א ארום פיקעט־לײן א מים געפירט
 סטריט, טער35 דער אויף שאפ דרעס יוניאן

 פץ ארגאניזיר־קאניפײז אלגעמײנעם דעם אין
 יארקער ניי אינם ײניאן דרעםמאכער דער

 אײפגע־ דעמאלט האט מארד דער מארקעט.
 ארבעטער ארגאניזירטע גאנצע די שוידערט

 פא־ די האט טאג הײנטיגען ביזן באװעגונג.
 לוריע׳ס װיליאם אויסגעפינען ניט ליציי

רערדער.
 געױארען באגריסט איז לוריע בערנארד

 1י'אקא־ פון מענעדזשער ספיצער, דזשעק פון
לאקאל. פין בעאמטע אנדערע די און ,60

מיטנלד־ טשאדמער מאדטין, שעם
אן׳ ןי■ w ד<ו ).גו

-b ■> *
 עלטסטער פאדע דער מארטין, סעמועל

 סנ יאקאיי' ױניאן קאטערס דער פון מיטגליד
 די פץ אײנער פון מיטגליד טשארטער א און

 צי פאראײניגם זיך האבען װאפ ײניאנס צוױי
 פץ ױניאן קאטערס איצםיגע די עטאבלירען

 צוריקגעצוי־ זיך האט אינםערנעשאנעל. דער
 דער פץ פענסיע אײף דעריארבעם פרן גען

ױניאז■
 יאר אכציג איבער איז װעלכער מארטין,

 פון ױניאז א צו באלאנגט שױן האמ אלם.
 די איז נאד קלײדער םרײען בײ צושניידער
 יארהונ־ פריערדיגען פון יארען גײנציגער

 אינטערנעשאנע- די װען ,1902 אין דערם.
̂אוה ױנײטעד די געםשארםערם האם  און קי
 מארטין איז .6 לאלאל ױניאן קאםערס םום

 ױניאן יע:ע מיםגליד. משארםער א געויעז
 דער םיט גע־יארעז פאראײניגם 1906 אין אי;

 דעם אינטער ױניאך קאטערס נייף .נאטהאם
.10 1לאקאי א^ט םשארםער איצםיגען

 א-ן לאקא־ אין אקםיװ יערועז איז מארםין
 עקזיסםענץ זײן פון יאר עםלעבע ערשםע די

 אםםען. פארשיידע:, אנגעהאלםען האם אין
 פי־ קאנםערוואםײוע די צי געהערם ד.אם ער

 געהאט דארט האבען וואס לאקאל, פת רער
 ערשטען ד«ם ארום ביז פירערשאפס די

 עייע־ ראדיקאלער מער א װען װעלם־קריג.
 דער אין אויבערהאנם די געוואונען האם םענם

 גע־ בריגז נים םארםין איז ױניאן לאםערם
 בויען צי געארבעט געםרײ האם און ויארעז

 ־,ע איז יארען עצםע4־ די ארגאנמאציע. די
 דער פין אפיט איז אנגעשםעי^םער אן געװען
ײניאז.

 1לאקאי פין םענעחשער פאליקמאן, מאו
 צו באגריםם וועםעראן אלםען דעם האם .10

 ײניאן דער פ־ן גאמען אין רעםייערפענט זיץ
 דער פמ םיער אקםױוע און בעאמןזע אלע אמ

 פין יארען נאך געיואונשען אים אוץ ײניאז ׳
רשפחה. זײן ריט ציזאמען געגום און געזינם

 דעפ. אהײא־קענטאקי רעי
 אגײמענם אונטעי שי־ײבט
פעידזש־פירמע טיט

v _______________________________ /
 האט דעפארטמענט אהײא־קענטאקי דער

 דער מיט פארהאנדלדנגען די פארענדיגט
 קענטאקי, לעקסינגטאן, אין ״פעידזש״־פירמע

 פונם דירעקטאר קוירצמאן. נ. באריכטעט
 באשעפ־ װעלכע פיו־מע. די דעפארטמענט.

 פראדוקציע דער ביי ארבעטער no םיגט
 אונטערגע־ ענדלעך האט הויז־דרעםעם, פין

ױניאן. דער מיט אגרימענט אן •:־ריבען
 דעם געװארען ארגאניזירמ איז שאפ דער
 האבען בהים ’1בעי די ייען אפי־י־, לעצטען

 ױניאן־דריײו אינטענסיװען 'ענגערען א נאך
 פארםרעטערין די ס1אי י־ניאן׳ די אגערקענט

 אין האט פירמע די ארבעטער. אירע פץ
 !יט־ױניאן א געהאט יארען סך א פין משך

שאפ.
 אגרימענט אן פאר פארהאנדלונגען די
 קאופ־ װיליאם פון געװארען געפירט זײנען

 קעגטאקי, איז דיפטריקט־רענעדזשער מאן
 פיגף פון שאפ־קאמיטע דער מיט צוזאמען

 אײװי׳ רובי טאמפסאן, ליליען :מיטגלידעד
 דאראטי און דעלאני אידים טעילאר, הענרי
 םטאג־ די ענטהאלט אגרימענם דער קאוק.
 בענעפיטען און ארבעטס־באדינגונגען דארד

שעפער. אינטערנעשאנעל פץ
לי, פערםען דעם ז״נטאג.  איי איז י

 אין ארבעטער־רינג, פיז װי'אדעק־קעמפ
 סדםטער דער געײארען געפײערט קליײלאנד.

 אבראמא־ דזשא ברידער פון געב־רםסטאג
 מיט־ ייניאן עלטםטע די פון אײנער וויט־ט.

שטאט. דער אין גי׳ידעי-
 איז ער װי אדער אבראמאײיטש. ברזדער

 יאש־ ברודער פרײנט■ זײנע צװישען באקאנט
 יי־ דער פון מיטגליד א געװארען איז קע.

 ײען יארעז• ערשטע די אין .1906 אין ניאן
 די ארגאניזירען אנגעהױבען זיך האם צס

 יאשקע האם קליװלאנד, אין ײניאן קלא־יק
 אין גענומען אנםײל פרוי זיץ מיט צוזאמען
 פון בילד א פיקעט־לײנס. אין און סטרײלס

 זיך באםײליגט זי װי אבראמאװיטש. מרפ.
 בארימם־געװא־ אינם פיקעט־לײן. דעד אין

 מען קען .i9ii אין קלאוק־ססרײק רענעם
 היס־ נירס ״אינםערנע־טאנעל דער אין זען

 געװארען פארעפענטלעכט איז װאס טארי״,
ױניאן. דער פון ױבל פופציגטטעז צ־ם

 זײנען שמחה דער בײ באגריטרנגס־רעדעט
 מע־ פרענד. לראיס פון געי־ארעז געהא^טען
 קליװ־ אין באארד דזשאינט פון נעדזשעד

 דזשאינם פון פרעזידענט רידער. סעם ;יאנד
 פעםקינד, הערי און לעװין סעם ;באארד

 לאקאיי פת 'ױיט־םשערמאן און טשערמאן
2t-. לא־ פון םשערמאז גוראלניק. דזש־ליום 

 בער־ : 29 לאקאל פון סםיץ. מארים : 37 קאל
 דעם פון מענעדזשערין מעקגרודער. נאדין

 ברודער קליװלאגד; אין 1,קאינס• ניט־גודס
 און קעמפ. אי־בעםער־רינג פין אלםצלראד.

 אינםערנע־ די פון דירעקםאר קײרצמאן. נ.
 קענםאקי. אין אין אהייא אין ײניאגט שאנעל
 יוניאן. דער פון ביזנעם־אגענם זימאן, לראיס

 באגרי־ פייערונג. דער מים אנגעפירם האט
 ־1אי צוגעשיקט האבען סונגס־םעלעגראמעס

 ביזנעס־ בערקמאן. מײער אין באקעי בערט
אגענטען.
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 האט דעפארטמענט םאיס־־ועסט דער
 העכערונגען לײן געװאונעו חודש פאריגעז

 אר־ די פאר פארבעסערונגען אנדערע און
 פץ באריכם לײםן פירמעס• צװײ פון בעטער

 דירעק־ פערלשטײן, מײער װײס־פרעזידענט
 איז פירניע אײן דעפארטמענט. פונם טאר

 לאר־ מאגיפעקטשירינג גארמעגם ״עלם די
אנא'.1אילי אלטאן• אין פאני׳׳•

 דעד ריט אגי־ימענט באנייטען דעם לײס
 קריגען װאכען־ארבעמער די ױעלען פירמע

 שטיק־ און שעה א סענט צעז פון הדםפה אן
 פינף צ־גערעכענט קריגען װעיען ארבעטער

 פארדינ־ איצטיגע זײערע צ' שעה א סענט
 פ-לע די צאלען אײן־ װעט פירמע די סםען.

 באהאנד־ מעדיצינישע די פאר פרעמיומט
 בעל־ די פין יטיס1געזרנט־פאי אדן לונג

מלאכות.
 ״דילסילי די איז פירמע ציױיםע די

 קענ־ הענדערסאן, ןיא קאמפאני״, פראקס
 ארבע־ די פאר לעכער־נגען לוין די טאקי.

 אגרימענט באנייטען דעם לויט װעלען. טער
פעבר־אר. סוטען פץ רעטראעלטיױ זײן
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װאשינג־ אין י־ײבאר־דעפארטמענט דער

 פאר שכירית העכערע באשטימט ריאט טאן
 פון אפטײלונגען מ״םטע די אין לערנערס

 םוכ־ די אוגטעד באקײיד־אינדוסטריע. דער
 מינימום־שכירות פון רעגולאציעם רינים־ם

 לערנערס פאר לױן שטונדען דער געזעץ.
 סענם 63 צו 60 פון געװארען געהעכערט איז

שעה. א סענט 70 אויף 65 פין א־ן שעה א
 מינימום־ דעם פון אדמיניסםראטאר דער
 די באגרענעצט א־יך ־אט געזעץ שכירות

 פארמא־ שטונדען 160 צ־ יערען־פעדיאדע
 אזעלכע• פאר ניט אבער אפעיײטארט שין־
 פאר און נײ־מאשינען א־״ף ארבעטען •־אט

 פון טײייען א־יף ארבעטען ויאפ פרעסערס.
גארמענטט.

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

 אנ־ לאס איז ױניאן קי״אור,
 וםע אױס צאלט דזשעלעם

סעפ. איז פענס״ע־טשעקס
v ________________________________/

 אנדזשע־ לאם אין ױניאן קיאלקמאכער די
 צי פענסיע־טשעקס אײסצאלען ױעט ייעס

ױניאז־װע־ ׳־עטײערםע גריפע ערשטע די

 ב״ ר. ל. נ. דער פון ענטשייד־נג אן
 אין אינק.״ ״טימפר־ף די װעלכער לײט

 טארען ניט ױעט אקייאהארא. האלדעגװיל.
 ירניאן־מיטגלידער װערבירען צי שטערען

 ױניאן־ פארטײלען און ־טאפ דעם ארים
 אינם פען1העי באדײטענדיג װעט ליפלעםס.
 ארגאני־ צל פידט י־גיאן די ־ואס קאמפיץ,

פירמע. דער פון ארבעטעי- די זירען
 ייאנגע א האם פיררע אנטי־ײניאן די

 צ־ רעכט עגאלען1־ פארן געקעמפט צײם
 איר פון ױניאן־ארגאנײזערס די פארטוײיבען

 האבען זאלען זײ אז דערלאזען. ניט און שאפ
 ארבעטער. די מיט קאנטאקם איז עם װעלכען

 דעם פאראורזאכט אפילו ד,אם פירמע די
 סי־ דזשאי־דזשא ארגאניתערס די פין ארעםם
 אוי־ פאריגען קראנץ■ א־ירױינג און קעניס
 פאר־ שטאמישען א פץ גר־נט אױפן גוסס.
 געגען ארדיסגעקראגען האט זי ױאס באט,

 איצט שאפ. דעם אר־ם ליפלעטס פארטיילען
פארלוירען. לאמף דעם־א זי ד.אט

 ארגאני־ צו קאמפײן א פירט ייניאן די
 פ־ן שעפעי־ בײדע פון ארבעטער די זירען

 האלדענװיל אין פיי־נלע. .סימפרוף״ דער
 זײט אקאלהאמא^ מעקאליסטער, אין און

 אן פארלוירען האם ײניאן די .1953 מערץ
 מיט יאר■ פאריגען אפשטימינג ב. ר. ל. נ.

 האבען ארבעטער 2% שטימען. פיר בלויז
 געגען. 300 אין ײניאן דער פאר געשםימט
 געווארען. גע׳פסל׳ט ;ײנען שםימען צוואנציג

אפשםיםונג. :ײע א פאדערט ײניאן די
 35 א געוואונען האם דעפארטמעגם דער

 אלגעמײנע אן אין ארבעםסײואר שעה׳איגע
 אגריםענס באנ״םען אינם וזעכעיײנג לוין
 פאר קארפאריישאז״ א׳דע' .מאוד דער מיט

 אין שעפער. דר־י די אין ארבעקער אירע
 אץ העיםםינגפ איז אין קע״עס אטאװא.

נעבראסלא. פרימאנם■

 באריכטעט חודש. קימענדיגען דעם טעראנען
 דירעקםאר אטא, סעמיעל ״"ט־פרעזעדענט

 סטענ־ איזידאר און פאסיפיל־לא־סט. ביים
 באארד. דזשאינט קי״אוק פון מענעדזשער זאר
 גרופע ערשטע די אז דער־נארט• רוערט עס

 מיטגלי־ הונדערט ארום פון באשטיין ײעט
 װעלען װאם אפליקאנטען. ו50 די פון דער

 פענםיע חידש׳לעכע ערשםע זײערע לי־יגען
דאלאר. 50 פץ

 געלעגענ־ דער־א בײ פיאנט י־ניאן די
 צוזאמענ־ פײערלעכעז א דירכציפידען הײט

 װעלכער צו ,אלד־טײמערס״. די מיט קונפט
 פרעזידענט געװארען איינגעלאדען איז ע־

 גע־ דער פון מיטגלידער די מימ ד־ביגםקי
 נעקםטען װעט װעלכע נעראל־עקזעקומײוע,

 האלב־יערלעכען דעם אפהאלםען ח*דש
 פאסי־ בײם שםאט זוניגער דער אין מיטינג
 רופןין צו געפלאנם אויך ײערט עט ים. פישען

 מיםינג, מיטגלידערשאפט אלגעמיינע אן
 אינ־ פונם װערען אדרעסירט װעט ײעלכעי־

פרעזידענט. םעי־נעשאגעל
 רעםײערמענם־ פון פאריוא־טנוג די
 קלאוק־ אנדזשעלעס אס1־ דער אין פאנד

 יוניאן־ פון באשםיים רועלכע אינדוםםריע.
 בעלי דער פין פארטרעםער און פארשםײער

 קאנ־ רײ א בײ האבען אכאפיאײשאן. בתים
 רע־ און רולם די אײסגעארבעט פערענצען

 פא־־ זעלביגע די פאנד. פ־גם אציעס1:"
 150 די דורכקוקען אריך װעט איטלנג”

 װעם און רעםייערמענם פאי־ אפליקאציעס
 רעטייערען צו גרופע ערשםע די אײםקלײבען

 פאנד פונש ױולס אלגעמײנע די הײ־יאר.
 פענםיע־ אנדערע די װי זעלביגע די זײנען

קלײדער־מארקעםס. אנדערע אין פאנדען
 פענםיע־ די אויך אז דערװארט. ײערם עם

 יו־ םפארםװעיר און דרעס די פון פאגדען
 צאלען אנ־ײבען גיכען אין 'לע^ען ניאנס•

ױעםעראגען. בארעכםיגםע די צ־ פענסיעס
קאונ־ ספארטוועיר אנדזשעלעס 'אס דעי־

 דער מיט אגרימענט דעם באנײט ־אט סיי
 דער איז וואם בײנדינג״. סיעם ״לאמבערט
 די לײן. דער־א אין ײניאךשאפ אײנציגער
 אגרימענט, נײעם לויםן װעלען׳ ארבעטער

 א דאלאי- דרײ פון העכערונג לוין א קריגען
פארבעסער־נגען• אנדערע אין װאך

 פע־־צע־ פײערט פאלקש־בי־נע
:עבורטסטאג שטען

 יפײ־ פאייקסביגע די װעם .1955 אנהײב
 געבױרענטאג. יאריגען פערציג איר ערען

 אנ־ פאלקסבינע די .זיך האט 1915 יאר אין
 ארבעטער־רינג פון צוױיג א װי געשלאםען

ײ דעם פץ דינסט אין געבליבען איז אין ת  ג
 דעם ביז ארדען ארבעטען אידישען סען

טאג. ־ײנטיגען
 די זיך אר־ם גרופירם פאלקםבינע די

 אין כוחות. קינםםלעריעע פראדוקטײוסטע
 דער־ זיך זי האט עקזיסטענץ איר פון משך

 אידישען אין פאזיציע פאזיטיװע א װארבען
 טעא־ אידישען אינם בפרט ;לעבען קולטור

 צען לעצטע די פלן משך אין װעזען. טער
 אײנציגע די כמעט פאלקםבינע די איז יאר

 דעם אויף האלט װעלכע גרופע טעאטער
טעאטער. אידישען בעסערען פוץ המשך

 יאריגען פערציג דעם מים שײכות איז
 װעלכען אין בוך, א ארוים מיר גיבען ילבל

 װע־ פארצײכענט און אפגעשאצט װעלען עס
 א פאלקסבינע: דער פלן אויפטלעז די רען
 הייליגע ממש די אפשפיגלען, װעט װאס בוך

 עקשנות׳דיגער דאזיגער דער פון ארבעט
 צוױי גאנצע פלן משך איז גריפע קינסטייער

דירלת.
 פאלקם־ דער פלן פרײנד די בעםעז מיר

 מעגלעך זאל עס כדי בײצושטײערען בינע
 י. און מאן ל. בלך. דאס ארויםצוגעבען זײן

 ױבל־ פון סעקרעםאר און פארזיצער זעלדיס,
 פ. און פארוואלםער, ארנאל. ל. לאדיטעט.

פאלקם־בינע. פץ פארזיצער אדלער.

דאנל,־ךעזאלוציע
 פירמע דער פון ארבעטער די מיר,

 עוועגױ״ ־טע7 530 קארםעל, דזשארחש
 דאנערשטאג, מיטינג, שאפ א בײ פארזאמעלם

 אײנשםימיג האבען ,1954 ױלי, םעז1 דעם
רעזאלוציע: פאלגענדע די אנגענומען

 אנער־ מיפסםע אלנזער אױס דריקען מיר
 איזי־ ברודער צל דאנקבארקײט אלן קענונג

 פון מענעדזשער דזשענעראל נאגלער, דא^
 אומדער־ דמ פאי־ באארד דזשאינם לייאוק

 דערמעג־ צו אײף אנשםרענגונג מידלעכער
 ארבעםס אונזערע צוריקצוקריגען אלנז לעכען

 װיפיל עדות געװען זײנען מיר פלעצער.
 אװעק־ האם נאגלער בײדער ענערגיע אלן קי

 שאפ אונזער פת ארבעםער די פאר געגעבען
דערגרײכם. עס האם ער וואנען ביז

 מענ־ ברידער די דאנקען אליך יוילען מיר
 גיל* את עטליז װינדמאן, ביילער, דעלםונד.
 לאקאל־מענעדזשערם די א־יך וױ זענבערג.

 װיכ־ דאזיגער דער איז םיסהילף זי^ר פאר
ארבעם. טיגער
קאמיםע: שאפ די

 :117 לאקאל טשערםאן. פאריץ, :עםען
 לאקאל פיז גאיידםטיץ, מאקס אץ אריץ םעם
 בארענשםיץ, נישה דאװידאוויץ. סעם :117
 :9 לאקאל פון גלאםמאן■ אייב זאלקין. איזי

 זימערמאן, בעני אין .10 1לאקא־ פץ בילין,
.35 לאקאל פון
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ra d jto ל8צי«נ8אינםערנ ̂רבעםער ממליו
 שון שעדערזזציע אינםער^גיןזנזזלע ״די

 לע־ צום גוריק איז יתזס ארבעםער. מקלייד
 איז זי װי נןזכדעם 1949 אין געקו־מן בצז

 דער דורך געווארעז צעבראכעז םזמםיש
 קא־ די דורך און שאשיזם דעם דורך םלחמד-

 זיך באשעםםיגם ששאלםועען. םוגיםםישע
 יאר״ ix up םון קרעסםיגער װערם איז
 קריינדלער, םשארלם באריכםעם האס —

 איגםערנעשאנעל. דער םון וויים־«רעזידעגם
 שםאקהאלם. אין קאנגרעס םון צוריקקוםענדיג

 ארגזןני־ אונזער פארםר^םען תאם ער וואו
ײזציע•

 דער םון קןעגרעם שריערדיגען דעם זי:ם
 קרײנדלער האם דײנזשלאגד. איז פעדעראציע
 שארגרע־ םיסגלידער צןזל די איז מריכםעם.

 םויזעגם. הונדערם שיר רים געװארעז םערם
1 צו ססס׳ססל םון  ױ־ םרייד ^דעל .150.000.

 שאר־ גןיװען זיינען לענדער שוםצעז שיז ניאנם
 ןו־ גרעםםער דער קאנגרעס. בײם םחזםעז

 דער דורך געװען איז םיםגלידער אין װאוקס
 קלאדינג אםאלגאפייםעד דער שמ אגשליםונג
ױגיזזן. װארקערס

 אן אנגעשלאסען זייגעז רואם ױניאנס. די
 קר׳יינדלער האם שעדעראציע. באקליידוגג דער

 איי־ םון םייל גרעםםעז צום זיינעז דערקלערם.
 אבער װערעז עס אםעריקע. גארד איז רא«ע

 א אויך *ריינצוציען אנשםרענגונגען געםאכם
 און ע:םראל1 שלז ײניאנם שנײדער אל1

 אגדערע שון און אזיע םיץ אםעריקע׳ סאוםד־.
לעגדער.

 אל1 גרײםע נים שארהעלםניםםעםיג די
 איז האם. םעדעראציע די וואס םיםגלידער

 דייםשלאגד און ענגלאנד בלויז װאס דזירפאר
 אינ־ קליידער באדייםענדע האבעז אײראפע איז

 יוניאנס, ארגאניזירםע גום םים דיסםריעם
 שרא־ קלײדער די דערקלערם. קריינדלער האם

 װידער לעגדער אנדערע אל1 א אין דיקציע
 שניידער קלײגע pc םערםםענס גאך באשםיים

 אנםװיק־ לאנגזאם זײער אח םייסםערםקאיעם
שעפער. םאדערנע זיך לען

 אכםלנג גרעםםע די האם שעדעראצ־ע די
 גנלוכה־קרײ־ אין און ארכעםער די צװישען

 אינ־ וגגTבאקלי דעם םון קאנגרעט דער זען.
 פלן געווארען אדרעםירם איז טערנאציאנאי־

 שװעדען. שון פרעסיער םאאיאליםםישעז דעם
 באעהרם אויך האט װעלכער ערלאנדער■ םאגע
 וואם באנקעם צלם קומען דורך קאגגרעם דעם
 פאר־ די פאר געװארען אײנגעארדענט איז

טרעםער.
זײ־ קאנגרעס פון באשײםעז וױכטיגע די

 פאר ארבעט די פארשטארקען צ־ = געיועז נען
 פערציג אלגעמײנער אן םון איינשםעלינג דער

 אינדוםסריע באקײיד דער איז וואך שטוניעז
 :אד מעז ארבעט ייענדער מערסט< די <אין

 שטונ־ 48 אפי״ו אײניגע איז איז שםונדען 44
 ניט־ױניאן די ניאניזירען” :װאך> א דען

 אײנ־ העלפען אינדיסםריע; דער פץ טיײיען
 צװי־ פארהאגדללנגען קאלעקטיװע שטעלען

 אלע אין ארבעםסגעבער א־ן ײ:יא:ס שעז
אינסערנאציא־ דער העלפען אץ :יעגדער

 ױ־ Tטרי םרייע פון קאנפעדעראציע נאלער
r טעקרעטאריאםען םרײד די אין ניאנס i אנ־ 
אנשטרענגי:־ זײערע אין אינד־סטר־עס דערע

 זינט פ$ןרשם>*רקט פיל ארג»ניז«ציע
 דױים־פרע־ כאריכםעם קאנגרעם. לעצםען
 דער פון םארזיצער קרײנדלער, זידענם
 יר־ אננע־םלאסענע פון צ$ל — ביררא.
 — פארגרעסערם. םיטגלידער און ניאנם

 פערציג א פאר ארבעטען צו באעזדיטם
 באםײ- אױך זיך האם — װאך. שםונדען

 קלײדער־פאבריק א עפענען אין ליגם
ישראל. אין

 און דיקטאטור פון רועלם די באםרײען צו גען
אוגםערדריקונ^

 וױדער איז קרײגדלער וױים־פרעזידענם
 דער פון פארזיצער אלס געװארען דערוױילם

 אמעריקע פון זיינען אים חוץ א עקזעקוםיװע.
 אמאל־ די קאנגרעם ביים םארםראםען געווען

 דורך ױניאן װארקערם קלאדלנג גאםײםעד
 און קעש העםערם. די און וױינשםיין. םשארלס

 ס&עקםאר. גײםהען דורך ױניאן מילינערי
 זײן אז קאנגרעם בײם םעלדונג םפעקםאר׳ם

 געגען םםרײק דעם געוואונען האם ױניאן
 האט נארװאק אין קארפאריישאן זזעם דער

ארואציע לעבעדיגע א ארויםגערופען
 װיים־ האבען קאנגרעס צום שארענדיג

 האגנא פרוי, ייץ אח קריינדלער פרעזידענם
 רײע א אויך באזוכם האסקעל־קרײנדלער.

 װיכםיג־ די מים געםראפען זיך איז לענדער
 באװעגינג ארבעםער דער פון מעגשען סםע

 אי־ םראגקרײך. האלאנד, באזיכם האבען זיי
 אין ישראל. אח םערקיי נריכעגלאגד. םאליע,
 דער אין גענומען אנםייל זײ דיאבען ישראל

 קליידער םרויען םון פאבריק א שון עפענונג
 האם אינםןירנעשאנעל דער פון 62 לאקאל װאט

 לו־ װײם־פרעזידענט מעגעדזשער. זיץ דורך
בײגעשםײערם. םםאלבערג. אים

 דער האט יארק נױ קיין צוריקקוםענדיג
 איינגע־ ישראלי פאר ראט ײניאן .טרייד

 וױיס־ און געםט די פאר לאנםשעאן א ארדענם
 א געגעבען דארט האט קרײנדלער פרעזידענם

 אײנדרוקען. ױינע פון באריכם קורצען
 אפענהארציג גאנץ גערעדט האט קרײנדלער

 דאר־ פון שאטעךזײטען און ליכט־ די װעגען
 דער אימפאנירט אים האם עס לעבען. טיגען

 די אויך אבער קבוצים. די אין אידעאליזם
 לײדען מערסטע די װאם מאנגעל און נײט
 אונטער־ אײד האבען ״מיר געזען. ער ־אט

ױניאן א געבױט האבען מיר װען געהונגערט
 לאנד א בײעו — געזאגט קרײנדלער האט

שװערער״. נאך איז
 דער פאר באגײסטערט איז קריינדלער
 נאך און שטאט דער פאר סײ שטאט,חיפה.

 איז «ער חױטי. אבא םעיאר, איר פאר ניער
 מענשען, איבערגעגעבענטטע די פין אײנער

 װײסט און שװער ארבעט עגערגיש, זײער איז
 זײנע פין װי־־ען גוטען דעם געױינען צ־ ױי

מיטמענשען״.
 װעגען דערצײלט א־יך ־אט קרײנדלער

 װאס פרײען־אינטערװעש. פאר פאבריק דער
 אפיציעלער איר אין באטײליגט זיך האט ער

אױף אנגעדײטעט אײך האט אדן דערעפענלנג

 צענםרא־ קײן :ישםא איז ישראל אין אז דעם
 דרײ דארטען םאראן שניידער־ױגיאז. לע

 בא־ וואס , הסתדרות דער םון אפםיילונגען
 און םעקסטיל פון םיטגלידער םון שםייען

 סח םערםטע די צוזאםען. ארבעםער ש:יידער
 אי־ די ארבעםער. מעקםםיל אבער זײנען זײ

 ארבעםען װאם שניידערײען זיעען בעריגע
אכלאל. וױ זיך פאר

 געװען איז לאנםשעאז דעם םח םשערמאן
 םענעדזשער ברעסלאװ, ױסף רױיס־פרעזידענם

 אינםער־ די פון םערםםע די .35 לאקאל פלן
 יארק נױ אין װײם־פרעזידענםען נעשאנעל

 אנ־ אויך זײגען עם געװען. אנוועזעגד זײנען
 םעגעדזשערס לאקאל צאל א געװעז װעזענד

 באארדס דזשאינם ביידע םון םארטרעםער און
 םאר־ געװען אויך דארם זיינען עס אוגזערע.
 פאראיי־ יי ױניאנם, אנדערע צאל א םראםען

 אי־ די און געװערקשאפטען אידישע ניגםע
פרעםע. דישע

 װענדונג דובינםרץ׳ס פרעדדעגט
 װעגען טטײט־דעפארטמענט צום

 אץ אדעסטידטע באםרײען
שפאדע

 גע־ זיך האט דובינסקי דוד פרעזידענם
 זאל ער אז םםײם־דעפארםמענם. צום װענדעם
 אין פראנקא־רעגירונג דער אויף װירקען
 םירער. ױגיאן טרייד די באפרײען צו שפאגיע
 גע־ ארעםםירם יאר םאריגען זייגען ורעלכע
 פרע־ דער שפאניע. קאםעלאניע. אין װארען
 אין האם אינםערנעשאנעל דער פון זידענם

 דזשאן םםײט־םעקרעטאר צדם װענדונג זיין
 ארעס* די אז דערקלערם. דאלעס פאסםער

 געקענט װאלםען ארבעםער־פירער טירםע
 רעגירונג.װאלט אונזער אויב װערען■ באםרײם
 אויף אײנםלום״ און אויםאריטעט איר געניצט

דיקםאטור־רעזשים. פאלאנגיםםישען דעם
 באדייטיגג גרײסע א געהאט װאלם »עס

 םאר־ די אלם אמעריקע פון פרעסטיזש פארן
 מענטשלעכע און פרײהײט פון קעמסערין

 אינ־ דער פון רײען די אין ספעציעל חשיבות•
 װע־ באװעגונג. ארבעםער םערנאציאנאלער

 קאמף איז נזיטיג אזוי איז עס הילף מענם
 װאלט עס צילען. געסײגזאמע אונזערע פאר
 װערטפולער און צײטלעכער א געװען אייך
 אײנ־ סטײט־לעפארטמענט אונזער פון אקט

 טרײד ארעםטירטע די פאר זיד צושטעלעו
 געהאלםען װאלט דאס װייל "ניאניפטען.

 דע־ קאמוניסטישער דער אנטקעגענװירקען
 ײעל־ אפמאד דעם אויס נוצט װאס מאגאגיע.

 פראנקא־ מיט האם רעגירונג אינזער כען
 גע־ העץ־פראפאגאגדע א פירען צל שפאניע

לאנד״. אינזער גען
 אז באטאנט. האט ד־בינסקי פרעזידענט

 צו סטײם־דעפארטמענט צום װענדונג זײן
 ארע־■ די פץ באפרײאונג דער אין העי*פען
 אן נאר ניט איז ײניאניטטען טרײד טירטע

 אץ געפילען אײגענע זײ:ע פץ אויסדרוק
 הסכם אין אױך איז נאר איבערצײגונגען.

 אמע־ דער פין שטעלונגי אפיציעלער דער מיט
לײבאר. אװ פעדעריישאן ר־קען

ו

---------------------1954 אױנוסט,

הע! פאר האסף ד;ר
פאן אץ

 ר־ט איז װעלכע אינםערנעשאנעל• אונזער
 גע־ צוריק יארהונדערט האלבען א העכער

 קאמף אינם רײען פאדערשטע די אין שטאנען
 אםע־ דער אין םױעמ־שאפ דעם אױסצוראסען

 א־יפהײבען און גאדעל־אינדוטטריע ריקאנער
שען דעם  ארבעטער, די פין רצב עקאנאמי

 פארמא אין קאמף ענלעכען אן לעצטענט פירמ
 מיניביים־ געזעציעכע די העכערען צי ריקא

 ארבעטפ־בא־ די פארבעטערען און שכירית
 אר־ דער אין מ^אכ־ת בעל די פין דיגונגען

 קאמף דער באקלײד־נג־אינדיפטר-ע. טיגער
 ה־יפט־ אײן אײף א״צט זיך קאנצענטי־ירם

 ־ דיג געזעצ־־עכע ד־ העכערען צ־ פונקם
שאנעי א־נזער אבער מום־שכירות.  א־נטערנע

 פין ־יערען באשטימט זא̂־ עס אז פאדערט,
אי ױאס לאדיטע. פפעציעלע א מלוכה דער  ז

עג גר־נטיעכע א דירכפירען רדכ ע ט  פץ אינ
 ארבעטס־באדינ־ א־ן שכירית אלגעמײנע די

ריקא. פארטא אין גונגען
 אינ־ טפעציע-ע א האט יאנואר לעצםען

גע־ באשטירט איז ־יאפ קאמיםע. דיסםריע־
ש־ פ־ן אדר־ניסטראטאר דורכן ודארען .  כיניםי

 די־ פרעזידענט װעייכעי אין געזעץ שכירות
 אר־ דרײ די פץ אײנער געװען איז בינסקי

עכען אן :אך בעטער־פארשטײער טי  עפענ
 רעלא־ ריקא, פארטא כאטע. טאן אין פארהער

 און קארטעט די פאר העכערעג א מענדירט
 סענט 55 א־יף 33 פון ארבעטער בראזיער

 העכערונגען קלענערע. הגם ענייעכע. שעה. א
 אר־ די פאר געװארען רעקארענדירט זײנען

 די פון צװײגען ר-ארשײדענע סי אין בעטער
 טעקטטיל־ארטיק־ אץ נאדעל־איגדוסטריעס

יעז•
 ױינען רואט אינדיסטריעט דאזיגע די אין

שען אינם ױיכטיגטטע די צװישען  עלאנאמי
 באשעפטיגט זײנען איגזעל. אויפן לעבען

 פראד־ק־ דער בײ ארבעטער סײזענט 55 ארום
 אינטערװעש. בראזיערפ. לארםעט־ פון ציע

 ד,עטס. ב־יטלען, קינדער־דרעסעס• אין הויז־
 ב־אי־ העמדער. רײנער־ס־טס. ערבראידערי.

 הענטש־ שאלען. נאז־טיכיעך■ סװעטערס. זעס.
 פארטען אנדערע אץ באד־קאסטײרען יןעס.

ײדונג־ארט־י״ען  טעקםטיל־אייפאר־ און באקי
ת א־צטיגע די בעטינגען. רי שכי ײפ־  אין ריניי

 פלן איז אינדוסטריע־אפטיײיונגען 2״ די אט
ס שעה. א סענט 5.3 ביז הא־־ב א אץ דו ײ ' 
 געזעצ־ די דארפען רעקאדענדאציעס נײע די

עכע  בב פץ װערען געהעכערט מיגימימס י
ב א א-ן אי שעה• א סענט 57 ביז ־

 אינ־ אייע די אין אלבעטער־פארש״ט־יער די
 גע־ אנדיײב א־ז האבען דיםטריע־קאמיטעכ

 אבער העכערונגען- גרעסערע פיל פאדערט
 רעלא־ ר״סטע די צ־ ציגעשטירט האבען זײ

 ניי־ ױינען העכער־נגען די הגם מענדאציעס.
 געהאימען. האבען ;־־ 1וױיי זעראבעל־װײניג.

 שוידער־ די פאר לאבען־ברײט ־אייבער א אז
 פארטא אין ארבעטער עלספײאטירטע לעי

 אזיי אבער גארנישט. ױי בעסע־ איז ריקא
 באלאנט זײנען רעלאמענדאציעט די *וי גיך

 געשרײ א אײפגעהליבען זיך האט געײארען
 האבען אד” אל:טער:עמער־לרײזען. די אין

״ לצטילל רען אז אינזע״ אײפן שעפער  ז
 די ד־רך ילע-ען אעד־סטריעט די אז אװעל.

 געטרי־ פשלט העכערונגען מינימלם־שכירלת
פץ פראטעסטען די באנקראט. צי װערען בען

 םיניםום־עכירוה :<ר<
א ה י י ־ א ה ־

 אפקלאגג אן געפ־נען האבען בלים בעייי די
 זײ־ װאם ללאשינגםאן. אין פאר־ערען די ב־י
 אדמי־ בײם ;^נגעגאנגען חלדש פאריגען גען

 געזעץ, מינימלס־שכירלת פלן ניםטראטאר
 קא־ די דארף 'לעלכער מעקאמב. ר. לליליאם

 גע־ אלן באשמעטיגען ריםע־רעקארענדאציעס
ד־רבפיי־ען. זעציעך

דא־ די בײ איז אינטערנעשאנעל א־נזער
 איר דורך פארטראטען געלוען פארהערען זיגע

 און טעפער יאזאר דר. רעסײרטש־ד־רעלטאר
 גע־ האבען זײ :עיסאן. דעניעל :על,י־ף א

 פרא־ ריזיגע די באװײזען צ־ ציפערען בראכט
 די אט אין ראכען בתים בעלי די ילאכ פיטען.

 געװאל־ דער ריקא, פארטא איז אינד־טטריעס
 אין בלויז אינדיסטריע דער פלן "א-קפ טיגער

 אלמ׳ױשר׳דיגע די אין יאר עטלעכע 'עצטע די
 פארםא איז אינדלםטריע דער פלן קאנקלרענץ

 מאנופעקטשלרערס לעגיטימע די געגען רי־א
 אנגע־ איז עס שטאטען. פאראײניגטע די אין

 ארבעטס־ ביליגע חלץ א אז געללארען װיזען
 פאר־ אין מאנלפעקטשורערם די לריגען הענט

 עלעק־ באלײכםלנג. רענט. ביליגע רילא טא
 פריװילעגיעס ספעציעלע אלן קראפט טרישע

 טראנספאר־ אלן שטייערען באשטילען ביים
טאציע־קאםטען.

 אליך זײנען ילאשינגטאן אין פארהער בי־ם
 און מאנלפעקטשורערם צאיי א אײפגעטראטען

 אסאסיאיישאנס בתים בזדי פץ פארשטײער
 האבען .לועלכע שטאטען פאראײניגטע די אין

 לוירקונג רלאינירענדער יער א'יןז אפגעלויזען
 אין ארבעטם־סטאנדארד נידעריגער דער ללאט

 הא־ נאדעל־אינדוםםריעם רילאיער פארטא די
 די אין אינדוטטריעס זע'ביגע די אײף בען

•שטאטען. פאראייניגטע
 דים־ פלנם לײזונג גרינטלעכע מער א א^ס

 פאר־ אין מינימלם־שכירלת צלוישען פראפארץ
 שטאטען פאראײניגטע די א-ן אץ רידא טא

 פרע־ איר רךיד אינטערגעשאנעל אלנזער האט
 קאונ־ עקזעקוטױו צ־ם פארגעשייאגצן זידענט

לוירקען 1זאי ער אז ל״ א־ל פ. א. דער פין 1טיי
אמענד־ אן דלרכפירעז 1זאי לאנגרעס ר ד< אז

־1ללעי לױט געזעץ ! מיניד־פ־שכירלר צלם רענט
ריקא פארטא אין ישכירות נײנירים־ רי ז כען

אײף אליםאמאטיש װערען געהעכערט זאיען
מיני־ די ביז יאר יעדעז ה שע א טענט פינף

זיך װעלען ריקא פארטא א־ן :לעילם
די אין מינימום־שכירלת די ריט ־ײכעז א־יסג

טטאטען.’ ׳־ניגטע פאראי

 ר,א אין באשטימט אײהעי פ־ער
נאציאנאלע פא־שעז צו נדצעט

|> C >  , -J S
עלזעקוטילל־סעקרע־ רהעי. א פ. פרעדריק

בא׳טטימט איז ערנע־טאנעל. אי:ט דער פץ טאר
פון קאמיטע א אין טגליד < י יי ״ א': גע־יארען

געזלנט־ נאציאנאייע די ען !איש : צ' דרײצעז
די האבען ’ ־יעט לאמיםע די פראבלעמעי.
פארשיידענע די פאר־טען ײסצי א אויפגאבע

לריגען לואם סטיטיציעס אינ רעדיצינישע
פאר־ט־ידענע די אלן גירלנג י־ע י דע פץ ף1היי

דאן און אינכטיטלציעס שע יציני מעד ־ארטען
געזלנט־פאר־ אארדיױרטען י א פארמלייירען

לועט קאמיטע די ■לעלכען י אן. 1פי זיכערלנג
קאנגרעם. אלן פרעזידענט םיצ פארשייאגען

ם 23 י ד  j> ----------------------------------
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 דיאם יאר־ ניל אין אפיל־געריכם אן
 לועלכער ללים אגטש^לנג אן ארויםגעגעבען

 װערען באשםראפם נים שאר ארבעםער אן
 אנצונעמען אפגעזאגם זיך האם ער אויב

 אן אליסגעמאכם האם ער איידעי דזשאב א
אנעמפלאימענם־בענעפים. פאר אפליקאציע

פאםקארי־ נילאלאם ארבעםסלאזער דער
 דזשאב. א אנצלנעמען אפגעזאגם זיך ־אם :יס

 אנעמ־ צלם אװעק ער איז שפעםע־ מעג דרײ
 געמאכט-אן אלן אפיס אינשלרענס פלאימענם

 ארבעטסראזעךבענעפים. פאר אפ^קאציע
 פאם־ אז געהאלטען דאן האט בעאטטער דער

 בענע־ צלם בארעכטיגט :יט איז קאריניט
 פריער אפגעזאגם זיך האט ער וױיי פיגט.

דזשאב. א אנצלנעמען
לא־ איר דלרך האט אינםערנעשאבעל די

 גע־ צום אפעלירט דעניעלס, װילבור יער.
 דער ,אז געװען איז טענה דעניעלס׳ ריכט.

 א אנצונעמען אפגעזאגט זיך האט ארבעטער
 אויס־ געהאם האם ער איידער פריער, דזשאב

 אנעמפלאימענט* פאר אפליקאציע אן געמאכט
 ניט דעמאלם דעריבער איז ער בעגעפיט.

 פארשריפםען די אלנטערגעלוארפען געלוען
 מיט געזעץ. אנעמפלאידענט־אינשורענס כ-לן
 געריכמ דאס האט טענ־ דאזיגער דער אט

 אינם הגם אז הא^טענדיג, — געלוען מסכים
 דרײ געװען בלויז עס איז פאל איצטיגעז

 אײסגע־ האם ארבעטער דער אײדער טעג
 זיך האט ער לוען אפליקאציע, זײן מאכט

 אבער איז דזשאב. א אנצלנלמען אפגעזאגט
 דאס ללען װי זעלביגער. דער פרינציפ דער

חדשים. דרײ אדער ולאכען דרײ געװען ללאלט
 װיכםיג, זייער איז אנםשײדלנג דאזיגע די
 אר־ לוערען זײ לוען ארבעטער. סך א מחמת

 קריגען צל ערשט צום זיך באמיען בעטםלאז.
 אנעמפלאי־ אין גײען די איידער דזשאבס

 זײנען, ארבעטער דאזיגע די מענט־אפיס.
 געריכט־אנטשײדונג, דער פדן זין דעם לױם

 בענע־ ארבעטםלאזען קריגען צל בארעכטיגט
 דער פלן פארלױף אי.ן האבען זײ אליב פיט

 אפליקא־ אויסגעמאכם האבען זײ איידער צײט
 זיך אנעמפלאימענט־אינשלרענס, פאר ציעס

דזשאבס. אנצלנעמען אפגעזאגט

״ יייי ■יס• j ו N י ^ ו ̂ >

 ענד לעלוין ״עיטש פין ארבעטער די ריר.
 ניל טטרים, נטע 19 איטם 181 בראדערס״,

 אלנזער צל דאנק אלנזער אליס דריקעז יארק.
 פאר בינדער. מאקט בר־דער טשערמ^ן. שאפ

 שאפ. אלנזער לטלבת ארבעט געטרייע זיץ
 אלנ־ צל אנערקענלנג אליט אליך דריקען מיר
 דיםט־ אלנזער קאהן- איזי ביזנעם־אגעגט זער

 צלם אץ מילער ס. אלעקס ריקט־מעיעדזשער
 מיר לויגדמאן. געט אטיסטענט־מענעדזשער

 קענען צל יארען לאנגע אלז געז־נט זײ לוינשען
ארבעט. :־צלעכער זײער מיט א:גײן

:ע ט י מ א ק י ד
 סעם אלן פײדער הערי בראץ׳ הײמי

סער. 'לאי ; U7 לאלאל פ־ן גרינבערג.
 סעם אלן באלמאן משה : io לאלאי פלן

טע& א־ן .9 יאקאל פין בערגער
.35 1לאקאי פין פרע;ל. איז אפמאז



גערעכטעקײט <{24 זײמ

 דרעס אין זיך הערם אם
 םראגע דער אויף י םרייד

בא־ קיק ליידער םען העז
 נים ענםפער שםימםען

 לײן בעםערע די געבען.
גע־ שוין האבעז הייזער

אויסשםע־ זייערע האם
 םרי צו גאך איז פארלויסיג אבער לינגען•

 ערװארםען. קעז מעז וואס פאראויםצוזאגען
 אפ־ גאנץ זיינעז סאנוםעקםשורערס אײגיגע

 איבערגעלא־ האבעז בייערס די םיםיםםיש.
 אבער ביסעל■ א באשםעלונגען. ביםעל א זען

 רי* וױפיל זיך װענדם איצם געגוג נים װײם
אדײגשיקען. ודזילזיז זײ ארדערם

מ םים ביז ע םל  די םלעגען צוריק יאר ע
 בא־ גישקשה׳דיגע םאכעז םאגאזינען גרויסע

 םלע־ םאנוםעקםשורערס די ארן שםעלדנגעז.
ז  שםי־ גוסע א אין נזעזאן דעם אנפאנגען מ

 אמ ארדערם אריף געארבעם ר.אם םעז םונס
 איצםער םםאק. צוגעגריים אויד ר.אס סען
 אזוי גרריסע קרעמער אגדערש■ גאנץ עס איז
 גים אופן בשום װילען — קלײנע די ודי גום

 זיד פארהײפעז :םםאק סײיפעז קײז ר-אבעז
 ביסעל א זיי מאשסעלעז םסײלפ• זיי׳יגימ

 קײן פער. גים אבער פאראויט אין דרעםעס
 ױארעס פארשײדענע פון אײםװאל גרי׳יסען

 זײן. ױילזת יײ נים• זײ האלסען פאסאגעז ארן
 כדי םים״. די אויף .גרינג זאגיװ■ צו אזדי

סת קאפריזעז די לײם ®אנעדדזרירזיז קענעז צו
®רײזנדקליעגםעז. יײערע

 דעם אין *יאבלעםעז שודעדע שאפם דאם
 א בלויז דויערם סעזאן גאנצער דער םרײד.

 שליםלעד זאי* פעז ײעז ודאכעז■ 8 אדער א
 פארבלי׳יבם באשםעלונגען. נמכען װעלעז
 וײיל אויפצונײען. זיי נים וײם קײן «שום

 פעזאז ד־ער שוין איז ײאס־ורעז. זר׳ידער
 שודעריג־ די אויף מקרקם נים אבןיר אידעק.
 גע־ בחים ',בעי נוערםםע די ייינעז קײםעז

 פרא־ דײער מו״־יײפיג באגרענעמן צל גייגם
ע ד מ י לײם ײ ארדערפ. אקםדעי*ע י

 פאכען *'ובירם האבעז פירסעם *ײניגע
 װאכען 4 אדעי י אײםשםעלונגעו דײערע
 צײ געהאםם האבעז זײ יאר. אייע וזי ®ייעד
 צזךי.בייערפ׳ נרעפערע א ארים אזוי צי*יעז

 איגגאנצען זיי צייש דער פים אמשר אין
 ױאו פארקעםפ• אנדערע די פון אפגעװאײנצן

 נייע די אנציהוקעז געײיש״יעך פאייעז דײ
 ארײם־ זיך האם דאם אריך אבער פאסאנען.
 בי^י־פ ערפזדיג קנאשעז א פאר געודיזען

 האםעלם די אין :גענוג געירעז םאהע זײנעז
 צינזער הית קריגעז געקענם ניס טעז האם

 באשסע־ ױײגיג געסאכט ־אבעז דיי אבער
י*דגנעז•
 באד'נ־ אזזױכע גע,יײמ־*עד.אונשער ײי
 דאניפעהסשררערס די זיד ששרעגגעז גינגען.

 מער ,ידאס גארםענם אין ארייגןױגעבעז אז
 בנין. גאנצער א איז דרעס יעדע מידע.
 שסאד. יעדען אויף ממדד טעז איז ז־עדצו

ארבע־ ט^אכית בעלי די אז ױך מרשנדיש

 קלעג־ זײנען פארדינםטען ד־ און שרוער םעז
לעכע•

 אלענ* • גרט ניט איז עס ־כל. סך דער
 א פארמולירען צו פדי צו נאך איז פאלס

 קומענדען דעם װעגעז מײנוגג באשםימטע
 פון פראצענט היפשער א סעזאן. הערבםם
 אויף אגב, איצם איז מיםגלידער אונזערע

 צוריקצו־ נים זיך אײלען און-זיי וואקאציע
 מלאכות בעלי די עט ױינען גראדע און קומען

 ארבעט. דער צו דיאבען דא םוז מען וואס
 װעלכער אפיס- פארן פראבלעמעז שאפם דאס

 קאמ־ מים פעק גאגצע םעגלעך קריגם
 זײ װעלכע אין בתים. בעלי די פון פלעינםס

 די אז אגריםענםם, אונזעדע יײם פאדערען,
 אבער צור*ק. קוםען באלד זאלעז ארבעםער

 און זאכעז• די צו געװאײנט שױן זײנעז מיר
 עס ־וי זײ מים ספראווען שױן זיך װעם םען
איז.

 ששײכען לעבענס־סישלען פ.ץ רןאסםען
העכעד און העכער

 דער פון באריכט לעצםעז דעם לוים
 די האבען םםאםיםםיק־ לעיבאר אור .בײרא

 גע־ װידער זיך לעבעגס־מיםעל םח קאםטעו
 ארויף דאך אבער פיל. נים סאקע העכערם.

 וואס איז אינםערעםאנס איײנםער. נים אח
 — קאםישאבער לעיבאר פעדזיראלער דער

 שםײגען דעם באצײכענם — קלאג עװעז
 -אנהאייםעגזײגער אן אײף אנװייז אן אלם

 פאר־ דעס ער בעםער. נאך םםאבילישעס״.
 אנהאלםען װעם םענדענץ די אט אז אוים.
 :זיידען מאנאםען• זוסער װײםערדיגע די דורך

 אינםערגאציאנא־ נייער א אנקוהען זאל עס
 דעפרע־ ביזגעס נײ< א אדער קריזים ל<ר
 װירקלעך פארדינם קאמישאנעד דער םיע.
 ער איז נאר גיט י־ען. גראםײ אים דא־־ מען

 איז ער :אר וזעכערונג. דער מיט ציפרידעז
 היםפות ענייענע פאראויטצתאגען געגויגם

 אזוי וױ טערקיױרדיג. צוקונפם. דער אין
 אויף פיפן א איז יקרות װאקפענדער דער
 ציגאב אין נים. פיי־ רוײסען צייםזין. גוסע
 דעם פון <םאקע באריכט ־יעצטער דער וײתט

 צא^ די אז דעפארםפענםו. לעיבאר זע־־בען
 דעם פארגרעסערט זיד האם ארבעטס־יאזע

 און טײזענט• י׳ י נאך פיט פאנאם ~עצטען
 ארבעטס־ די פםאביליזאציע. פעז ריפט דאפ

 ציפער די דערגרײכם שוין האט ארפיי ייאזע
M םיט פיליאן 3 םון l .פארא־ בעת טויזענט 

 פיליאן ו — בײ געהא־ישעז דאם ד.אם 'ארען
טויזענם. 562 פיט

רעז. אסיציעלע זיינען דאס פן  א־פ־ צי
ען ציפערען אפיציעי** ב ע עג פג ײי  ד«ר פון א

בען -פי־אי־א״ די און .1י אוו פ. א.  אן גי
פ ארבעטפ-אזע צאיי די ױ ל 5 א  אמ אן• פי

ם ע די אױב אז זאגען. פביני  אד־ פעדעראי
ע סטראצי  פא־ א־ר ב־י פארבלייבען ײעט םיני

סי ס גאר פון לי  פאר־ זיר וועם איז טאו ני
ז לאוען וי ת די אויף בי או  ט־טי־ אירע פון נבי

ט װעם נאײניקעס. עפען לאנג ני ר ביז נ די

 קײנער װאו לאגע אזא דערגרײכען װעלען
העלפען• קענען נים ױעם
 דאפ און מאשץ רעפוכליקאנער די

םאלקס׳אײגןןנטופ
 אדמי־ רעפובליקאנער איצםיגע די װען

 קאר־ מיט געװארען ערװיילם איז ניסםראציע
 פארשפראכען זי האם צוריק, יאר צוױי גע

 פון וואוקס גװארדיגען דעם אפצושםעלען
 אפםיילדנ־ סארשיידעגע די אין יםאציאליזם״

 אלע רעגירונג. פעדעראלער דער פרן גען
 אנגע־ זײנען װעלכע געזעצען פראגרעםױוע

 דע־ פריערדיגע די אונםער געװארען נוםען
 גונםטען צום אדםיניסםראצציע מאקרםישע

 פון זײנעז םאסען. פאלקם און ארבעםער די
 געווא־ באםיטעלם אייזענהאוער פרעזידענט

 ױאפ און ׳.,םאשעליזם .קריפינג אלס רען
^ באזייםיגט■ װערען רועלען זײ שנעלער  א

 אמערי־ דער פאר זיװ דאם דועם געזינםער
עקאנאםיע. קאגער
ר אם םים אײנקיאנג אין פאי־יטי. ת

 געזעץ דער געווארען דורכגעפירם באיד איז
 ד.אט רעגירינג פעדעראלע די װעלכען לויט

 אויי־- אםעריקאנער דעם צו אוועקגעשאנקען
 אויל־קווא־ אונםערטאםערדיגע די םאנאפאל.

 קאלי־ שסאםעז די םרן ים־ברעגען די בײ לען
 געװען איז דאס װ. אז. א. םעקסעס. פארניע.

 פרןיזידענט םקאנדאל. ־יפעל־שרייענדער א
 ענ־ אן ורעםאאירם פאל צ־וײ האס ס־ופאן
 אי־ט פארדאפם עפ האם און פראיעקם י׳זכעז

 װעז זרז עס װאס אקם שעדייעכםםען דעם
 ניט האבען עם אםעריקע• אין פארגעקופען

 ליבעראלע די פון פראטעםםעז די געהאלפען
 אדפיני־ די םענאםאי־ען. אין קאנגרעפליים

 װי םיאיריגצ. אײף באשסאנעז איז פםראציע
 רעפובליקאנער די ר.אבען וועלף הונגעריגע

 'אר־ 2(י איבער פאר געווארם פאליםישענט
 דיער נעקומען ענדי׳צד איז עס װאנעז ביז

 ביל דעם האם איײענהאוער פרעזידענט טאג.
 אינםערשריפט זיץ םיט און אדנטעי־געשריבען

 אוצרור״. יאנד גרעפטע אפעריקעים זײנען
 א־נ־ פריװאטע צי געװאיען אײעקגעשאנקען

טערגעפער.
 פדרה א אנגעפאנגעו זיך האט ד<ם נאך

 אנדערע די ביט'עכווייז ליקווידירען פון
 רעג*־ די יועיכע אינטערנעמונגען■ דייכה

 גע־ איר פאר אײנגעשאפם זיך האם רינג
 די — צווערשם צײם. מלחפה אין בי־ײד

 ערזאץ־גומי פון אינדופטריע גיגאנטישע
 בא־ ־אט װע־כע י־אבער). (סינםעםישער

 ־1רועי אדן דידאר בי^יאן ו איבער טראפעז
 אײפצ־■ כאש־׳אפען האט רעגיר־נג די כער

 גע־ ניט .1954 יילי. ט*ז1 דעט פאר גיעבען
 האט אונםערנעפונג די װאפ ד«ם אײף קוקם

 פרא־ רײנעם א אײ־נגעבראכט יאר ■־עצטען
 נאכדעס : דא־אי פיי־יאן 62 העכער פרן פיט
 בויען צו פארבאטען אדפיניטםראציע יד האט

 בא־ װאײנינגען. שטאסישע טזיזעגט 75 די
אדמיניהטרא־ פי־יערדיג־לר דער פ־ן שנדדם

----------------> 1954 אױגוסם,
 פע־ דער ארדער אן געגעבען האט און ציע.

 פארקויפען צו אטאריטי האוזינג דעראלער
 ביליאן 1 איבער אינװעסטארם פריװאטע צו

 אייץ מארטגעדזש־באנדם. פון ווערט דאלאר
 טאר רעגירונג די װערען. ליקוױדירט מוז
 פרױואט קיק מיט קאנקורענץ אין שםיץ :ים

אונםערנעמערס.
 אויף פארנומען זיך זײ האבען לעצטענם

 װי מער זײ שטײט װעלכער פראיעקט דעם
 פרא־ דער האלז. אין בײן א װי אנדערע אלע

 יועלי (טענעסי .םי־װי־אײ״ די הייסט יעקט
 אלט. יאר 20 העכער שוין איז און אטאריםי)

 7 פז־ן שטרעקע גאנצע די האמ אויפטו איר
 טי־װי־ די אויפגעלעבם. שםאטען צעגטראלע

 עלעקטדישע ביליגע געשאפען האם אײ
 זיך האם געגענם דער װעלכע אין קראפם

 קאנ־ דעם אויסער גענויטיגט. שטארק זײער
 װירםשאפט לאגד די אטאריטי די סערװירט

 א דדרך פארהים און געגענט יענעם איז
 פעריאדישע פון וואסער־דאמבעס פון סיסמעם

 א אנםאכעו פלעגען װעלכע פארפלייצונגען.
 פאראורזאכען און געגענם יענעם איז חורבן

 איי־ אין שאדען דאלארס םיליאנען יערייעד
קרבגית. מענשלעכע *ון גענטים

 ניצען עקאנאמישע דירעקםע די חוץ א
 טי־װי־איי די האט באפעלקערונג דער פאר
 באשםי■ צו .יארד־ססיק׳ א װי געד׳ינם אויך
 פאר קאנםױמערס די פאר פריח דעם םען

 פון גרינדונג דער ביז קראפם. עייעקטרישע
 איז זי יױ דעם נאך אפילו און אםאריםי דער
 גאך םיר האבען אלט• יאר 20 העכער שױן
 ױיםענשאפםלעכען אץ באשסיםםען קיק נים

 פרײז י־שר׳דיגען א באשטימעז צו פםאנדארד
קראפש. עלזןקםרישע פאר

 עיעק־ פאר פרי־ז דירכשניםיעכער דער
 אוםאריטי וואלי סענעסי די וואס טריציםעם

 פער פענם אנדערםהאלבען איז יעכעגם.
 פרױואסע די װערענד שםונדע. קי^אוואם

 אי־ רעכענעז געגענם. זע^בעז אין קאפפאניכ
 שטונדע. א פענס ‘דרײפערםעי מים 2 בער

 א אז איז עם הויך. אז״ פאל צווײ כמעם
 .םי־װי־איי״ דער דאנק א אז זאגען. צו גרזמא

 דזנם ד־רך פראפיטירם אםעריקע גא^ האם
 נים. אדער רױלענדיג ־ױיי :עפפפערימענט

עכיא' זי איז  אין םאדעל איס געשטאנען א̂י
 פ1אי גע־יארעז אנגעכ־פען זײנעז רייםס אירע

באזע. א
 אדפיני־ רעפיב־־יקאנער די ־אם איצם
 די ליקװידירען צ־ באשי־אסעז פםראציע

 פרעזי־ רועלכען ארדער אן דירך םי־װי־איי.
 דעם ארויםנעגעבעז האם אײזענהאיער דענם

 די אויםאריזירס ער װעלכען איז יעיי םצן17
 א שליסען צו קאדישאך ענערדדשי -אםאםיק

 קאמ־ קראפם פרױואםע א מים ?אנטראקס
 צי קראפם עלעקטרישע ??1צוצישטעי פאני■
 שםי־ א זיך פאדערט דא ״םי־ױי־איי־־. דער
 ענערדזשי ״אםאמיק די :דערהייערינג 1קעי

 א א־יפזיכם איר אונםער האם קאמישאן״
 וואם קענםאקי. פאד־קא. אין פלענט נײעם
 די עקםריציםעם.4עי מער פאדערען װעט

 יליט קאנטראקם א אצי:ד האם .טי־ױי־אײ״
 איר ציצישםעי׳ען קאמיסיע אטאםישער דעי־

עך ̂אייאש ביליאן 25 יער̂י  עלעק־ שםונדעז קיי
 ריאט פרעזידעגט דער ״אש לראפט. טרישע

 אפצו־ איז ארדער זיין מיט באציועקט אאא
 פון פראגרעס יױיםערדיגען דעם שםעלען

 קויפען צו איר צייינגען ד־רך אוטאריטי דער
 קאמפאני פרױואםער א פרן עלעקםריע־קראפט

קאנ־ איייץ. דאם פראדוצירען צ־ אנשםאם

 עפענטלעך ־אט ־אספייד טשעט גרעסמען
 פלאר אויפן האנדל־נג די אט קריטיקירט

 אן װי באצײכענט זי און קאנגרעם פ־ן
 קאםטען וועט װעלכע רויבערײ׳ אײנפאכע

 מיליאן 104 איבער לאגד פון בירגער די
 םקאנ־ גרעסטער דער איז דאס — דאלאר.

 גע־ דורכגעפירט איז עס ־וען איז װאם דאל
 אמע־ םון בירגער די פון חשבון אױפן ארען ו

 גע־ האטפילד קאנגרעפמאן ־אט — ריקע
 װײניגער נים און מער ניט איז דאם זאגט.

 קאמפאני. פריװאטער א צו םובסידיע א װי
 סע־ גערעדט אויך האט זין זעלבען דעם אין

 באשולדיגט האם ער היל. ליסטער נאטאר
 עפענט־ אין אדמיניםטראציע אײזענהאוער די

 עגטגיל־ אן צ• .טי־װי־אײ״ די פירען לעך
צוזאמעגברוך. טיגען

 .טי־װי־עי״ דער ד,אט גליקלעכערוױיזע
 אמעריקא־ אין ארײגגעדרונגען טיף פראיעקט

 עס לײכט אזוי גיט איז עס און לעבען. נער
 מיליאן 4 צו נאענם װעג. פין אפצזדאמען

 בא־ װערען שםאטען. 7 אין אמעריקאנער
 ערםער צוריקגעשטאנענע אים. ד־רך רינם

 לעבןין. א אפגעפינסםערם האבען ײעלכע
 אנגעפאנגען .טי־װי־איי׳ דעי דורך האבען

 זון־ די דערזעז דיאבען זײ ;פרײ אםעמען צו
 אינםםיטוציע די מאל. ערשטען צים שײן
 אויף נים־קוקענדיג אז פאפולער, אזוי איז

 האבען לאבי, פאוער אײנפלוםרייכער דער
 גאייערגארם, מיט קאםיםעס ארגאניזירם זיך

^ז וועלכע שפיץ. דער אן סענאםארען  אן פי
 רױיםערזײגעד איר פאר קאמף העפםיגען א

עקזיסםענץ.
 פרע־ װאס איז, אינםערעסאנט באזינדערס

 פאו־ םעג צוױי האם אייזענהאוער זידענם
 אנ־ פארשפראכען .1952 אין ער־ױילינג• זײן

 באםרייבען זי און .םי־װי־איי״ די צוהאלםען
 א און עפישענסי. פין מאקסימום א אדנםער

 פון איינװאוינער די צו פארזיכעי־גג די דאנק
 םענעםי. סםיים דער האם געגענם. יענעם

^ אין ביאל ערשםען צים  גע־ יארען• פי
 באלד צעםעל. רעפוביייקאנעם פא־ן שםימט

 פרעזידענם דער האם וואלען די גאך אבער
 .םי־ודי־ דעם באצייכענען צו דערלויבם זיך

 סאשעליזם־. .קריפינג א'ס פראיעקם אײ״
 גאר־ אנצושםעלען ציריק ענטזאגרנג זיץ אייל
 21 העכער פאר ־אם ױעי׳כער קייעפ. ר. דאן
 די געדינם איבערגעגעבען און געסי־ײ יאר

 .פי־־ײ־ דער פון טשערמאן איפ רעגיר־נג
 שםארק־ דער אלס אנגענימען ־ועי־ט אײ־

 םים פרעזידענם• א־נזער אז באװייז. סםער
 ענםשלא־ זיינען פארםיי. זית פין באםעפ די

 די װעס פראיעקם. דעם ליקװידירען צ־ פען
 דערלוי־ דאס *פענםלעכקיים אםעריקאנער

ל בעז

א־ סס;: אפעריקין אץ לעבעז אידיש י
 א נעמען צי זײן דערל־יבט דא מ־ר זא״
 פאר־ עס וועלכער מיט פראגע א אין ־וארט
 םדער, כלל אידישע צאל א איצט זיך נערען

 פראגע די — ט־ער טיר1”? און ליםעי־אםען
 אין װירקען און עבען1י אידיש יאר 300 פון

אמעריהע.
 צו טעמע די איז זאגענדיג אמת דעם

 דעם פאראינםערעסיי־ען צי אבסטראלט
 איז ער יאר. גאנץ א פין מענשען ד-רפשניט

 םאג־םעגלע־ זײנ״ מים פארהארעװעם ציפייי
 א אפגעבעז זיד קענען צי פראבייעמען כע
 ער װאוהין און איז ער ײאס ווזשבון דין

דער* און צילען זײנע זײנען ״אם און גײט.

25 זייט <{------------------------
 אז זאגען, ניט מען קען דאך גרייכונגען.

 פרעמד. אינגאגצען ענין עצם דער איז איט
 װעל־ מענשען, אידישען אינטעליגענטען דעם
 אפגעפרעמדט אינגאנצען ניט נאך איז כער
 א נאך האם און סביבה, אידישער דער פון

 לעבען, אידישען מיםן קאנטאקט געװיסען
 באװע־ צו שװעד צו זײן ניט װעט איך, דענק
 אזא פון מײל א װערען זאל ער אז גען.

פייערוגג.
 דעם צו באגער דער אז מיר. שײגם עס

 גאך אפילו הי־געבױרענעם דעם בײ זײז קעז
 הי־ דער אימיגראנם. דעם בײ ווי שטארקער

 זאגען, צו אזוי האם, װעלכער געבוירעיער׳
 ער און לאנד פון באדען אין װארצלען זײנע
 אמעריקאנער דער פון מער איץ אײן זאפט

 באװע־ יעדע העלפען צו גרײט איז סביבד״
 ער אז באוױמען. צ־ באצװעקט װעלכע גדנג
 ער, אז בירגער; צופעליגער קיץ גיט איז
 ביי• האבען שםאמט, ער װעלכע פון די און

 קולטורעלען און עקאנאמישען צום געםראגען
 מאכען העלפען אין און לאנד םון וואוקם

צו־םאג. זזײנם איז זי וואס דאס אמעריקע
 דיײנם שוין קוקם אימיגראנם דער אויך

 אויגען אנדערע גאנץ מים אםעריקע אויף
 פח איםיגראנםען די געקוקם האבען עס װי

 שדיז איז ער צז־ריק. יאר 30 און 20 םים
 ער תושב. א שױן איז ער אמעריקאניזירט.

 צײםען. געוועז, אמעריקע. אין חלק א האם
 איבער־ את װעלס־מלדמה ערשםער דער פאר

 זײנען גזרות איםיגראציע די איידער הויפס
 'אוײבערגעקו־ יעדער װען קראפס, אין ארית

 ביסעל א מאכעז פת גע׳חלומ׳ם האם מענער
 צײ־ יענע אבער ־יים׳. .א פארען און געלם

 הײם אונזער ארועק. לאנג שײן זיינ<ן םען
 את לאנד• אעזער־ איז לאנד דאם דא. איז

 פאר־ צו געלינגם אדנז װי וױים אזײ אויף
 לאגד. פת מצב עקאנאמישען דעם בעסערען

 אונ־ אויך זיך פארבעםעךט ױײם אזוי אויף
לעבען. אייגענער זער

 אין װי גזם אזוי פראקלאמירונג דער אין
o p לע־ אידיש יאר 300 פון פייערוגג עצם 
 גאג־ דאם אנםײל נעםם אמעריקע. אין בען
 פאלק• פרן םייל יעז־עי אדן פאלק. אידישע צע

 ר.כל סך' א מאכעז שסײגער. זית אויף ייעפ
 עי־שםע' די בײםראגען. ספעציפישע זיינע פרן

 עלע־ רעליגיעזע די ןעלדאגעמ עס האבען
d מענפען. p גע־ פראקלאטירם איז מאנאם 

d דדרך יוארען p סינאגאג פאראײניגכען 
 פײער־ א ז־יער אויף אםעריקע אװ קאדנסיל

a 12 פון אז אופן. יעכען pסעפםעםכער. טען 
d 24 ביז יאר. הײנםיגם p1955 פאי. ם<ז. 

 דאנק־ פוץ גײסס א װערעז אנגעהאלםעז .זאל
 פת אנערקענונג אין שמחה״ ארן בארקײם

 ענלע־ אמעריקע. אין לעבעז אידיש יאר 3סי>
 את הסתם מן װערען פראקלאמאציעס כ<

 גרופעם אנדערע פת ווערען געמאכם גיכען
לעמן■ אידישעז אין

 װעם גיכען אין גאר אז האפזח• דויל איך
^גונג ארבעםער די אײך א  צוס צלםרעםעז ב
 אר־ ארגאניזירםע די װער־װער. ײייל ענין,

ר האם בעםערשאפה מ  געמאכם זיכער אין זי
 נײשםײ־ דײערהאפםע ארן באזײיטענדע א

 איך אםת- לצמן• אמעייקאנעס ציס ערונג
 האבען מיר אײנפלום אן פאר וואס ניט ווײס

 אמ םען17 פון אמעי־יקע דער אויף געהאם
 בא־ אבער וױים איך יארהונדערפ. םעז18

 םען19 פון ארועריקע דער אויף אז שםימם.
 אידישע די האבעז יארהינדערם םעז20 און

W ױניאנם אידישע די אימיגראנםען־פאכען
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 גע־ און פונדאםעגם דעם געלייגם צװייפצל
 אר־ אידישע אזוי װי דורוד״ דזר ®ןר װיזעז

 אפ־ נים און געקעמפם םוםיג האבען בעםער
 שםעלצן צו אפםצר קײז םאי־ זיך גצשםעלם

 םים זיין אח פי־ם אײגעגע זייצרע אייף זיד
צוגלײך. לײםעז
 קצגצן יוניאנם אימיגראגםצן אידישע די

 זײ־ אױף אנװייזצן װידדע און שםאלץ םים
 ארגאגיזאציצס. בליצנדע און שײנע צרצ

מ  די אױף ;אויסגעבוים האבעז זיי װעל
 זיי װעלכצ פארבעםערוגגען גרויםע גװאלדיג

 מיםגלי־ זייערצ פאר אױםגעםאכםעז האבען
 פאר־ דער אויף יארעז; פון םשך איז דער

 פארזיכצ־ םאציאלצ פון םיםםןים צװייגםצר
 מלאכה בצל אידישןין דעם האבען װאס רונג

 פון רייע ערשםער דער אין אװעקגעשםעלם
 גרויסע די אויף ;ארבצםער זעלבסשםעגדיגע

 שא־ געהאלםען האבצן זיי װאס געלם םוםעם
 אינססיםו־ םילאנםראפישצ םילצ פאר סען

 דערגרייכע־ קאלאסאלע זייערע אויף ;ציצם
 דורך געבים אינדוסםריעלען דעם אויף גצז

 מאשינערי אומפארםייאישע פון אײגפײ־ דעם
 װאס סיכסוכים. אינדוםםריצלצ שליכםען צו
 און *הארםאני א'צם הערשם דעם דאנק א

 קריג אײביגער אנשםאם םארשםענדיגוגג
בחים. בעלי דיערע און ארבעםער די צװישצז
אק־ פאליםישער םון גצבים אויפן אויך

 והאס םים ױניאנם אידישע די ה^בען ציע
 ארבצםצר. אידישער דער שםאלצירען. צו

 באלויכםען געװען אלצמאל איז ײצלכער
 איבצ־ האט איז־צאר. םאציאיייםםישצו םיםן
 אנגע־ אוםשםענדען אלע אוגםצר אח ראל

 מענשלעכע פאר קאמף העראאישעז א פירם
 פא־ דער יושר. אוניװעדסאלען פאר רעבם

 געװען אלעמאל איז באוואיםםזיץ ליםישער
 מער רייף. מצר ארבצםער אידישעז דעם בײ

 וואם דערפאר, דאס איז אפשר אנםװיקעלס.
 און געבוגדען געװען ער איז אן דורות םון

 און רעכם. עלעמענםארע זײנע פון בארויבמ
 זארג שםענדיגער דער װאס דערפאר אםשר
 פארםינצ־ אים האם ברױם שםיקעל םארן

 זײן, נים זאל זאך די װי לעבען. זײז םערם
 געפונען זיר פאר ער האם אמעריקע אין דא
 צ־ באװיזען ער האם קוים און ױעג. זייז

 זעצמ פים. אייגענע זײנצ אײף זיך שםצלצז
פאר. קאמף דעם ער

 מיט דאר־ם קען ארבעטער אידישער דער
 היםטארישעד דער אן זיך אנשליםען שטאלץ

 דעם פון טײל װיכטיגעד א אלס פײערונג
 בײ־ האט װעלכער אידענטים. אמעריקאנעם

 כבוד נאציאנאלצן חלק פ־לען זיץ געשםײערם
פאלק. אמעריקאגער צזם

IW ,> I IU ן ו ו,
 גענס״ .הענרי פץ ארבעטער די מיר.

 טרויערען עװעניו׳ זיבעםע 5סל שאפ■ דרעס
 ברו־ ארנזערען פון טויט פריצײטיגען אויפן

 פריצײטיג ,אז• איז *־אט סיגעל. הײמי דער
 גע־ אין קעפ געבײגענע מיט געשםארבען.

 אפע־ זײן בײ מיר שטייען ־ערצעי בראכענע
 גרײ־ זײז איבער טרײערען אץ אריז :עם

 פיל אזױ געהאט נאד האם ער םײם. זאמען
 װאט ארבעם. שװערער זײן פ־ן געניטען צי
 בעסער א בײען צ־ אױעקגעגעבען האם ער

 רײכער און שםארקער א פאר און לעבען
 א־ץ האט טױט גרויזאמער דער :אר י־ניאן.

איבערגעריטען.
 עלי א־ן טשערמאן■ שפיטאלנ־ק, היימי

.t>o טלעפאנם.לאקאל

גערעבפדגהײט

לעטלי־ ־לארא פענםיאנירט ארנםערנעשאנעל
םטדײם ־וע־טטטאנע״ היםשארישען פוז פיאנעײז

 אויף געשטעלט האם אינםערנעשאנעל די
 ערששע גאר די פין איינע עלטער־פעגםיע

 אלמער דער פון פיאנערען־מיםגלידער
 װער־ פון צג. לאקאל יוניאן ײעיסטםאכער

 בלאוזםא־ איצטיגע די א-פ שםאםט עס כער
 יוניאנס דרעסמאכער אלע די און ױניאן כער
 אן אנגעשלאסען זײנען װאם יארק נױ אין

 באםרע־ די באארד. דזשאינם דרעס דעם
 לעמליך. קלארא איז פענםיאנערין םענדע

 די װי געשיכםע דער אין ארײן איז וואם
 אנמשלאםענקײט איר מים האט ױאס עלTמי

 גענעראל־םםרײק דעם ארויסגערופען מום און
 .1909 אין װעיסטמאכער םויזענם 20 די פון

 ױניאן־ דערפארענע און עלסערע די ווען
 געכען צ' געוואקעלט נאך זיך האבען פירער

סטרײק. היםםארישען םארן םיעאל דצם
 פארגעקומען איז םאסירונג רירענדע די
 ױעיסט־ ארן ד.־צט די םון מיםינג א אױף

 אין 1909 נאװעמבער, ייסםען דעם םאכער
 איז מיטינג דאזיגןר דער ױניאן. קופער

 פיענער באטראכםעז צו געװארען גערוםען
 דער אין גענעראל־סםרײק א רופען װעגען

 דיס־ דער םון מיםען אין װעיםם־אינדוסטריע.
 שאפ־סטרײקס, פארשײדענע די װעגען קוםיע

 א געגען געװארען געפירם דאן זיינען וואס
 אידישע ייגגע א האם װעיםט־פירמעם. צאל

 דער פון שאפ אינם םטרײקערין א םיידעל.
 אץ װארט דאט געגעםען לײזערסאךפירמע•

 רעדע םעמפעראמענטפולער קורצער. א אין
 די פארענדיגען צו פארזאמלונג די גערופען

 האט זי מצשים. צו א־־יבערגײן און דיסקוםיע
 גלייך זאל פארזאמלונג די אז פארגעשלאגען.

 גענעראל־םםרײק א דערקלערען ארט אױפן
 דעם דרעס־אינדיםטריע. און װעיםט דער אין

 קי־ארא געמאכט האט פארשלאג דאזיגען
 גאך — מײדעל ױנגע א דעמאלט — לעמליך

קינד. א כמעט
 אנדערע פילע וױ א־יעק. זײנען יאי־ען

 פאר קיארא האט שאפ. פון קינדער ײגגע
 אינ־ די םי־״ד. דעם פארראזט יארען צאל א

 אין געױאקסען יאױען די דירך א-ז דיסטריע
 י־נ־אז די געװאקסען איז צוזאמען איר םיט
 ארבעטט־ די ס.י1אײגפי אין אדן כוחית אין

 פארבע־ זיר ־אבען טרײד א«ו באדינגונגען
 רײצ א געװאינען האבען ארבעטער די סערט.

 א־יך איז עט ױעלכע צוױשעז קאנצעםיעם.
 פענםיא־ צל פאנד רעםײעדמענט דער געװען
 ציריט־ איז ק-ארא ארבעטעי־. עלטערע נירען

 איצט יארען. יעצטע די שאפ אין געקוביען
 פין רעגרלאציעט די לויט גענרג• אלט זי איז

 נאך האט זי רעטי־ערען. צי פענםיע־פאנד
 די װאו שאפ א אין געארבעט גיט אבער
 נ־יטיגע די פאנד צ־ם צאלען בתים בע־י
 פענטיע. א צ' בארעכטיגט זײז צי יארען צא־"

ניט אבער פארגעםט אינםערנעשאנעל די

 מיטיג-אײנ־ אזײ זיך האט זי ױעלכעד פאר
 דאנק־בריװ. איר עםאבלירט. האט ג־לשטערט

 פון פרעזידענט צום צ־געשיקט האט זי װאם
אלײן. זלץ רעחפימןד אינטערנצשאנעל, דעי־

:בריוו דעם פון אינהארט דער איז אם
 דו־ דוד פרעזידענט ברידער. .חשרב־ער

בינסטי.
.9סס פון צײטען ס־יעט־שאפ די ״אין |

 געצײלטע עטלעכע מימ האבען מיר װען
 װעיםט־ דעם ארגאניזירט ײניאךפיאגערען

 אינטערגעשאנעל• ד^ר פון 25 יאקאיי ראכער
 האלבען א אין אז גע׳חלומ׳ם קײם איך האב

 אר־ דאזיגע די װעט שפעטער יארהונדערט
 פענסיע לעכע חודש א צא״ען מיר גאניזאציע

עיטעד. דער אויף
 װאט סטרײקס ארן קאמפען ערשטע .די

 הא־ 1909 און 1908 אין געפירט האבען ריר
 םאר פעדאמענט דעם 'יגען1' געהאיפען בען
 װאם ױניאן• מעכטיגער און שטארקער דער
 אז גלײב. איך צל־טאג. הי־נט ־אבען מיר

 פון איצט קריג איך װאס *לטער־םענסיע די
 װיים־פדעזי־ און אייך אדאנק ײניאן דער

 געוױ־ א אין איז זימערמאן טיטארלט דענט
 צו אנעדקענונג פון א־יסדר־ק אן מאס סער

 האבען װאס ױניאן. דער פון פיאנערען די
 דעם אפצדשאפען געליטען אין געקעמפט

 בע־ די ברענגען אץ סיסטעם סװעם־שאפ
 אר־ טויזענםער צו '־ניאניזם פץ נעפיטעז
בעטער.

 בר־דער אין א״ך דא:ק א :.נאכאמאל
 קריגען צי באמיאלנגען די פאר זימערראן

ערםער־פענסיע• ה־ד־טייעכע ,ד ריר פאר
 עמײד־4י קיארא אייער. אכטינג מיט

שעױעלסאן״.

 ברענטש דרעסמאכער פראגרעטײוער דער
 טשאפ־ פרויען דער ארן ארבעטער־רינג. 122

 ארבעטער־ אידישען .22 ׳־אזאי־ פץ טעי־
 פ־ן נאמען דעם אץ אױפ די־יהען יאדיטעט

 מרויער אין צער םיפען ריטגדידער א־ע
 עקזעקיטיװ א-נזער פון פאריוסט דעם א־־ף

 ראזענ־ 1איזראעי •22 ברענטש פץ נײטגליד
 גע־ האס ראזענפעלד 1איזראעי ע׳־ה. פעיד.
 דרעסמאכער דער געדינט י־איא'־ אין טרײ

 20 לעצטע די פאר באאמטער א~ס ײניאן
 אין אנטײלגענומען טיכטיג האט ער ־אר.

 אױף זעלבע דאס אקטיװיטעטען. !22 ברענט־ט
 ער געביטען. געזעל־טאפטלעכע אנדעי־ע איע
אײן אײספעלען. שטארק ױיער אינז לעט

זײנע צי איבצרשילען ר־ר קענען "טט
איז יצבצן זיױ דאס פריעט■ אין :דער

שעפער־ש. ׳ן א• פר־כטבאר ־יצן
. ױץ *<הרל< א^ד<̂-

122 ברעגטש דרעסראכער פראגרעסיװער
 דרעסכיאכער־יע״אן די פיאנערןלז. אירע
 צ־ :די באריא־נגען ספעציעלצ געראפט ־אט

 דער אײף סטי־ײהערין בראױע ,ד־ שטצלצן
 גצפעלט איר האט עפ הגפ פצנסיצ־ליטט.

 ײיטיג זײנצן װאפ יארען צאי געהצריגצ די
 ־־־:׳ פענפ־ע צ־ בארעכטיגט זײן צ• אױף

פאנד. פ־נם רצגילאציצט ד־
 ך״ר ץ£ -;•;י-יך ארא1רי געניפט איצט

י״ניאן. די ־וא־ ־פצנפ־ע עלטצר ח־ד־ט׳לעכער

ארבעטעד־רינג.
 :םשערראן ■ ני־עפדא־ ישיאד
 ;פ־נאנץ־טעקרצטאר שו?.ין, ז־ייו־־י
 אידישעי־ 22 '־אקא־' טשאפטער פר״ען

ארבעטעי־־כאריטעט.
’tl טשצר-י'־י ראלפעיץ י:
פרײצן־טשאפ־ =על. "•לט* ידד־עי :

i:.....פ n i  v”רעזאי־ציצ־םצקרעטאר. ״

27 דימ <(׳׳־-«ו954 אױגוסמ,

ױניאץ קלאוקמאכער דער פון רודער בײם
 די אין צנז־צרוגגצן די יט

 או־גזצר פת רעגולאציצם
 װאס פאנד, רצטייצרמצנט

םראס־ אװ .באארד דצר
 האם פאנד פונם טיס״

 חודש םאריגצן אנגצגומצן
פאר־ דינצן ויצלכצ און

 אין פלאץ אניצרצן אז אויף צםצנםלצכם
 באםיען ״גצרעכטיגכײם״. נימצר היינםיגען

 .הײפם־צילען צװײ דצרגרייכצן צו זיך יייר
 פינאנציעייען דעם באפעםטיגצו צו צרשםצגם.

 פאנד. צלםצר־פצנסיצ אונזצר פון פונדאמענט
 אינזער אין -אלד־םײמצרס׳ די אז צוױיטצנם.

 זײצרע אײצקגצגעבען האבען :־ואפ ייניאז•
 אינ־ די און ארנאניזאציצ די בייצנדיג כוחות.

 מאהםיםום־נ־■ דעם הריגצן זאלען דוסםריע.
סאנד. ײנם צצז

 זיכערקײם און שטארקיים פינאנציצלצ די
 בא־ וױכםיגצ א האם פאנד רעםייצרמצנם פוגם

 מיט־ רצםייצרםצ די פאר נאר נים דײםוגג
 דער אין ארבעםצר די פאר אויך נאר גלידצר.

 כיםלצכוױיז דצרגרײכצז װאס אינדוםסריצ•
 מיטגליד יצדצר רצםייצרמצנם־צלטצר. זײצר

 יצר־ זי אדצר צר ײצן אז זיכצר. זית וױל
 באשליסט און צלםצר גצהצריגצז דצם גרייכם

 מצן זאל ארבצם דצר פון צוריקצוציצז זיך
 זיכצרקײט דאזיגצ די װצן םאן. קצגצן צס
 שםי־ אומרואיגצ אן צס שאפם פאראן ניט איז

 דער פאר ניט געזונם, ניט איז וראם ד־נג
אינדוםםדיצ. דער פאר נים און ױניאן

 דייטלצך זייצר גצקאנם מען האט דאפ
 דער װצן ציריק. חדשים אכט־נײן מיט זען

 געװארעז פארפלײצם איז פאנד רעטייערמצנט
 קלאוקמא־ פמ אפליקאציצס פון מבול א מיט

 איבער אמאל מים דאם האבצן פארװאס כער.
 צי גצאײלט זיך מיטגלידער הוניצרט 17

 זיך האבצן עם װייל אפליקאציצסי מאכצז
 דער אז מארקצט אין קלאנגצן פארשפרײט

 מיטגלידער זיכער. זייצר ניט איז פאנד
 רצטייצ־ און כאפצן צי צוגעאיילם זיד ־אבצן

 זײ אייב גצהאט מור» האבעז זײ ווייל רען,
 פאר־ זײ ײצלצן דבאל טאן נים דאם ײצלצן

שאנס. זייער שפעטיגען
 דע־ באלאנט. איז עס װי האבען, מיר

 בא־ ײעגען פארהאנ^ען גענומען גלייך מא^ט
 בתים ,1בע' די און אגרירענט דעם נײען

 פץ ציגאב צאלצן'׳א צי צוגצשםיםט האבען
 פ־ן אנהײבענדיג פעי־ראל, פון פראצענט אײן

 נאך פאר פארזיכערונג א מ־ט יוני. ערשטען
 שפצטער װעט צם אויב פראצצנט האלבען א

 פינם סטאביליטעט דער פאר זיץ ױיטיג
 אונזער אװצקגצשטעלט האט דאס פאנד.

 אזײ מצב. געזינטערען א אויף פענסיע־פאנד
 פיר איבער האבען פאסירט. האט דאס װי גיך

 רצ־ זייער אפנעלייגט ריטגלידער הונדערט
 פארב^יבען ווייםער זײנען און טײערמצנט

ארבעטען. יטאפ אין
 ײאט אז דעריבער. איז דצרפארונג מיץ

 פצנסיצ־פאנד דער ײכצרער אץ שטארקצר
 בעי אונזערע זיך װעלען װייניגער אלץ איז.

 איז. דאס רעטײערען. צו אײלען מייאכית
 פאר און י־ניאן דער פאר ברכה א איך הא^ט
 טצן1ןזאי װילצן מיר ױײל סטריע.יאי:ד דער

 אין ייניאן דצר אין ״אלד־טײכיערם״ אונזערע
לענגער. וראס שעפער די אין אויך

ו נאגלער, איזידאר סץ
באארד דזשאינם קלאןק מעגעדזשער גענעראל

מצר־ אויך ווצלען םיטגלידער א־נזציצ
 אפליקאנ־ אז רצגולאציצם, נייצ די אין לען
 אײנגצםיילם זײנצז רעמייצרמענט פאר םען
 זיינצן וואס אזצלכע :קאםצגאריצם צװײ אין

 קא־ דצר אם צו .1944 פאר ארײגגצקיםצן
 אונזצרצ פין פדיםםע די גצהצי־צו טעגאריע
 זײנצן וואם אזצלכצ א־ז םיטגלידער• עיםערע

 נאך אינדיסטריצ אונזצר אי; ארײנגצקומצן
 רצ־ דצר רוי נאכדעם הײסם דאס .1944

עםאבלירם. גצײצן שייז איז פאנד טײערמענט
 גצ־ גצשאפצן איז אײנםיילוגג דאזיגצ די
 אונ־ באשיצען צו כדי הויפטזעכי^עך .ײארען

 דאס וואס ױניאז־ײצםצראנצן. צלםעיצ זערצ
 פונם צילצן אריגינצלע די געווען דאך זײגען

 לצן אײנצר יצדצר פאנד. צלטצר־פענסיצ
 מיטגלידצר צלטציצ די אז פארשטיין. לײכט

 אונזצד בויצז גצהאלפצן האבצז װאס אונזצרצ■
 גצארבצם לאנג לצבצן א האבצז ארן ײניאן

 צו בארעכטיגט זיינצן אינדיסםריצ, דער אין
 צלםצר־ צו קומם צם ײצן פארצוג■ גצװיםצן א

 פארפליכמצט מאראליש זײנצן מיר פצנטיצ.
 װאלם צס פארצוג. דעם אם געבען צ׳ זײ

 וואלמצן צם ויצן אימ׳יושר גרײסער א געװען
 ארבצטצר, די געװאו־צז רעטייצרם צרשט צי

 דער איז אריינגצק־מצן שפעםער זײנען װאס
 זאלצן ײניאן־פיאנצרצז די בעת אינד׳סםריע.

 רצטייעררצנם זייצר מיט װארטעז דארפען
ראי. אנדער אן אײף

 H פון ענדצרינג די אז אויך, האלטי איד
 גציוארצן געמאכט איז ױאס יאר. 15 א־יף
 שאפצן :יט װעט רעג־לאציעס. נײע די אין׳
 אונזצרצ פאר שױעריגקיים באזינזיצרצ קײן

 גציצנ־ דארפצן מיר ײניאן־בויצר. צלםצרע
 װצגצן באשלוס. אריגינצלער דער אז לען,

 יוניאן, דער אין מיטגײ׳־צרשאפט יאר \ ו
 באשליס דער .1944 אין געײארען געמאכט איז
 אויםרצכע־ דצר מיט געװארען געמאכט איז

 ארויםגצפאלען איז אײנער אײב אז נ־נג.
 איז און קריזיס־יארען די אין ניאן” דער פ־ן

 זאל ,1934־1933 אין ציריקגצקומצז ערשט
 זאלצן װאס יאר. n :ויטיגע די האבען ער

 ער ײעז רעטייצרםעגם• צ־ בארעכטיגען אים
צלטצר. נויטיגצז דעם דערגרײכט

 יאר 15 װעגען באשליס איצטיגער דער
 שפצ־ יאר io גאנצע מיט געמאכם דאך ױערט
 מיטגליד. באטרעפענדער דער אז אזדי טער.
 אזײ אינדוםטריצ דער אין געקימעל איז ו־אפ

 געאר־ איצט ביז שײן .האט 1933 ווי שפצט
 אינדוםטריע דער אין יאר סב איבער בעט
 אײך דצרווארטצז■ מען לען אז" האט. אץ
 אים בארעכטיגען װאם יאר. 15 נײטיגע די
 ניט דצריבער זע איך עלםער־פענפיע. צי

 אייף H פון צנדערינגצן נייצ די אז פאר
 איז צס װצלכצ פאראירזאכעז זאלען יאר 15

 ״אלד־טײםצרם״ אינזערע פאר שײעריגקטײען
 זיײ ״אלד־טײמצרס״ די אין ײניאן. דער אין
 אייצם צו בארעכטיגט ײשר פי א~ דאך נען

 זארגען זײ פאר זאל ניאןיי די אז ערשט.
יארצן. עלטערע די ףיא־

ײ >  יארקער :ײ פץ י,אנױענשאן דער כ
ם ײ ם ױ ם. א. ס ל. א

 אויסגצקומצז םיר איז חודש פאריגצז
 פון קאנװצנשאן דצר אין נצמצן צו אנטייל

 לײ־ אװ פצדצריישאן םםײם יארקצר ניו דצר
 באארד דזשאינם פוגם דצלצגאם אלם סײ באר.

 דער אם פון װיצצ־פרצזיז־צנם אלם סיי און
 איז אגב. ארבצטצר־קצרפצרשאפם. אלםצר

 קאנײצנשאן יצרלצכצ סצ91 די גציוצן דאם
 באוויתט וואס ל״ אװ פ. א. סםײט דצר פון
 נױ אין ארבצםצרשאפם ארגאניזירםצ די אז

 ארגא־ צצנםראלצ איר גצשאפצז ־אט יארק
 צרך אן צוריק. יאר 91 איבצר רים ניזאציצ

 אםעריקעז-שצדעריי־ דצר פאר יאר צ־ואנציג
 פ. א. סםיים יארקצר נױ די לײבאר. אוו שאן
 ארבצסצר צצגםראלצ צלםסטצ די איז ל. אװ

אמצריקצ• איז ארגאניזאציצ
 קאנ־ דצר פון זיצוגג צרשםצר דצר בײ

 שםארק־ דצם גצמאכם מיר אויף האם ײצנשאן
 מי־ דזשארדזש פון יצז־צ די איינדרוק סםצן
 װעל־ ל״ אװ ם. א. דער פון פרצזידצנם מיני.
 פרצזיז־צנט גצויצן פריצר אגב. איז. כצר
 אז דוכם מיר םםײם־קצרפצרשאםם. דצר פון

 צר װאם ציים לןורצצר דצר פאר האם מיני
 ארבצםצר־ גרױםצר דער פון פרצזידצנם איז

 דער צו דערהויבען באמח זיך ארגאניזאציע.
 לייבאר־שםאםםמאן. א פון ד.ויך גצהצריגצר

 נים ווארם וואגיג א זאגצן צו בכוח איז װאס
 נאר צגינים, ארבצטצר הײמישצ ייצגצן נאר

 פראבלצמצז. אינטצרנאציאנאלצ ייצגצן אויד
 סםייט־דצפארםמצנט אונזצר ײצלכצז מיט

רצכצנצן. זיך דארף
 האט ל. אװ פ. א. דצר פון פרצזיז־צנם דצר

 הונדצרט דרייצצן איבצר די צו רצז־צ זײן אין
 באהאנדצלם קאנויצנשאן. דצר בײ דצלצגאטצן

 מיט פראבלצמצז ױיכטיגםטצ סאמצ צוױי די
 איצ־ אין זיך ראנגצלט לאנד אונזער װעלכע
 ויצלט־ פיז פראבלצם דאם :מאמצנט טיגצז
 םטאבילצ א שאפצן פון פראגע די און שלום

לאנד. איז צקאנאמיצ
 איינשטצלצן פון פראגצ די בארירצנדיג

 םאווצט־ מיט צחאדצנלצבצן פרידלעכצז א
 פאר־ זיך האם צס װצלכצר מיט ריסלאנד.

 צװישצן צוזאמצנקונפם לצצטער דצי נומען
 מיני האט טשוירטשילץ, א־ן אייזענהאוער׳ן

סך א זייצר איצט רייז־צן ״מיר :גצזאגט
 קאמוניסטישצן מיטן קא־עקזיסטצנץ ױעגען

 פאר פריצר װאלטצז מיר .אבער רצזשים
 םאװצט־רום־ אז פארלאנגצן. געדארפט אלץ

 לצנ־ אלצ די באפרייען צרשם צי זאל לאנד
 פצלקצר די און אקופירט האם זי װאם דער,
 זינט פארשקלאפען, צי באװיזען האם זי ױאס
 פי־ אנגצהײבצן האט קאמוניזם רוםישצר יצר
.״ .. פאליטיק אגרצסײיצ זײן רצן

 דער אל פארזיכצרצן. זיך דארפצז »מיר
 אויםנוצצז^דצס ניט װיל בלאק .סאײצטישער

 אפצ- אויף לא־עקזיםטצנץ פיז צושטאנד
 די קאנסאלידירצן אין אםעם דעם כאפען

 צוצוגרייםצן זיך כדי מצריטאריעס פארכאפטע
 קריטיקירט האם מיני אגרצםיעש...״ נײע צ־
 אנהױ־ פאר אײזענהאוער־אדמיניסטראציצ די

 לאזונג דצם מיט אויסלאנד־פאליטיל איר בצן
 זיך גרײט אץ ריטאליאײשאן״ ״רעסױו פיז

 ״מצ־ פץ פאליטיק א צי איבצרצוג"[ איצט
סױו־אפיזמצנט״

װירטשאםט־ הײמישצ צו איבצרגייצנד־ג
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ױניאן דעו אץ און שאפ אין פועסעוס קלאןק ױ םים

 רי r* םסײלס
שס*דל מזיזי־צז

 םרייד *־נזער װי אכדעם
 אפ־ פוץ :*פגעםסאפס האם
נאכ־ to יוני ם*י ריל.
 םעפפעלם *לע װען דעם־

 צו־ זײנען דד*ליקײםס *ץ
 אן םים געודןןרען געגרײם
 TO ווארעם »ין אדםבײם

 יײגען פמנופעקםשודערם
םע־ דער אז :ןאםיםיפםיש,

p װןןם זז* i לץ ג*ך םיר זעען — גוםעד א* 
 ד*ס קלאוקם. בײ .•חןםמדיםי׳־ די נים

ר מײגם מ  to עס ז*מן. צו גיט *
 פאדקערט. פמקם נ*ר סלזהי זיינגןסמן

ד פו * מן  TO לײן מפעדעד דער ייז ש
m מדןד דןד ײ  נ*ד 4שײ *רמםען — גי׳
 וזןמ xnn נים דעדוזײל ®ןדם *בעד to צס

ם װןדם פען מנ א ןיגדדסען* מי  קלןיק ביזי .
 גר*ד וחןס .to דןידבײ העדקודידדיג מ״א׳־

לי די ן ײעלמ בתים מ ן ®ןרגאנ־ דעם ת
* ז  זאגען מםיםיםםןן. די גזװען םי

« ײ הריבם *TO דעד wm דעם זייבעד w ה
 ורז — זממדקזן״מסנג־ * םים w נים ײד

 װ׳צם W7C ןזןזל *ז פיםז• גוםעד * דזז׳עי
לעגגעד. *יצז זיד

ײדזן גצדדעז םיד רז*יםןן דעדחײי  *ופ
מן צו ם קרי מ  *דמםס־ אדנזעדע מי־ *י

^  *לע צו דןדבײ *מלירען ם׳יר TO לןי
 » *רוי*עפען ז*ידען זײ *רבעםען ײמלמ

 urn *י׳ן oyaw ־tjo. די «*ןר םרצםעל
 ארויפצינצפצז — פזגגלצבקייס א לא to עם

* יײ חשאנ- » *ייןי *רעסעד א  חיזם ײגי
 *ר־ ל*דען גים חיעלען פיד - xanow יייז

ו מ  *TO *לע ביז *װ׳צדםאים• on? י׳ץ9 מ
ב^שעסםיגם. יײז װ־צלצן בעםסיןתזנ

 ציצן םיר וױלען מלעגענזזיים ד׳ער בײ
 לןד זוינזעדע *לע *ז סײפםערקמזסקײס די

ס לג מיי ד מ ם  צײס די to זיי*ס nt מ
ם עס פרײהנז- םעםלעז *ןר ק ד  »t זיך מ

לי די »ז דדײז שכמדמר יייער בתים מ
מן מזעמודדי  ®ןר־ די ארן •רײזען די ?רי

 אמזער *ו הלאכיו^ בעל די »ץ דיגםנמן
Tny גרי׳ימז ri ya זןו *ייך. זיד םןרקס 
 זיך געפינען «ײם דעד «ז דדיק דעם זווגםער

t« י גרײס י־יגעז ודעלכע שודיוכליגגע. סײל* 
עז מר קרנן. א מי דער־ אדן פדר רוסען דעדי

וױיס־פרעזידענס ברעסלאוו, יוסה פין

 איינציגער דער אז כעםבערס, אוגזערע םאגען
 קריגען צו איז — לעבען א מאכען צו װי רדעג

 אפ־ ־ועם פען אויב פרײזעז. געהעריגע די
 זיך סען ודעם סאל. אײז פרײזען די קרילען

 דעריבער העלפען. קענען נים מער דעדנאד
 ניס מעםבערס *ונזערע אויף פיר פןזדעדעז

 זזן סאן ניס גאר ארן — אלײז האנדלען «ו
 אי־ זײנען פיר ײניאן. דער פרן ז־מידיסעז

 שוין רױיפען םעכבערס *ונזעדע אז בעדצײגם.
 גוזאכוען, זײ םים ידגיאן די אז לאנס פרן

מז קענזװ דיד׳ען ״יי ןילץ. wo ודןים  אן פזי
לזגמז• ןמשנמגדימן

שעך‘, ױזןס אנ ײ־ אג עגכד ^רכן ם ^ 
ױ־יסען ך^רמען

ס ^דינארגז ד בן  שרין זיכער הןןבען מז
 די ביי מהערס אדער נײעפ די געלײענם

 און רילס געעגדערםע די מיםינמן^װעמן
 פ*נד. רעםײעדפענם דעם «רן ױזגולאגיעס

מן סןך. םײנונג *יינזעד טןך  חרעל־ ?לע. דאר
 די פים באקענעז גד׳^רצזרז ויל^ןר מ

 *ריגענםלעד זינדעדען «ײ װײ׳ל געועצילן. נײע
ען דןם מ  *זוי װי •חןמעדוד די to ביױים גן
 ארנז פאר רעסײערען. «ד בןי׳עכסיגם to פען

ip  to ױמםעגלעך* to י־ אדםילע^ דעם* 
ן ב מ ג מו  די פרן יסזזײצדהצ־שא אלע ד׳י מ

מז נײע ע  איר oyr דעם װעמן (געגײ מי
מן סי  הײנ־ דער אין ;ןדם אנז־ןד אן אײף מ

 ,װילןן מיר אבער .געדעכםיגק׳י׳יכױ). םיגעד
 אנשםאם אז אײפםעדקזאפקײם זיײעד «יען
 to װזײ׳כעד יעד־עד. האס »ro ביז חןס

 בעם«ר יעקין דעד to העסבער א מװןייען
m פ הזדײזעז בזןדארפם 2 שי ר מ  בלייז מ

 דארף רעםיייעדען. קענען צו כדי *w וו ®״ן
ן  יאד. סי הרייד אין מײזװ האבעז איצם מ
TO ױינ־ געארבעם האכעז יאד 20 זײ ערן 

 אינדוםסריע דער איז 'אד 15 גינגםםענס
ע די אין אין ם מ  רע־ רצן אײדער 'אר io ל

 אונםער־ אז כסדר נעארבעס האבען םייערם.
םרײד. בײם בראכצז

 נהי־ען -מיר ־ געדוארעגם פיני האם פראגען
ז איו גים מ ײמז נים ײד מ ײ׳  עס אז דע

 פיליאן פינף ארן פיר צװישעז דין זאלען
 ןעגעװתען האם ער לזןנד- אין אדבעםנ^אוע

 גןיר־ אדסיגיםסראציע די האס איצס בת אז
 עקאגאפיע ;עזרנםע א שאםצז צו געסאן נישם

 ?ויף־קראםס די מדבעסערעז ד־רד אנד4י אין
pc אדםי־ די ארבעםצר־באםעלקערינג, דער 

 דארף זי ײאם אלץ או ני*ױבם :'םמראציע
 אינםע־ ביג־ביזנעס די הזךיםען .צי איז םאן

 אויך שײן זיי .וועלען פעס״ אמ רײך רעםען
מז זי^ר פמ זןז זען ײ  אײך זזזל םיש ר

 אופםארפיעג־ די פאר ארינסערפאלען עפעם
פאלקם־םענשען. לעכע

 דער־ אײסםירלעד האם :ליױ דזשארדזש
 װאם שרים די וועגען דזדעגזזםעז די צײיים

 ״I גענוניעז איצש ביז ד.אם ל. אװ פ. ןן. די
 בא־ ײניאז םרייד דער אין אייגיגקײט שא&ז
צװישען סכסיכים פארםיידעז צר אמ וועגדגג

 ל. אײ פ. א. אייגעגער דער איץ ײניןמם
 ײניאן־ אייגענע רדעגען ריידענדיג כושפח̂ד
 הריםי־ פארבייגייענדיג- םיני■ ד,אם עניגים

 הזןלםען 'יאס ײניןזן־פירער. יעניגע די קירם
 ארײנצוגײן איז ײניאז א pc אויפגאבע די או

 גע־יט־ גרויםע אגצחאפלען pא בתנעס אין
 ריגי דזאס נים. באגרײפעז זיי פארמעגענס.

 אג־ װעגען בלית גײם עם אויב אז געזןוגם.
 אינדוםםריאייסשען די האבען געלם זאםלעז

 ה?בען• קענען ייניאגם װי געלם םער םד א
 א'יס• אויסגע־ערט דז?ם קזזגװענשאן די

 סעדרעסאר־סר;״ פונם גאריכםען פיריעכע
 דער ײעגען האנא״ער '.C הערא־־ד זשורער

 בא־ סםײט־ארגאגיזאציע. דער pc םעםיגקײם
 טטײט־געזעצ־ דער pc געבים אײפן דנדערט
 א אנגעױמען האט קאנ־תנשאן די געבונג

 פאליטישען p'ay^x אז pc רעזזולוציעט רײע
כאראקםער. פראגרעסיװצז pא

 דער־ מיר װילען געיעגענהײם דער בײ
 רעםיײלר־ pc װלם־קאמיטע די אז דלערען.

 צו נויםיג פאר געהאלםען האט מעגמ־פאנד
 רעםייער־ דעם פין רענ״־אציעט די ענדערען

 וועל־ אלד־םייפערם, אלע די כדי מענם־פאנד.
 זײנען pא אינדוםסריע די געבויט ־אבען כע

 באםת זאלען ירניאן. זייער אר־ם געשםאנען
 רעםייערען. קענען צו פארצוג דעם ד.אבען

 די נים pא נויסיגעז זיך װעלען זיי יוען
 ביז־ גדאםערי אין געווען זיינען רדעלכע אלע.
 םםארס קענדי םסארס׳ קליגיגג געהאס נעם-
p s בז די פארטערס. :עדדען אל  ביזנעס־ '

 זײנען װעלכע קלזךקפאכער. האלבע pא ײים
 פרןזס־ די pא םרײד pk געקוסזװ ציריק

ד ניס קענען יארען. פעריטי  שים PV דוי
p היי:ם קופען איינזעעניש s דעם צונעפען 

 יעגןם, בײ רענדיערפענס פאר ״נעקטם״
 אוםשםעג־ שוזיערע אלע אוגסער זזאם 'יזדכער

 דעריבער אינדוסםז־יע. די שארלאזם נים דעז
 TO אינדוםםריע דער pc פליכש די עם את

 װעםען פ*ד ארע. די באשיצען צו ײניאן דער
 געשאסען באפת איז רעסייצרפעכפ־פאגד דער

 פאר .םדעװלעדם״. די פאד to "<ידארעז-
 געקופען צרריק און אײ׳זק זײנעז ודעלכע די

 איז פיר■ פײנעז פראספעריםי־צײפ דער אין
 צו־ זײ ®זר האם ײניאן די ־ואס געגיג• גיס

 פים אדבעםס־וחמר. שטיגדיגע 35 א געגריים
ײצלפעיר־ א פים ױײדזשעפ אנשםעגדיגע

 הןספיסא־ to בעגעפיס קראנקען פים פא:ד
טזד to ײני?ן דער pc ®יזזסעקציצ ײדזציע

.:אך את .  די$מן .־דעלמ אלד־םײפערס. די .
ארייפציאז־בעטען אינדוטםריע די געהאיפען

 הזן- ודעלכע to בתנעס פײיזזניגער א צי
נים to דערצסעז ניס פיס באצאייט בען

 אריף אויפגעריסען געדארען אין דערשלאםעז
p דעד ^ 'c y p t די באלאגגם דײ צו • י  ןו

 רעםײצרפעגט־ צ,ים םארצע pc יויייעגיע
 געזינ־ איצם פצן ־אם דעו״בער ארן פזמד.
 די לטובה רעגולאציעפ pא ררלפ די דערס

אינדוססדיע. אעזער pc היאוקפאכער

״ ?כר־אכדת אײר ,ײזױערס ד. פ. :
 גײן צו פנהג א דא איז אירען ארנז בי״

 האלםען רעליגיעט אנדערע קבר־אבײ^ אריף
 די קבר־אב־ו^ אײף p?' פין שםארל אײד

 אויסן צייס צי צײט pc גײען פיליפער־יייים
 די אבער םאי־דאם. אררבאקאנםען pc לבר

 ־אט זי. קענען פיר וױ ארבעםער־ײצלם.
 קבר צים קבר־אבות אייף ג״ן צו אגגעהײבן

pc ד. פ. ״גענעראל׳ גרײםען באראנסען 
 ערשטער דער געירען איז "«יכער י־רזווע־ם׳

 קאלצקםיװ־בארגענינג געזעצ"<ד פאכען צי
 אי־בע־ די פיר זעען דערפאר ׳'אנד. איז דא

 אין באזיכער אםםע אייס טער־ארגאניזאציעם
 אנדענק דעם ערען קומען וועלכע הײד־פארק.

pc פרעזידענם. געױלזענעם א'נזער
 צי־ אײסערגעוױינלעך געײען זיינען פיר
 דער או:ז צי געליפען איז עט װעז פרידען

אנג  דעם pc :יעמבערס• א־נזערע pc פאר̂י
 אייגעגטלעך זײנען ײעלכע ד־ר אינגערען
 ײ־ דער אין ען־אר־עי־בעיביט״ ,ר־־זװעלם

 רוז־ אויף בליפען קראנץ א ליעען צו :יאן■
 זיך פארשטײם הײד־פארק. אין לבר ױעלט׳ט

 דזאט צרײקײשאנעל־דעפארםמןינם א־:זער אז
pc גרופע א pא באסעס ',צא־ א אראמשירט

29 דיט—]:־■ 1954 אױגוסט,
שט אינגעו־ע די  דעדבערס. עלטערע מיט געמי

 זײ־ ה־יד־פארק. אין געקומען זײנען װעלכע
ס. pc געװארען באגעגענט גען  עליגאר מי

 א־פן, פרײנטלעכען א ײיער אויף רחװעלט
ט ד־רכפירען בײם  צע־ די ערפירכט גרויס מי

 נא־ אין בל־מען קראנץ א לײגען פץ רעםאגיע
 פרע־ pc לבר דעם אויף 35 לאקאל pc סען

 ספעציעל װענוען רוזװעלט, ד. פ. זידענט
ט ק-ינטא" ױעלען ארבעטעד די פארגעסען. ני

“ Ik “ • יז י ו —פארכרײכעכץ א  * k
יארל. ני־ אין סטרים טער39 דער אויף

 גארדענט־צע:־ גר־יסען דעם כ*ין הארץ אין
 בא־ וואפ שאפ קלאדל א זיך געפינם טזיר.

 דער י־:ג .יױ אי־ ז־ן. pא פאטער א צו -אנגט
pi .גע־ אים ריט אפ־טר גאד טען ידאלם איז 

 פ.ץ איז פאטער דער אבער אויטקיכען. לןנם
םיפ־ דעם  יאנג ש־ין איז ער כאםש װאס .
 פארשריט, געבאכט האט px ביזגעט די אין

 '*עבען ר־ר אז אייל. אבער אים זיך דאכט
 פער־ אזײ צ־יםען. איסע ד־ אין אלץ נאך

 ער ־ײ־־ אים טים רעדט איר װזנן ועגלעך
 גאך־ שיין איז ער אז איינדריל. דעם פאכען

 ל'ב ־אט ער רע:ש. -שלעכםער״ אזא ניס
 זיך גי׳ייכט ער ברידער. גוםער א ז״ז צו

 נעדען א־ן פרעםערס צװישען ארײנצוכאפעז
 איז שאפ אין אבער צמארען. שנאפס א

 זי־ן ער יד־י• דארס ;כיענש אנדער אן גאר ער
בעי פולער דער  װיל על א" הביל״ .
 אים פים ז׳־ין זאיען ארבעםער די אז אויך

 ־נ א אז ד־־גט. ״ביאט״ אדן - יבלאס״
 —ic די pc אר־גםער נעפם תבית בקד דער
 אויב טראבע'. קיל מאכען ניס פען זאל וען.

 אן ניאכעז פען זא־ ־ײטט רביוז בזד דער
 דזינציגער יואט pא אררצרםאים עקטםדא

 אזא אײף ירניאן. דער צו זיך באהלאגען
 ד<ר איז <ר אז א:ערלע:ען. רען זאי־ שםײגער

 ױי־ יויגציגער 'ואם אים זאל פען אוץ באס
מן. שמני  זייער זיך האי־ם ער דיכלל, דער

 ל ה<־ג ״רעיאר געייעזענעפ ד*ם איך שםארק
חד בין ״איך :טיטי דזשײרזי pc תו

 אל געיעד׳ לאל pa איך p* באס דער
 הערט ארבעםער די pc אי־נער חי־יייה אייב

 ז־־ל באל־־אגט ps געבאט זיל צי צי ניט זיך
ד איז "ניןין דער אין אים אױף ר ־ ' 
זיד• עפעז

 ארי-ף :ערט ער אז געשיכטע. א פאסירס
 איז פרעטער דער און פדעטער א שאפ אין

 באלאנ־ נאענםע דיער זײנע pc אי־נעד גראד
 צ־־ שנאפט א לאבען אטא' :ז־יעגם מען טע.

 צ״ שטהה׳לע א צ־ דארךטאין p” זאפען
 דעס ברידער. ג־טע געװען ם׳איז זאפען.

 אר״פגעניפען אייגענטלעד עד האט פרעטער
 ײ־ צרױי ארבעטצז שאפ אין :צ'יעל א פאר

 ־א־ זאגט• רען ױי ־ועײע. פרעהערט. לישע
 א־ר־ די צ־ צישאטען געוואלס נים ױך בען

געײאים הבית בעל דער האס • שטענדען
pc י........אז ןוערען, פטור ױי ־אט "ניאן ד
 ^י־־פגענ־רען ער ־אט דערלאזם. דם עם

 רא־ העיפען א־ם זאי ער אז פרעטער דעם
 צ־ײי די pc ווערען פםדר דזשאב. דעם בען

 ױניאז דער צ־ליב ױידער און פרעטערס.
 פרעסער ארדיפגענירענער דער א־יד האט
הבית.• בעי דעם ^אר אריסםאן געקענם םיגארנ

 רען ־יען צי־ט די געקומען איז דערײ־יי
 ר' ־wc pא פר־־זען טעטי־ען באדארסט ד.אט

 פרעסערט יד האבען גארמעםנם שװערערע
 זיי־ ־אט דא רער. טענט ־wc א פארי־אגגט

 העי־פען מער געלענט :יט הבית 1בע־ דער
pn סארלאנג דעם נאכנעבען געםוזם pc די

 דער ־וי נאכדעם געלט. ג?ער פאר פרעסערט
 ױ־ דער נאכגעבען געד־זט האט הבית בעי
 צארן גאנצען ױין א־יטגע-אזט עי ד.אט :יאז

 ניט פרעסער. דעם בר־דער. ג־טעז זײן צ־
 פטור געהאלפען נים אים האט ער "אל גענ־ג

 ער ־עלפט פרעםערס- ציױי יענע פ־ז -ערען
 איז ארבעט. דער פאר געלט דער דאגען :אך

 בא־ אינגאנצען דא נאך אים ער ד.אט װאט צ־
 p^ געטאן באט דער ד,אט ? cxc־ אין דארסט

 גר־ p’T אױעקגעשיקם האט ער ;־י־ײגיגקײמ
 פרעסער דער איז בר־דער־פרעסער. טען

 דער פאר באקלאגם ךיז א־ן געל־בען ;א־־ד
 זיינען עט אז רעזולטאט. דעם פיט י־ניאן.

 טטאפעדזשעם דרײ גע־יען צ־־ט ל־רצער א אין
־טאפ. א־ן

 אנגע־ מאל ציוײ ״ײן דאט ״לעיט״ די
 םשערמאן איטפארטייאישען ב־ים שפארט

 זעל־ אין אלץ גאך ארבעט פרעטער דער אין
 גע־ ארום ג־ים הביר״ ב<ל דער שאפ. ב<ן

 pic אין האלם ער א־ן כ<ט אין פער־עך
ג«־ עט זײנעז צײםען ״־ואסערע :טענהין
 אפיל' פארלאזען :ים זיך לען רען אז ־יארען.

 װערען פים בר־דער. גיטעז א״גענעב אן א־יף
 צ,מא־ שנאפס א געסר־נלען אטא■־ האט רען

 םיר װאם דץרויף. לולעגדיג :יט דעןי״
 און 1954 יאר בײם ב״ה הײנט שו-ן האלטען

 דערױף. לילענדיג ניט א־ז i9io לוף בײב :יט
 א פארנעפס שאפ :עםיעבער ד*ר ״־גם

 אינדדטםריע קי־אול דער אמ ארט בנביד׳־געז
 טטריט. םער39 דער אריף זיך געפינט א־ן

 זיך בענקם גארלעט. פ־גם טעכטער איכדיטען
 אלםע די נאך שסארק ױיער הבית בע- ־ענעט

p געקענט ">רט ער *יען צײטען. i באפ א 
 אים וזי ארבעטער זײנע ם־ט אי־ץ טאן א'ז

 באדײערען גרײפען צים אבעד. זיך. ־״~ט
 פרעטערט טלוירם אל ל־־א־ל די .35 יאלאײ

ירניזזן.״ אזא אויף געזינט א ניט. ־־אזט pc'־;

VI 1 י •  I ו tw  »> I -  4 במד פוז?
ט •35 ־־אקאל האט טאי :ו־טען דעם  םי
י ״ע־־כעז װ גע־־עז ביז א'  פארב־נד׳צז אלטי

 צי באנקעם א אראנזשירט יארעז• פ־- אל־־
ל pc גע־־עגענה־־ט דער  רעטייערפענט• די

שגעלאדעו גע־־ען ל־־גצז על ״ע-בע־ צ־  אי
שאנעל ד־ pc פא־שט־־ער  י־אקא־ אינטערנע

 ארבעםער־ א־דישער דער pc א־'ל ־וי ־־עז
 פארן דאנקבאר באכת ביז איל באויעג־נג.

 מיר האט ־־אקאל ד־לר ־־אט כביד גלייטעז
״ געגעבצז באנקעט. דעם אט ב
שפענם־ דער דאנלבאר pc איך  אראנז

טע. ארי פײק לאקאל. פיז טשערפאן דעפ י
ברידער א־טטראלטער ט צם ך ן א דאו ־־פצר’

פיל אזוי אױעלגעבען פאר בלצטי־א:־י ־־לר•
דער־ א פאר ;־נערינג א־נטז ךי ראכעז צ־ ד־

p־n pc דא:ק דער א־ז - ־אג* ד ר־־ן :־איג
צי באנלעט. בײם <י רצ־דנ ױ צ־ 'צ פארי־

צוגעשיקט ־אט "אס ;ללי ד פרעזידענט
דיאבען װעלכע א־־ע ד־ צ איז ;ריט־נג באג א

p אין טעלעגראפעפ u גיייסעג־ בא ילט צ־געש
עולם. גר־־סען צ־פ דיט דאגלבאר טיפע

"ניאן־ש־ועםטער גענאטצז ; א־ו פר־־:ט ריע<
צים גצליפצז זײנצז עי־כע ר א־ז ע ד רי ב

משפחה p־c א-ן ריר האבעז ׳ן א■ באגלצט
פארגצניגצן. אץ כב־ד "c אז" פארשאפט

איך אז פארזיכצרצן, א־־צדעז ־ ױי איך
אײפ־ ניט עט־יצ־רענט ר רי־ז א־ן אפ־לד <־־־”

טאציאליס־ דצ־ר אין ט טעטיגקי'! ריץ גצבעז
באײצגינג. יאניטטישער ך ״ ך . ״ . . . א־ו ט־שער

 צו געלעגענהײם לעצטע
 קא־ א םים ױך באזאיגעז

װאױנונג אפעראטיװעיי
 פץ יי.?יםגלידער דערמאנען װילען םיך
 םערםםע .־ ׳לײ אל אינםערגעשאנעד. א־נזער

 קא־ אינםערנעשאנעל דער אין אפארםמענםט
 דער אויף זיך בויען וואס היתער. אפעראםױוע

 • בלויז pא פאד־נוםען שוק זײנען םייד. איסם
 אפען נאך ז־ינען חלק פערם א װי ־ײיניכער

 אונזערע פון די קאאפעראםארס :יי< פאר
 מיס בא:וצען זיך װילען ױאס ריםגיידער.

 װאויגינג שײנע א האבעז צו געלעגענהיים דעו*
 px באקװעפלעכקײםען דאדעי־נע אלע פיט
 קאפערא־ א נזןי־ ,שאם קאסםען מעסיגע רים

 פעגלעך. פאכען קען אונםערנעפונג םיװע
 אץ אפליקאציצ אן פאכעז גלייך דארפען

 עס איידער אפארםפענם דעם אײםקלייבען
פארנדפעז• ורערם

 דארף קאאפעראםיװ pc פיםגליד יעדער
 פאר ציפער. ®;ר דאלאר 625 איטלעסםירען

 זרינצוצאלען איפשסאנד גים זײנען װאס די
 BiTOune װערען םדפע טילע די גלײך

 זי־ דורכשניט איץ איז דירה־געלס הלײאוד^
 פאעע ציפעד• פער חדדש א דאראר בעצען

 דעם לדיט װײניגער, פאנבע אדן דערפת רעד
פלא־ז• to עטאזש

 אינם אנגענופען ילגרעז אפלילאציעט
 :ד7גי חלײ■ 550 טײ־פראיעקם. pc אפיט

ארסשארד איז נרפעד םעלעפאן דער סםדים.
3900*3.

 האםעל צד טעלעג־־אםע
 פון םױם אױפן װניאן ארבעםעד

ערנפם דדונא פרעדדענס
 נאכצן אין האס דיבינסקי פרעזידעגס

pc אל־ געשיקס אינסערנצשאנעי־ זדנזער® 
 האנדעל דער צו פיםגעפיל־סעלעגראפע גענדע

 אינטעד־נעשןך אנגעשםצלםע רעסםאראנם pא
 פרעזידענם דעם pc טוים אײפז ילניאן נזד
pc ערנטם הױגא ארגאניזאציע. זײער:

- גענעחיול שיררער, x עד. ״ד׳ אי מ רזן ק  מ
 ccKPjrocjr איז האכדעי שרעזשדרער

ר- איז^ארסז^דערס אנגדששעלטע ע « ירכיאן כזךשאנעי אי
s פםריש, רדאלטום 525 p r c r r,' .אמ״יא

 —דע, :ױ־י דאבען צײ־ שיפען ,שיש
ד פיז' יריעײ דיי זלאלשעז ״  .-זךי־8 א
 כעדדען אײ עדםםס דײגא שײם. ־עכש׳ם

״;־ איבערגעגעבענער אן ״  אײ• זײך pc ־
 נאנ־ דעד פץ ױי כ־ט אזײ ײניאן נײנעד

אי כאװעגדמ, איכעטער צעי  דועלכער פ
 אוטדער• אץ געםרײ געארכעם דלאט עד

 זכרץ אץ םארכדײכעז ױעם ער בידלײך.
 דיאס ןױרען פאר קעםסער כדםיגער א **י י

אפ ע־  גערעכם. אץ ידפד׳דינ כאטדאכם ד
 אײר טיר םדײערען אײך כױם ןדדאמען

 אי״עי שיקעז סי״ אץ פארדדםם דעם
 אמלעי פאםיליע ײין אץ ארגאנײאציע

 טרייפם״. אץ :ליםגעפיל דא־־ציגען
ד * , ד י ל פ נ י ב ד  פרעזידענם ד

 :אר-כזענפ ־ע־־ים אינםערנעעאנעל
־'־ניאז לרארקערס
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9 לאסאל ױניאן פינישעוס המה דער אין
ס םיז י א ו , ל ן א מ ײ שןר ה םענעח

t

םעגוח» האבעז ^לאוקםאכער
םאראויס־ זײ האם .מען

 םעזאן גוטען א געזאגם
 באלד שוין איז אם איז

 יולי םאנאם דער אװעק
טא־ ברענם ברענעז איז
ר גאס אין זיז די קע מ  א

 שעפער צאל א אין נים. ברענס קלאילס ביי
 נים נאך האם מען :םלעק דער אן גאך האלם

 דאס גים ס׳איז נו. ארבצםען. צו אנגעהױבען
 גוםע םאראײם זאגם מען אז .1מא־ ערשםע

 קאפוילר. גאר אוים זיך לאזם צס און סעזאגען
האבען מאל דאס אז זאגען, וױלען מיר

 גוטען א םאראײםגעזאגם האבען װאס די
 אוד־ לאגישע גאנץ אויף גצשטיצם זיך םעזאן
 V /לםשל, אגגענוםען׳ האבען זיי זאכען.

 אל* די נינוא, איז םםארס די אין םםאק קײז
 (אזױ בעסער װערם לאנד אין לאגע געמיעע

 עקםפער* איתענהאוער׳ם פרעזידענם זאגעז
 אזעלכע זיינען םעזאן דעם םםאילס די ;םען)

 פאר סיי און אפצרײםארס םאר םײ שווערע,
 אויף אנגעװיזען אויך האם מען פינישערס.

 ״באיערם״ צאל אויםערגעװיינלעכער דער
 אלץ זזכלל, שאו־רומם. די די םילעז וואם

 םעזאז• גוםער א זײז דארף אזיעם סיםנים,
 אוועק באלד שוין איז אם אז געזאגם, װי און

 אבער מ׳ארבעט אמת. און ױלי׳ חודש דער
 זעם מען ניט. עם איז ביזי גוואלדיגע קײז
 םעזאן׳ קײז םון נים םימן קײז אםילו נאך
 אבער סעזאז. גוםעז א םון נאד רעדם װער און

 מאנאםען עטלעכע מים אז איז, פאקם א
 גארנים אויסגעקוקם לאגע די האם צוריק

 אלםע, םון געהערם מעז האט טאג יעדען גום.
 םון ארויס גייען װעלכע םירמעם. באײאוםםע

 געוואוםט ניט האט מען אז אזוי, ביזנעם, די
 װע־ מיט און אפשטעלען זיך װעט מען וואו
 צאל א זיינען אוודאי בלייבען. װעם מען מצז

 ניט אבער ביזנעם. די םון ארוים שעםער
 גיבען זיי אז געסםראשעם האבעז וואס אלצ
 און אויפגעגעבען. םאקע זיד האבען אויף זיך

 האבען וועלכע םירמעס באוואוסםע עםלעכע
 אריין צוריק זײנען אויפגעגעבען געהאט זיך
 אפגעשניטען האבען מיר הכלל- ביזנעם. אין
געשראקען. זיך האם מצז װי שלעכם אזיי ניט

 די אז זיגען, איז האבעז מען דארף אגב.
 בא־ רעלאטױוע זײנען גוט, שלעכט. װערטער
 שלעכט אזוי אוים זעעז סעזאנען די גריפען.

 .מלחמה־ די מים זיי פארגלײכט מען וױיל
 צו זײ גלײכט מען װען יארען. פראםפצריטי

 אויס־ זײ װאלטען צײטען, אמאליגע די מים
 נאך מען קען יעדענפאלם אנדערש. געקוקט

 װעם סעזאן דער אזוי װי װיםען ניט איצם
אײנשטעלען. זיך

 צאל היפשע א נאן־ מיר האבען דערוױיל
 ם׳איז װאס אלץ טוען מיר און ארבעטסלאזע

 זײ פאר קריגען צו העלפען צו מצגלצד נאר
 עם גלויבעז ארבעטםלאזע די אבער דזשאבם.

 נאר, װילען מיר ווען אז מיינען, זײ ניט.
 באזעצען אלעמעז צוױי און אײנם מיר קענען

 אנצו־ ניט זיך פוילען זײ און פלעצער. אויף
 באם דעם און דעם בײ «אט :אזײ װי װײזצו

 דיאבען צוױי געשטארבען. פינישער א איז
 ניט איר שיקם פארװאס איז רעטייעדם.

װילען ? ארבעםםלאזע״ 3 קײן ארייף דארטען

 ארגעטען איר לאזם אלעמאי און װײסען. זיי
 ארבעםס־ םאראז דינען עם ײעז אװערםאים

 דאם אז זיך דאכט גו, זײ. םעגה׳ן — לאזעי
 גערעכםע םענות. גערעכםע זײן צו אױם זעעץ

 לייכם אזױ עם םעז קען דאד םאדערונגעז׳
 אויםדוכםען. זיך קען דאם װי דורכםירען ניט
 װאו שאפ געװיםען א לםשל, געמען, םיר
 מיר אמ רעםייערם ארבעטער 2 האבעז עם

 םינײ נייע צוױי מים באזעצען דארט װילען
 דעם לאגע־ אזא דארם םיר געםינען שערס.

 דארט םינישערם די האבען םעזאן לעצטען
 די װען אפילו געמאכם נים וואך פולע קיין

 װאכען םולע געארבעם ריאבען אפערײםארם
 םיני־ די האבען פארדינם אעערטאים. מיט

 םויזענם 2 ארום ךארט יאי־ לעצטען שערם
 ערך אן געהאט זײ האבען סלעק דאלאר.

 מזל מים זײ האבען איצם וואכען. 20 פון
 פולע קיין אבער ארבעטען זיך געשםעלט

 צו גײם איר װעז איז נים. זײ מאכען װאכען
 נאך ארויםנעמען וועגען רעדען םירמע אזא

 באם, דער בלויז נים איז םינישערס פאר א
 און געגען. דינען ארבעםער די אויך נאר

 ביםעל. היםש א מיר האבעז שעפער אזעלכע
 איז לאגע די וואו b«־p אז זיך, םאי־שטייט

 ארוים־ זאל מען אז מיר. באשםייען בעםער
 אװער־ די שײד װאם םינישערם. נייע נעמען
 דערלױבעניש קיין נים געװים מען גים טאים.
 נײע פאר פלאץ םאראן ם׳איז װאו דארט

פינישערם.
 פון קיואל א נאד צו מיר קומען דא און

 װערען דזשאבם אזײ װי :אומצופרידענקײט
 װעגען האבען ^רבעטסלאזע די פארטיילם.

 ארבעטס־ אלע דארף מען אז מײנונג. א דעם
 און נומערען זײ געבען רעגיסםרירען לאזע
 לויט שיקען דזשאבש ארימ קומען עם װען

 קיץ אז דורך׳ עס פיר גײ איז נומערען. די
 בתים בעלי די נים. מיר האבעז לײבאר־בױרא

 לא* םון בלויז נים םינישערס נעמען קענעז
 אימציגער דער נים מיר זײנען אגב. קאל.

 איטאליענישער דער פינישערס. םרן לאקאל
 דארף מען און פינישערס אויך האט 48 לאקאל

 פיני* יעדען ניט אז זינען, אין האבען אויך
 דזשאב. יעדען אויף שיקען מען קען שער

 אזא ארײז קומט עס אז םאר, זיד שטעלט
 איז לײנער, א פאר זאגען. לאמײ־ דזשאב,

 פופציג וואםערע א האבען אמאל איר קענט
 קען זיי סץ אײנער קייז אבער ארבעטםלאזע

 אדער האנט. בײם גארמענט קיץ לײנען נים
 אדער םאר. נייען צו האבען אמאל דארף מעז

 אר־ קעז יעדער ניט קנעפ: נייען פעלעז׳
 װעז אבער םעקשאנם. אלע די אט ביי בעםעז
 פאר דזשאב א זאגען, לאמיר פאראן. ם׳איז

 א. נייעדקע באםען א םאר אדער לײנער א
 זיך םויגען װאם די שיקט מען און װ. אז.

 געוואלדען אלע מאכעז דזשאב. אזא פאר אוים
 זײ וױיל געשיקם ניט זײ האט מען אלטאי
 נויטבא־ מער ארבעטםלאז. לענגער זײנען

 צענדליגער אן אייד גיבעו ױי און דערפטיגט
 באדארפט זײ האט *ען אלמאי אירזאכען

 שיקען. זײ װיל מען װען כאטש שיהעז.
 ניט זיך פאסען זײ אז געזען. זײ װאלטען

 פאראו ױינען עס װען דזשאב. דעם אט פאר
 צוױי זיד מאכם עס און ארבעטסלאזע 10

ניט זאלט איר צווײ װעלכע איז דזשאבם

נערעכטיגקײט ►(----------------
 בלײבען אנדערע 8 װעלען דזשאבס- די געבעז

 מען אז האלםען, װעלען זײ און אומצופרידען
 הא־ מיר נו. דיםקריםינירם. זיי געגען האם
 דעם אויפקלערען ביםעל א פרובירם בען

 די אז נים, דערווארםען מיר אבער ענין.
 אי־ אנדערש װערען זאלען ארבעםסלאזע

 פילא־ קײז ניט דאס איז די םאר בערצייגם.
 באטראכם קאלט קעז וואם ענין. זאםישער

 א פאר ארבעםסלאז איז איינער ווען װערען.
 בא־ נים אםילו מער קען און צײם לעגגערע

 איז םשעקם, ארבעטםלאזע מאגערע די קומען
 פון פראגע א אים םאר דזשאב א קריגען
 מיר זיינען באדויערען צום טוים. און לעבען

ארבעםסלאזיגקײם. אפצושאםען בכוח ניט
• • •

 דער־ װאם אזעלכע אונז צװישען פאראן
 ״גערעכ־ די :באמערקען צו אפט זיך לױבעז

 װאם אנטקעגען עםז לײענט װער םיקײם״
 אנטקעגען עם זאגען מיר עם? מיר זאגען
 ״גערעכםיג־ נומער לעצטען אין װאם דעם

 װע־ נאםיץ א אפגעדרוקט געװען איז קײט״
 די אז לאקאלס. ״מיםעלײניעם׳ צאל א גען

 קארדם נייע ארויםנעמען דארפעז מיטגלידער
 זיך האבען סענטער. העלטה ױניאן פארן

 זײ־ בײטען צו מיטגלידער אונז בײ געאיילם
 אז ױין, מודיע מיר װילען קארדם. ערע

 סענטער העלםה ײניאז א גיט לאקאל אונזער
 ארויס־ האבען װאם די און יאר א םאר קארד

 גילטיג קארד די איז קארד אזא גענומען
יאר. פון ענדע ביזן

• • •
 אלע מאכען אויפמערקזאם װילען מיר

 נעקם־ אונזער אז .9 לאקאל םון מיטגלידער
 םארקומען װעט מיטינג מעמבערשיפ טער
 1האטעי דיפלאמאט אין אויגוסם, עלםםען דעם

 זאל דער עווענױ. טע6 קארנער סטריט טע43
 קו־ האט פארקומען װעם מיםינג דער װאו
 קײן זײן ניט היץ די זאל און םיםטעם לינג

קומץן• דארפען םינישערם אלע אפחאלט.

 ארױסגע־ האט ?ץלמור־קאנגרעם
 וױיסענבערג׳ס מ. א. געבען

װערק גער,ליבענע
 בײם פאלקס־ביבליאטעק שם*ץ מ. ל. די

 קולםור־קאנגרעס אידישעז אלװעלםלעכען
 געקליבענע די ארויםגעגעבען איצט האט

 בע־ אידיש־פוילישען באקאנטען םון װערק
װײםעגבערג. מ. א. לעםריםט

 ארײן גײען באנד דערשינענעם דעם אין
 וױיט־בא־ די זײ צװישען דערצײלוגגען. 19

 בעל־ ״דער בנים״, מיט טאטע ״א קאנטע
א בא׳. ודור הולך .דור תשובה*,  מעשה .

 רבי׳נס ״פון יקרײנדעלע״, ציג*. א מיט
 װי א. א. דארף״ אין משוגענע ״די שטוב״.

 דערציילונג גרויסער זייז םין קאפיטלעך אויך
 דערשינען איז װאם בוך. דאם שטעטעל״. -א

 טע6 דאס איז -ציקא״־ביכער־פארלאג, אין
 פאלקס־ביבילאטעק. שטײן מ. ל. דער פון בוך
 די דערשינעז זײנען בוך איצטיגען דעם פאר

 ישעיהו רייזען. אברהם פון װערק געקליבענע
 און רחשבות בעל קולבאק, משה שפיגל-
ליעםין. אברהם

 אבא־ דאלאר. 3 איז בוך םון פרית דער .
 באקומען פאראויס. אייז צאלען וואס נעגטען.

.ד$.50 פון פרײז פארן בלױז ביכער פיר
:צום זיך װענדען באשטעלונגען מיט
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רעדאקטאר, ־וערטעד
 .גערעכ־ דער א־ן יעצסענס לייען איך

 אז זיד׳ באקלאגען מיטגלידער װאו טיגקײם״
 דא״אר 65 פין רעטייערמענט־צאלונגען די
 איצטי־ דער אין גענוג ניט זײנען חודש א

 גרייט אזײ איז יקרית דער װען צײם, גער
 אזײ אז איך, דענק הײך. אזדי איז רענט און
 דאייאר, 5סו) פאר אינשורט איז יעדער װי

 געלט די פץ נעדען :יט מען זאי* פארװאס
פענסיע? חודש׳לעכע העכערע א צאלצן און

גר־ס■ ריט-
.10 יאקאל קאספצר. אברהם

ו ׳וי׳■״ •s*>—ײ— * ~'0 0 י ״ < יז׳ו
קאספצר. בר־דער פון אנפראגצ דצר אײף

פרן אויך אנםראגצן אזעי־כע ־גען קר• מיר און
אויפצו־ דא נדיטיג איז דער, םי: אנז־צדצ
̂אר, ױנדצרט צ• דא־ ־ פינף די אז קלצרצז•

םיטגליד רצטײערצן א פץ ׳ם ־רשי יי די ײצלכע
״לי־ף־ א װי פ־נקט איז גט בארצכטי, זײנצן
פאר־ אײנער <דצר יבי. יז פא̂י אינשירצנט״

קצן נס־גצזעלשאפט אינש־רע או אז יג־טײט
 פאליטי לצבצנס־פארזיכצררנג א אויסצאלצן

 בעגצפישעדי׳ אדער ײרשים זיינע צ־ בלײז
ארדם. יאר ציואנצ־ג אץ הינדצרט אין

 צ־ ירשר׳דיג געװצו אױדאי וואלט צס
 דאם ױאס צלטצר־פצנםיצם■ די ־צכערצז

פון יאליצ די פארלײכטצרט אביסעלצ *לאלט
 די אבער ײצטעראנצן. רעםייצרטצ אונזערצ

 גיט איז װײס״ מיטגליד יעדער װי ײניאן,
 ח־ץ א פאנד. איבערן באלצבאס גאנצער דצד
באװארצ־ פאנד רעטײערמעגט דער מ־ז דעם
 דעד אין רצזצרײצן גצניג האבצז צ• נצן

 רצטײערטע די זאלען נאר ניט אז קאסע.
 לצבען גאנצצן זייצר טריגצן קצנצל מיטגלידצר

 נאר• פצנםיצס• ח־דש׳יעכע די א־יסגצצאלט
 מיטגלי־ בארעכטיגטצ אנדערצ די אײך אז

 זײער דצרגרײכצן שפעטצר ײצלען ־ואס ־עד■
 רעטײ־ קענען זא־־ען עלטצר. יאריגען 65

פארלאנגצן. צס י־עיען ז״ װען ערעז

 די .22 ראקאל פ־ן מיטגליד א און דאכער
 בײ גצארבעט צר האם יאר צטלעכצ ־עצטצ

 עקזעקוטיװ־ אן גצײצן איז און כקוירטפ
 אץ םקוירט ,23 לאקאל פון מיםגייד באארד

יוניאן. ארבצםצר ספארטװעיר
 אין אקטיװ אויך איז רעטײערםער דער

 םצ־ דצר איז צר לצבצן; געזצלשאפםלצכצז
 האלפצרן לײב משה דעם פין קיצטאר
 אויך איז און ארבצטצר־רינג ,288 ברצנטש

 םאציאליסטישצן אידישצן פון מיטג^יד א
צװ־ייג. דאוךטאון פארבאנד,

 אר־ די אים האבצז שאפ־שמחה דער בײ
מתנה. א א־בערגצגעבען בעטער

!פארבצר ח׳ חשוב׳צר
 פאר קאמפליניצנטעז מײנצ אן נצמט

 ״גצרצכטיגקײם״. פון רצדאקציצ פײנצ אײצר
 זיינצן זוכי און באדוכאװ פין אדםיקלען די

 איבצר־ חודש׳לצכצר אײער אײםגצצײכצנט.
 מאס. און לאגיק סד א זיך אין ־אט בי*יק

ר׳צנט. אייערצ ײצי־עז גצשטארקט זאלצן
יצטראיט. צוױיג׳ דעבי גרוס, ריט
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א האט דעפארטמצנט ־־ד־נגט בי דער
פאר סט דינ קויף ביבצר־אײנ צציעלען EC

־וצלכצר ױניאן. דער פלז רי(טגיידער
ביכצר < פאסצנדי ־ 'די סליײבצז א־■ ־פט דיצ

אײף מיטגלידצר י ד פאר זײ ל,ריגט א־ז
פרײזצז• ־צ־י־טע רע

מ. פאנ'א :צ־ זיך ײצנדעט :צ־ בינ פאר
אינטצר־ זארטמצנט, דעי ;יישאנעי עדי־: ד,ן. ־א

יארק. נײ בראד״י'. 17K( ־בײדצ, ג; טאנצ״ ־עי
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 גיט קולטוד־תאנגדעס אידישעד
 נײער דער פון לעקסיקאן א ארױש

לימעראטור אידישער
 קולםור־ אידישער אלװעלםלעכער דצר

 ארויסצו־ צלגצםראםען איצם איז קאנגרעם
 אי־ נייער דצר פון -לצקםיקאן דצם געבען

 דצרגאנצען זאל װאס ליםעראטור״, דישצר
 ליטערא־ אידישצד דצר פון .לעקסיקאן דצם
 צו־ איז .ױאם פילאלאגיע׳־, און פרעםע םור.

 אומפאר־ דוו־־כן גצווארצן זאמצנגצשםעלט
 לצק־ נײער דער ע׳׳ה. רײזען זלמן גצםלעכעז

 ווארם־ אידישצ די ארומנצמצן גועט סיקאן
 ה״ ד. יא־, 150 פארגא$גצנצ די אין שאפונג

טצג. אונזצרע ביז 1801 זינט
 פלאן צנדגילטיג־אויסגעארבצטען לױמן

 לצקסיקאן פון באנד ערשטער דצר דארף
 אלװצלט־ דצר .1954 םוף דריק אין איײן

 אלצ רופט קולטור־קאנגרצם אידישצר לצכצר
 צוצו־ װצלט דער גאר אין שרייבצר אידישצ

 ביא־ביבליאגרא־ פארן אינפארמאציצ שיקען
 צוזאמצנגצשטעלט ויצרם װאם װצרק, פישען

 פון קאמיטעצז א פון אויפזיכט דצר אונטצר
 ליטצראםור־היסטארי־ אידישצ פראמינצנטצ

 איז צס וױ אזוי ביבליאגראפצן. און קצר
 אלע צו דירצקט זיך װצנז־צן צו מצגלצך ניט

 ־אט מצן װייל אומצטום. שרײבער אידישצ
 דצר אין רוערט אדרצס■ איטלצכצנס :יט

 צו־ רוף דער ײצרען פארצפצנטלעכט פרצסצ
ביא־ביב־ ײצגען פרצגבויגען מיטן זאמצן

אינפארמאציע. ליאגראפישר ’
לצקםי• פיז ^יצדאקציצ־סצקרצטאר דצר

שטארקמאן. נישה איז קאן
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 פלוצים איז ױלי, טצז16 דעם פדײטאג,
 די פון אײנצר בצס, צלייצס גצשטארבצן

 יצר .10 לאקאל קאטצרט דצם פון בייצר
 פארטרא־ לאנג יארצן האט פארשטארבצנצר

 דזשאינם קלאוק דצם בײ לאקאל זײז טצן
 םטצנדינג־קא־ פארשיידצנצ אין 1א' באארד
 יארצן סך א פון נישך אין איז צר מיטצם.
 פון צקזצקוטיװצ דצר אין מיטגליד א גצײצן
 יוניאן־ פארשטארבצנצר דצר .10 יאקאל

 טוער אקםיװצר אן געײצן אליד איז ײצטצראן
.310 ברצנםש ארבעטצר־רינג אין

אנדצנק. זײן כבוד

-וי‘־
ב 'א־ 65

******* •*•k*-**•> L-> - ס•   U.
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 אינג־ ס פירםצ י־ער פון ארבעטער די
אראנ־ ־אבען טטריט. סטע36 ױעסט 347 בער.

רצטײערטען רעם : ײפב־ד רחה ; ׳ט זשיר
פרײנד• “פא טאר אפער״ דער , ־ברידער •:־אפ

זיין בען א־יפגעגצ ־אי 65 צ־ וזאט ־-ע־::ער
ערפילצז לצנען צ־ כדי שאפ איז ארבי<ט
לאיצר. א ־וערצן צ• ציע י־עבענס־יארבי

י 5 מיט ־אט■ פרי־נד סאיי
נ־״ אין אאיכק־י י־ ראר־טאי אן דזע• די ; דיגט

דזשויירזי
!מעריהע l* י-ירל •״**«* *»«•״ רז i >-־ 1 ־׳ו '׳<״!־,, א ־נד פײי סא־

װאיהין . ענגדאגד■ ־־אנדאן• פױ .1 911 ־אר א־ז
געבייט־ זײז פ־ן אנז־צרט א" האט ער

 דא גיבערניצ. םואװאלקצר יאנאסטא. שטאט
 אנגצשלא־ באייד זיך עד האט איןיאמערייצ

 יוניאן. קלאוקמאכצר ,1 ייאקאל אין פען
דרצס־ א גצײארען ער איז שפעטער יארען

j• * c ײו t >— l-—< ״>•<! ן י— * « t ) '  s :
 אײער אז גיט באקסעלצ׳ דאס אײס שנײדט אדדצס• אײער בײט ריא ־'צן

:צו צם שיקט און נומצר׳ לצדזשצר און לאקאל אדרעס■ נ־יעם נארען
“Gerechtigkcit”, 1710 Bruadway, New York l '1, N. Y.

....... :אדצז
ס ני״ער ע ד־ א

...................................................................... ־■אלא■■

................................................................... לצדזשער
״גערצכטיגקײם״ די ציגצשיקט קריגצז אינטצרנצשאנעל דער פ־ן דיטגלידער

 רצ־ האט איר װייל זשורנאל דצם קריגצז אויפגצהצרט האט איר אזיב פר״־י.
 דאס אױם פילט װיםען. אונז לאזט םיבות, אנדערצ טחמת אדצר ט־יערט

:״גצרעכטיגקײט״ פון אדרצס אויפן צו צס שיהט א־ז באלסעלע
1710 Broadway, New• York 19, N. Y.

>
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 הלאוהמאכעד פװ רעבדלאציעם נייע
חמױערנמננופמד

 םאנד רעםייערפענם קל#וקסאכער דער
 נייע מזל א אנגעגונזען ה»ם נײ־י*ױק. אי־ן

 קראםם אין *רײז גײען װעלכע רעגולאגיזנ^
 רולס. נייע די לוים חחיש. הײגםיגען דעם

מ  פון גזױו^רען מדעםעגםלעכם זײגצז װעל
 ®ץ גענערןןל־סענעדזשער מגלער. זױזידזזר

 קרוגמאן. הערי און ײניאז• קל*וק«אמי־ דער
 פאגד עלםער־פעגסיע פוגם פארדדאלםער

 רעםײערען װילען ווזזס מיםגלידער, יזעלען
 אס־ זייערע אייםםאכעז דארסעז ,1955 אין

 אױגוםם ערשםען דזים צודישעז ליממיעס
 גאכ־ הײ־יןור. סעיםזנמבער, םעז15 דעם און

ם  באשסע־ ויצלעז אפליקאציעס ױ וױ מ
 פוגם פארװאלםעג דער פון יוערעז סיגם
 א*ליקאנם באםרעפעטיער דער ױעם פ*נד.
ז מ  ערש?זען פון *נהײבעגדיג רעםי׳־ערעז. מ

.1955 יז*ו*ר
 רע־ צו בדעה ה$ם וו*ם קלאדקמאכער א

 אפליקאציע אז אויםםאמז ודיל און םײערען
ען דארף ק  רעגולאציעם פאלגעגדז די מיזג

בללים־ ארן
a מז ד*רף עד *  דעם דערגרײכם ה

 חלילד״ איז. אימער אויב יאד. r 65* עלסער
p srv אר־ צו זױמשםאנד טער נים «יז ארן 
 אױס־ ער קען דימיײבעלד) (ס*ם*ל בעםעז
מז א  ייעםײערנוענם פאר אפליקאציע די מ

*«r יזןר 60 פיז עלםער:
אגגעהײ־ האס קלןיקמאכער א אויב )2
 דטס פאר אינדיסםריע דער אין ארבעםען בעז

 קע:ען עו־ דארף .1944 יאנואר. טרשסעץ
 20 לעצסע די פון האם ער אז נאכװיײעז.

 אין יאר 15 צרסוױיניגםםעז געארבעם יאר
 יאר io לעצםע די האס עי־ אז איז םרײד

 פירמע. א ביי אוננזערברעכוגג זזן געארבעם
:פאנד צוס גאלעז ,יואם פירםעם. אדער

 אנגעהױבען האם מלאכה בעל א אויב )3
 דעם נאך איגדוםםריע דעד אין ארבעםען

 נאכ־ קענען ער דארף ,1944 יאנואר, 1ערשםע
 יאר 25 לעצםע די םת האם ער אז ודייזען.

 אין יאר צװאנציג צומודימיגסםעז געארבעם
 יאר 15 לעצםע די האם ער אז איז םרייד

 פירמע, א בײ אונםערברעכונג אן געארבעס
פאגד. צום צאלעז װאם פירפעס, אדער

 פון סארװאלסונג די ״עם איצם■ ביז רױ
 אר־ צאל די באשםיםען םאנד רעםייערפענם

 געגע־ דעם רעטייערען זאלען וואס בעםער■
 פאנד. פוגם הכנסה דער לוים יא־. בעגעם

 ווערען באםראכם װעי*ען אפליקאציעם די
אפליקאנם. פונם עיסער לייםן רײ דעי אין

 װערען רעםייערם װעם עלםערער דער
 אן שפעםצר — אינגערער דער פריער.

 אוים־ איז אפיייקאציע די װען אונםערשייד
געודארען• געפאכס

 רעםייערםענם־ דער װעם איצם• ביז װי
 זימ פון פראצענם צען רעזעי־ײירען פאנד

 זיי־ וראס ארבעםער פאר קװאםע יערלעכער
 איםשםאנד פער נים זײגען את קראנק נעז
 דער אם את אפליקאציעס ארבעםען. צו

 װעלען דיסאבילים״־׳־קאםעגאריע .םאםאל
 זיי־ זײ װי ריי דער לוים ווערעז באםראכם

 קופען װעם עם ווער ארײנגעקופעל. נען
 אבער ווערעז• רעםייערם פריער וועם פריער

 פראצענם. צען באגרענעצםע די איגערהאייב
 האבעז האםעגאריע דער אס אין ארבעםער

 צי אפ^האציע זײער אויסצופאכען רעכם א
יאר. אין צײם יעדער

 גאכקוםען נים קענען ״אם ?לאוקמאכער
 זײ וױיל רעגוייאציעם. אויבענדערפאגםע די

צווייגען םארשיידענע אין געארבעם האבען

נערעכטיגקײט &----------------
 װע־ אינדיסםריע. קלײדעי פרייען דער פון
 ״רעסי־ דער אונםער רעטייערען קעגען לען

 קלאוק דער וואס אראנדזשמעגט, פראםיטי״
 םאנ־ עגלעכע מיט האם פאנד רעטייערמענם

אינדוסםריע־צוױיגען. אנדערע אין דען

 דזשאן װײס־פרעזידענם
רעםײערם מארםין
דירעק־ םארםין. דזשאן וױיס־פרעזידענם

 די פאר דעפארממענם איםם סאום פת םאר
 פון צוריקגעצייגען זיך האם יאר, 18 ייעצםע

 םחמת ױניאן■ דער אי^ דינסס אקםײוען זיץ
 באנ־ א בײ ^רשטאנד. געזינס שלעכםען ײמ

 לכבוד געװארעז אראנזשירם איז װאס קעם.
 איז עם בעת דירעקסאר■ רעסייערסען דעם

 די דזשאררזשיא. פאוואנא אין פארגעקומען
 דעפארםםענם. איםס םאום פין קאנפערענץ

 געגע־ דובינםקי דוד פרעזידענם c תאם
 פאר־ דזשאן איבער איבערבליק אז בען

 םאים, דער אין דערגרייכונגען םינ׳ם
 זײן איבערגענופען האם ער ווען ,1936 זינם

 אר־ זײן געלויבם האס את אפם• איצםיגעז
 ײניאז. דער פאר דינםם געסרייען אין בעם

 יוניאן די האם אנפיח־נג םארסינ׳פ אוגםער
 צאר א אין פאר־פאםםענס רייע א עםאבלירס

 האס ײניאן די וואו םאום. דער אין שםעם
 שידעריג־ סך א זייער זייז גובר געדארפם

 זיי־ םירערשאםם םארםינ׳ם אונםער קײםען.
 אויסגעוואקםען. באדייםענדיג ײניאנס די נען

אנגעװיזען. דיבינסקי פרעזידענם האם
גע־ דינען באנקעם בײם רעדנער אנדערע

וױיס־פרעזידענםין דיקעסאן. גלעדיס :רוען
 װארקערס קלאדיגג אמאלגאמײםעד דער פין

 איידער בעאמםער א געװען איז מארםין װאו
 :אינםערנעשאנעי־ דער צו געקומעז איז ער

 סטייט פיז פרעזידענם םריט, אי. סםענםאן
 טי. אי. :םענעסי אין י־ײבאר אװ פעדעריישאן

 סער־ ל'איט אין לאנםםאנגי פרענק לעהרער,
בין•

 די־ אלס מארםין דזשאן פון פלאץ אויפן
 איז, דעפארםמעגם איסם םאום פון רעקםאר

 באשטימט קאנםערענץ, דער פון םוף בײם
 ביז איז װעלכער קעהרער, טי. אי. געװארען

 קעהרער, געהילף. מארטינ׳ס געװען איצם
 א מים ביז איז אלט, יאר 33 איז ײעלכער

 אינם געהילף־דירעקטאר געװען ציריק יאר
 אינם^רנע־ דער פון אינסםיטום יוניאן םרײד

 אייט געארבעט פריער אויך האט ער שאגעל
 יוניאן אויםא־ארבעםער דער אין ארגאנייזער

 בילדונגם־דעפארטםענט אינם און א.) אי. סי.
ל. אװ פ. א. דער פון

lit. Jd W- i- £  w i> - -><-׳

 117 לאקאל אפערײםארס קלאוק דער
 מעמבערשיפ־מיםינג א אפהאלטען װעט

 נאך גלײך אײג־סם, טען24 דעם דינסםאג,
 208 האםעל. דיפלאמאם אין ארבעט. דער

 וױיס־פרעזידענט סטריט. טע43 װעםט
 פון מענעדזשער קאפלאן- בענדזשאמיז

 טע־ דער װעגען באריכטען װעט לאקאל-
 לאגע דער און ױניאן דער פץ טיגקײט

 אױפגע־ זיינען נייםגלידער םרײד. אינם
מיטינג. צום קומען צו פאדערט

 נעשפאקע פארנענעען. ארן גענרס פון ױאקאציע א פאר איצם זיך רעגיסםרירט
 יארקער ני־ בערג. £אקאנא די א״ן הױז, ױגימי אין פארוױילונג און %ר שפײז,

םטריט. בראאד נארד 929 : אפיס פילאדעלפיער ; בראדװײ 1710 : אםים
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- — — ע־יטאריע־־כ
----------------------------::־דש פ־ן די*ז אין : פא־־ב״- ש.

א״ י א־־כ ט נז־ט ן־ארכעםער-----־עו ־־א: : ב זיין די
־:~ט—פא

 א־ז אײע אץ 1אנגריי אץ קאד־גיזט ־ער :א:י• ־
---------------------------------- אי־־אפע

%* « . .^*i • * * i »ן «זיף««««י»יי __ ___ ___ __ ___ ___
י ׳•J ■ י *• 'r י י I • ו , א ׳ • -

־ : • ײנעפ ׳ זשאז פץ יארציים פערציגטטען צ־ט :כד
דצאדעס

 ארבעטער אינטערנאציאנאלען פונם :ק*=דאן י־טי
י * -יעבען

 באװעגונג ארבעטער אטעריקאנער דעי־ אץ : יס— ״
שא:עי עז זײז צ־ פארבער ־ג*. עהרט א-:טער:ע ם סז

שאנעל א־נזער אץ ;י־עס אעטערנע
אי ד. ר  פראנט דרעטטאבער א-יפן : טינ

ע־ א־־־־א־ אכי ער דער פץ רודער בײט : : אכ ט ק או ־י
••ניאז

ט : ברעסדאד י-=ר *טאפ אין פרעסערש קלאוק די די
ר א־ז ע ד ץ ---------------------------------- - ירניאן א

 הייש נייע בוי־ם טאנטרעאל אץ י־:*א; :שע-; —בע־נא
א- י, ענז צ פ א*ן : ב א - אנדזיכעלעם י א־ שאינט ־י דז

------------------------------------ —באא
עי. פץ ר־ל ••א-דץארפ־ץ אנ ש ערנע עט  א

רעזאל־ציעס. —בר :אטיצען
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