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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

ם נ ע ד י ז ע ר פ ־ ס ײ ן װ א ש ז  ד

ן י ם ר א ם מ ר ע ײ ם ע ר
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,
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הארציגען אונזער שיקעז מיר 1954- לײבאד־דעי
m ס -p • ע  טויזענםער הונדערםער די צו גח־ם • פײזוי־ייד *
אינטער־ אונזער פון מיטגלידער .*,^1 יי

ן ג או נ ו נ א מ ר ע מי־ צענדליגער די און נעשאנעל ד
 םאכען אלע פון ארבעטער ליאנען

 יום לייבאר־דעי דעט אין לאנד גאנצען איגערן פךאפעסיעס אגן
 אנטשלאםענקײם און מוט כוחות. זײ װינשען *מיר- ו׳ 954 •מ־ מזב
 זײער אין דערפאלג מער און דערגרײכונגען זייערע באשיצען צו

 האבען זיי װאס די װי פארבעםערונגען וױיטערדיגע פאר געראנגעל
יאר. פארגאנגענעם דעם אין געהאם

 טוב־טאן ױם פרײדיגען פולען דעם אן נישם שלאגען מיר
 צװײאיגען א םראגט לײבאר־דעי וױיל באגריסונג, אונזער אין

 דער־ פאר טאג א און פײערונג פאר טאג א איז עס כאראקםעו־:
 דערגרײכונגען אונזערע מיט זיך פרײען צו טאג א איז עס מאנוגג.

 איז לאם1 ארבעט מעגשלעכער פון חשיבות דער מיט שםאלצירען איו
 אונםער־ הנסש, חשבון א מאכען פאר טאג א אויך און גורל אונזער

 יאר פארגאנגענעם דעם אין געשעענישען די פון ד-כל סך א ציען
 מאםעריעלען פון װעלט דער ג^בראכם זיך מייט האבען זײ װאס און
 עט, באגרײםעז ארבעםער. אידישע מיר, פארשריט. גײסםיגען און

 אידישען אונזער מיט צוזאמען נאענט פאלט לײבאר־דעי װייל
 הכל םך א אונטערציענדיג און הזכררן. ױם דעם השנד״ ראש

 יאר, לעצטען דעם פון משך אין ארבעםער־דערגרײכונגען די םון
םובים. ימים פראװען און זיך פרייען צו גרונט פיל נישםא איז

גע־ געצוואונגען איז באװעגוגג ארבעטער אמעריקאנער די
 צו יאר פארגאנגענעם דעם כוחות אירע אלע אפגעבען צו ווען

 מיר דערװארבען. פריער שױן האבען מיר וואם דאס פארםיידיגען
 מאטע־ אין סײ דעראבערונגען נייע געמאכט וױיניג זייער האבעז
 ברײטערע און ראכט פארגרעסערםער אין סײ און געײינםעז ריעלע

 שװערער,יפאר זײער א גע־וען יאר דאס איז עקאנאםיש רעכםעז.
 אך־ פראצע. אייגענע זייער פון לעבען א מאכען דארפעז וואס די,

 ארבעםער אינדוסםריעלע סיליאנעז בארויבט ד.אט בעםסלאזיגקײס
 פאר־ די פארקלענערט תאם רעטעםיע עקאנאמישע פרנטד- פיז

 ארונםער־ עם האם פי־ייזען געשםיגענע פים צוזאמען דינםםען.
םשפחות. פילע גאר פון לעבענס־טםאנדארד דעם געדריקם

 אנטי־יזײאן פארשטארקם. זיך רעאקציע די ־אם פאליםיש
 רעאקציא־ םםייםם. פילע איז געזעץ געװארען זיינעז פראיעקםעז

 הא־ געריכסען און רעגירונגם־קאםיםיעס פון אריםםײםשרנגען נערע
 זיך פארםיידיגען צו ארבעםער די פאר געםאכט שױערער בען

בתים. בעל פראפים־הונגעריגע פון אנגריפען די געגען
םארצװייפלען. צו גרונם קײן נישםא אלעמעןיאיז דעם םראץ

 אין זיך באשיצען צד כיח־ת די באזיצעז ארבעטער אסערילאנער די
 א־ז פום איז דארפען זיי װאם אלץ לעבען. דאם פארבעסערען צו

.1954 לײבאר־דעי. זײ װינשען םיר װאם איז דאס אגםשלאםעגקײס.

גערעכטיגהײט --------------------------------
ע ג י ד נ ע ט ו ן ל ע ל א  הא־ פארזיצער׳ם דעם אײדער נאך װ
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ן ע ג א ד פ ־ ס נ ע ב ע  איז געשלאסען, ענדגילטיג זיך האט ל
 פון קאנטראל פארן קאמפײן דער שוין

 דערוױילט ערשט װעם דואם קאנגרעס, אכציגםםעז און פיר דעם
 צװײ מים נאך שװאונג. םולען אין געייעז גאװעםכער. אין װערען

 הויפט־םירער די שוין דיאבעז קאנגרעס םון שליםען פארן םעג
ע פון ^  דע־ און רעפובליקאנער די פארםייען, פאליםישע גרויסע ב

 שלאכט. דער אין קאנאנעז ערשםע די אפגעפײערם מאקראםען,
 הויפט־פירער ר5ד< סםיװענסאן, אדלי האם אילינאי, ספרינגפילד, אין
 פרעזידענט־ געװעזענער איר און פארטיי דעמאקראםישער דער פון

״ אז אנצוהערען געגעבען עלעקשאנס, לעצטע די אין קאנדידאט  די
 זײן װעם קאמפײן קוםענדיגען דעם אין אמוגיציע רעפובליקאנער

 װארפען ןט שלוץ שעםעלעך און שמייכעל פרעזידענם׳ם דעם בלױז
 ניט. זײ האבען פראגראם פאזיםיװע קיין וױיל געגנער, זייערע אויף

 זעל־ דער סון איתעגהאוער פרעזידענט האם שפעטער טאג מיט־־א
 פון נביאים װי דעמאקראםען די אםאקירם פלאםפארמע ביגער

 זיינען דערםענונגם־רעדעם דיערע אין אומגליק. און פינסםערניש
 פאר־ ביידע וואס פלענער. די פון שטריכען די אגגעװארםען שוין

 די און דעםיקאמפיק אגפירען אויף אויםגעארבעם האבען טײען
 וועלען דעסאקראםען די באנוצען. וועלען די װאס הויפט־אישוס

 אר־ דער אויף לאנד; אין צרזת און איבלען אלע אויף אס־ױתען
 די אויף שטייערען שװערע די אויף ;יקרות און בעטםלאזיגקייט

 ניט־דערפילטע די אויף רײכע; די פאר מתנות די און ארעםע
 װאס רעאקציע פץ כװאליע דער אויף (קאמפיץ־פארשפרעכענס

 דאט אז פארזיכערען און לאנד איבערן פאנאנדערגעגאסען זיך האט
 רע־ די הערשאפט. רעפובליקאגישע יאר צוױי פץ פרוכט די איז

 פאר־ יעדער פאר קרעדים :עמען זיך וועלען װידער פובליקאנער
 פאר־ יאר צ־ױי די דאך איז װאם פארבעםערונג און לײכםערונג

ע טראץ געקומען ר  אלע פאר שולד די װארםען און שטערונגען ^
רעזשימען. דעמאקראטישע פריערדיגע, די אויף איבלען

 װארטזאגער העכםטע די פון ארגומענםען און םענות די אט
 שארפע און אויסזעצונגען זײערע פארטייען, גרויסע צװיי די םון

 געגגערישער דער פון האנדלונגען אץ פאליםים די געגען קריםיק
 װידער־ װאלען די ביז װאכען צען קומענדיגע די אין װעם פארםיי.

 דערפער און שםעםלעך שםעט, אין מאל םויזענטער װערעז האלם
 פלאם־ פון אפקלינגען זײ װעלען עכא אן װי לאנד. גאנצען איבערן

 ריקראפאגען די דורך און םארזאמלונגען פאליםישע בײ פארםעה
 זײן געדרוקט װעלען זײ םעלעוױזיע־אפאראםען. אמ ’ראז־יא פון

 אלערלײ מיט פאספלעםען און צייםונגען אין -קעפ״ שרייאיגע מיט
באשולדיגונגען. םענםאציאנעלע און פארטײטשונגען

• • •

פאליטי־ די פון אויפריכטיגקײם דער אין צוױיפלען מען מעג
 דער גייט איינשםימען נים מוז מען פארטיי־פירער. און שענם

 װע־ דערקלערונגען זייערע ארן אפשאצונגען זייערע פון ריכטיגקײם
 געטרױען אדער םארגאנגענהײם דער אין געשעענישען די געז

 :זיכער איז זאך איץ צוקונםם. דער םאר פארשפרעכענס זײערע
 זײער £אר מערהײט א געװיינען צו באמיאוגג אנגעשםרענגטע זײער

 דורכ־ א פאר שרעק זײער און וואלען קומענדיגע די אין פארםײ
 רער פיל עלעקשאנט הײ־יאי־יגע אין ארויס וױיזען זײ װאס פאל,

פארשםעגדלעך• און אויפריכםיג איז געװײנלעך, װי
 אין שטײט וואלען הײ־יאריגע די אין וױיל איז. אורזאך די

 אדער דער פאר מאכט־פאזיציעס און דזשאבם בלויז װי מער קאן
 יאר צװײ קומענדיגע די דורך פארםײ־פאליטישענס גרופע יענער

 פאר־ פינאנציעלע און פרײני דיערע פאר פאםראגאזש פעםער אין
 צוױי צװישען פארניעסט א זײנען וואלען היײיאריגע די זארגער.

 פארמעסט א איז עם םיםםעמען. פאליםישע אנטקעגענגעזעצטע
 דעם און קאפיטאליזם ליבעראלען גערופענעם אזוי דעם צװישען

 דער יארען. ערשטע די פון קאפיטאליזם ברוטאלען רעאקציאגערען.
 די אנהאלמען קענען צו בדי אז גלויבם. קאפיםאליזם ייבעראלער

 עקאנא־ איצטיגע די ארנטער ארדענונג קאפיםאליםםישע פרײואם
 מאםען ברײםע די אז זען מען מוז באדינגונגען פאליםישע און ביישע
 און זיד םאר לעבען מענשלעכען א געניסען קענען אײך זאי־ען

אי באםעלקערונג גאגצע די אז : פאםיליעס זײערע  אויס־ האבען ז
 מי־ א און לעבעגט־םםאגדאח־ שםייגעגדיגעז כטדר א פאר ז-כטען
 א־ן יארען עלםערע די אױף נויט געגען פארזיכערינג פון :ימום

 ױך האט אנדערש גאנץ אוםגליק. אח קראנקהײם שון פאלען אין
 געבורט, זײז פון יארען ערשכע די אין קאסיטאליזם דער געפירם

איז ער םעאדאליזם. דעם £יץ מאכם די איבערגענוםעז האט ער װען

----------------------------4 ר954 פעפטעמבער,
 דער מיט האט ער אכזריית׳דיג. אץ ענגהארציג געװען דעמאלם

 זײן געגען װידערשטאנד יעדער צוריקגעשלאגען אכזרױת גרעםטער
 רײכטיגיער ד• פון חלק יושר׳דיגען א פאר פאדערונג א מאכט׳

 באטלאכט איז פראדוצירער. זײערע פאר שאפען ארבעטער די װאס
 װיל סיםטעם דעם אם פארראט. װי געװארען באדאנדעלט און

 אמערי־ די פון גרופע רעאקציאנערע עקסםרעם די צוריקברענגען
 בײם שטײט װעלכע פינאנסידען און אינדוסטריאליםטען קאנער
פארטײ. רעפובליקאנער דער פון רודער

 געראנגעל דער אן גײט עס װי יארהונדערם האלבען א איבער
 צװײ פאר װאשינגטאן. אין גרופעם פאליטישע צװײ די צװישען
 ליבע־ די האט פעיר־דיל, און נױ־דיל דעם אעטער יאר, צענדליג

 אריבערגעפירט האט און אויבערהאנם די געהאם גרופע ראלע
 לאנד פון פירונגען עקאנאמישע די און רעגירונגס־פאליסיס די

 איז ,1952 אין צוריק, יאר צוױי מים רעלסען. ליבעראלע אויף
 רעגירונגס־ די געװינען צו פארםײ רעפובליקאנער דער געלונגען

 דעם אונטער פאליסיס רעאקציאנערע אירע באהאלטען דורך סאכט
 האלב־ליבערא־ א און מלחמה־העלד א םון מונדיר גענעראלסקען

 םארקערע־ ױי האבען מאכט די איבערנעמענדיג פלאטפארמע. לער
 מערהײט קלײנע איצטיגע ביז זייער צוריק. אויף יואגעז דעם ײעם
 דורכפירען געלאזם ניט זײ האט קאנגרעם פון הײזער ביידע אין

 פירער־ רעפובליקאנישע רעאקציאנערע די פראגראם. פולע זײער
 געלעגעגהײט לעצטע איר מעגלעך איז דאס אז אויך, וױיםט שאפט

 מערהײט די פארלירט זי אויב אז זאםעל. רעגירונגס אין זיצען צו
 םוף דער מיינען עס קען װאלען קומענדיגע די אין קאנגרעס אין
 אייע אן דעריבער שטרענגם זי פארטיי. רעפובליקאנישער דער םון

נאווערבער־װאלען. קומענדיגע די אין זיגעז צו כוחות
ווייסען, פארטײ דעמאקראטישער דער פון פירער די אויך

 דער אפ הענגט נאװעמבער־װאלען די פון אויסגאנג דעם אן אז
 האבען וועלכע עלעמענטען, ליבעראלע די און פארםײ זייער פץ גורל

 די אין רעפובליקאנער די פון זיג א אז וױיםען, אייבערהאנט, די דארט
 רעאקציע די פארפעםטיגען װארשײנלעך ויעט וואלען קומענדיגע

 רעפובליקאנישע א אז וױיסען זיי יארען. סך א פאר לאנד איז
 ברענגען װארשיינלעך װעם קאנגרעם טען84 דעם אין מערהײמ

 :פרעזידענט־וואלען קומענדיגע די אין נצחון רעפובליקאנישער א
 א^י מער ניט שוין איז םאוםה״ ״םאלידע די אז אויך וױיםען זײ

 1952 אין פארטײ. דעמאקראטישער דער פאר זיכער און סאיייד
 פרעזידענט רעפובליקאנער דעם געגעבען דרום־שטאטעז פיר האבעז

 א האט רעפובליקאנעי־־אדמיניסטראציע די שםימען. מערהײם א
 די זײ איבערגעבען דורך באלוינט גוט םטײטם די אט פון פאר

 איז עם ים־ברעגען. זײערע בײ אויל־קוואלען אונטערוואסערדיגע
 1זאי פארטײ רעפובליקאנישע די אויב אז רעגלעך, גאנץ דעריבער
 די זאלען יאר עטלעכע נאך וואשינגטאז אין מאכם איז בלײבעו

 מא־ דארט פארטיי דעמאקראטישער דער פון םײלען רעאקציאנערע
הײם. זייער כעו

 אױ אלזא שטייט דעמאקראםען אין רעפובליקאנער די פאר
 װאשינגטאן אין רעגירונגם־מאכט די װאלען קומענדיגע די אין קאן
 גיט מאכט אין פארטײ די װאס בענעםיטעז מאטעריעלע די און

 די מעגלעך גאנץ און, טוער אקטיװע און פירער אירע געװײנלעך
 ציקינפט. איר און פארטײ פאליטישער דיער פץ עלזיםםענץ םאמע

 די לאמפימ. העפטיגען א אנצופירען דעריבער זיך גרײםען זײ
 דרײ װי מער אױסנעבען װעט ׳מען, זאגט פארםיי. רעפובליקאנער

 א״ן ראדיא־ ריט פראפאגאנדע איר אײף דאלאר מיליאן האלג א
 יעדען אין פאראדען אץ צוגען ספעציעלע טעלעװיזיע־פראגראמען,

 רײך אזוי ניט איז פארטײ דעמאקראטישע די לאנד. פון װינקעל
 טער און רעקלאמע יױיניגער מיט באנוגענען מוזען זיך װעט איז

 אנפירען אמ אנשטרענגעז זיך װעט פארםיי די אויך אבער ייאגיק.
 װעט קאמפיין דעם פון אבער אויסגאנג דער קאמפייז. טיכטיגען א

 ביר־ מאםען די עולם, ברייטער דער װאם דעם פון מער אפהענגען
 מיליאן זעכציג די אלעמען פץ װיכטיגער און אמעריקע, פון נער

 מערהייט די פאקטיש זיינען וואם פאםיליעם. זייערע און ארבעטער
 פאר־ קלאר זייער אז שםימען. זייערע אז םאז• װעלען לאנד. אין

 הענגט וואלען. די אין לאן אין שטײם עס װאם אױ לאגע די שטיין
 מיט מענשהײט, גאנצער דער פרן אפשר את לאנד פץ גורל דער אפ

געבונדז. איז געקניפם זיינען ריר װעלכער
 ארגאניזױ־מד די ספעציעל ארבעםער. אמעריקאנער די און

 באגרייפען לייכם לענעז מיטגלידער, ױניאז םרייד די ארבעטער,
 װא־ קומענדיגע די אין רעאקציע דער פון זיג א וואם געפאר. די

 װאײל־ זייער פאר פרייהײט, זייער פאר זיי, פאר זייז װעם לען
 נוי־ איז װאס אלץ עקזיסםדנץ. מענשלעכער זייער פאר און שםאנד

דער םץ האנדלינגען די פץ רעקארד דעפ אױפצומישען איז םיג

3 דיט ----------------------------------------
 לעצםע די זזין קאנגרעם דעם און מלוכה־אדמיניםםראציע איצטיגער

 מערהײט זיכערע קײן גע־אט ניט נאך האבען זײ װען יאר, צװײ
 פארגע־ די צוגעבען און קערפערשאפטען געזעצגעבענדע די אין

 דורכצו־ געװאגט ניט האבען זײ װאס זייערע, פראיעקטען שלאגענע
 געזעץ צו מאכען זיכער װעלען און םעסיע לעצטער דער אין פירען
קאנגרעס. קובלענדיגען אין מערהײט א האבען װעלען ױי אױב

 רעאקציאנערע די אויף אפשטעלען ניט דא זיך װילען מיר
 אד• רעפובליקאנער דער פוז שםייערען און פינאנץ פון פאליסיס

 פון יאך דעם פארגרינגערט באדייםענד האבען װאס מיניסטראציע,
 די אויף לאסם די געמאכט שױערער און טראםטם און רייכע די

 אפשטעלען ניט אײך זיך קענדי מיר נלאסען. ארעמע און מיםעלע
 ענינים אינלענדישע איז האגדלונגצז רעאקציאנערע אירע אויף

 לײ־ ארבעטער די ײעלכע פון באציאוגגען אינטערנאציאנאלע איז
 װע־ $ם װאם דעם, דורך בירגער נים־רײכע אלע מים צתאמען דען
 דעם פאר כוחות שאפענדיגע און פראדוקטיװע די געצאמט רען

 מיי פינאנץ־מאגנאםען. און אינדוםטריאליםםען די פון בענעפיט
 און האנדלונגעו אנטי־ארבעטער די אויף אנװייזען יבלויז דא װילען
 ױ־ די אפשוואכען צו געציילט ספעציעל זיינען װאס ונגעןTאנטשי
 אוממעגלעך, גאנצען אין ניט אויב שווערער, װאס מאכען און ניאנס

 פוי אנגריף אן געגען זיך פארטיידיגעז צו לוין־ארבעםער די פאר
 פאר־ איז עם דועלכע פאר קעמפען צו אדער ארבעטסגעבער די

בעסערונגען.
 געװארען אנגעגומען איז דואס געזעץ*, הארםלי ״טעפם דער

 געהאם האבען רעפובליקאנער די וואו קאנגרעם, טען80 דעם אין
 אין אלץ גאך איז וועםא, טרומאנ׳ם פרעזידענט איבער מערהײם א

 האט איחעגהאוער פרעזידענט װאם אמענדמענטם די קראפט.
 הינזיכטען פיל אין זיינען רעקאמענדירם און פארשפראכעז

 אריגינעלער דער װי ארבעםער די פאר ערגער געװען
 אנצו־ געװען געצװאונגען זיינען אלית יוניאנם די געזעץ.

 עס און דורכגיין נים זאל פראיעקט דער אז איינפלום זייעו־ װעגדען
 אדמיניסטרא־ איצםיגע די אלטען. ביים בלײגען בעםער שוין זאל
 אריגינעלען דעם מיט צוםרידענגעשטעלט ניט אבער זיך האט ציע

 פאד* צו געװאגט נים האבען די אויב געזעץ. ײניאךברעכערישען
 פארשדיפםעז אנטי־ארבעםער די מאכען שטרענגער און ערגערען

 ױ־ באשםימען דורך דערגרייכם דאם זיי האבען קאנגרעס, דררכן
מן יענע און באארד רעליישאנס לײבאר דעם אייף ניאך־שונאים א  ה

 נײע די איינגעפירט אויםטײטשונגען און אנטשיידונגען נײע רדיד
 אויסםייםשונגען נייע די לוים ױגיאנס. ארבעטער די אויף גזירות
 דער אין ײניאז געגעז רעדען צו רעכט דאם ארבעםסגעבער האבען

 זיי מחען אנגעשטעלטע די װען ארבעםס־ציים, דער אין פאבריק
 רערט זעלבע דאם ױניאן דער געבען ניט דארפעז זײ ארן הערען

 צו אסאסיאײשאן אץ פיז באםעס רעכט א גים עס עגטפערעז: צי
 פון אײנעם געגעז סםרייקען ארבעםער די אויב לאהאוט א ראכעז
 וױיניגער האבען וואם אונטערנעמער, קלימע מיטגלידער: זײערע

 ארונטער פאלען יאר, א אייננאמע דאלאר מיליאן האלבען א װי
 מערםםע די אין איז וואס סטייט, פון יוריסדיקציע דער אינםער
 אנ־ רייע גאנצע א און ארבעםער; די פאר ערגער פיל סטייטס

ארבעטער. די שעדיגען װאס ענדערונגען, דערע
 אונםערדרי* שװערערע פיל אנהױב. אן בלויז איז דאס און

 אריעגע־ דינען ארבעטער און יוניאנם געגען קונגס־פראיעקטען
 זײנען און געזעץ״געבער רעפובליקאנישײ פון געװארען בראכט

 רעאק־ די אויב אז זיכער איז עם געווארען. באגראבען פארלױפיג
 אץ די װעלען וואלען׳ די נאד מאכט די הריגען זאלען ציאנערעז

געזעץ. װערען פראיעקטען אנדערע פילע
 באוױיזם עם, וױיסם אסעריקע אין ױניאן־פירערשאפט די אז

 ארבעםער די צו ױניאנם אלע כמעם פון אויפרוף דרינגענדער דער
 קאמפײן־אױם־ די צז־ ביישםײערען שטימדז. זיך. רעגיסטרירעז צל

 קוםענדיגלן דעם װאלען די איז באםייליגעז אקםיװ זיד און גאבען
 פעדע־ אמעריקען דער פוץ קאוגסיל עקזעקוםיװ דער נאװעמבער.

ף םפעציזולעז א ארויםגעשיקם האם אװילײבאד ריישאז  די צו ת
 קאנ־ זײערע פון רעקארדס די נאכצוקוקען מיםגלידער כייליאז צען

 ליבעראלל, דערודײלעז צו ארבעםעז אמ םענאםארעז און גרעםלייט
 אםםען. עפענםלעכע אלע צו האנדידאםעז ארבדםער־םרימדלעכע

סי. םעםיג איז לזײוהײשאן פאליםיקעל פאר ליג יבאר,יי די  דדר׳
 זעלליגע. דאס םום קאםיםל עקשאז פאליםיהעל זימ אװ א• אי•

 ארן באגרײפעז עם װעלדז ארבעםער־סאםלן די אז האםען לאמיר
 לעבדנם* פח פראגעז r* קורץ איז צײם די ענערגיש. האנדלעז

ן בירגער און ארבעםער אמעריקאנער די פאר װיכםיגקײם ע ל  מ
װאלעז. די אין װערען אנםשיידען
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 שעדלעד סער — אנגענומען. דאם קאערעס וד*ס גןףעץ *גםי־ק^מדגיסםעז דער
 — פארםײ. קאמוניסםישער יזןר םאר זדי וו$ל־ר;#מ«ײן רע«עליק#נער ®*רן
 דןר סץ באנקראנז דעד — #ריטני«ןןן. ודי ױיכםיגער איז •אלימיק רע$ל

דייליזסאפיע. ,יעאוכליקאנישער

 קאנ־ א פאר פאסם עס י
 לאגגע א האס װאס גרעם׳

ז פוץ םעסיע מ י  חדשים ז
ם זיך ר ע  איבער־ םים מנ

ד ן נ מ אי ז ע  קלאםשע ג
 קא־ באהאלםענע װעגען

חדרי די אין םוגיסםען
רונג דער סון חד׳רים  גרוים־קאפי־ און רעגי

 מאלציים פיז םוף onx אינז עם האם םאל.
ען םכבד װ םי־ אן פיז פארבײסעז א מים מ  אנ

ז מ ם עי ס ץ, מ ױז מ מ ז װן  אלע איז ײד מ
צלייגדפא ^זגײטטיה םי־ ביסםאדק׳ם םים ןט  אנ

 פון דײםשלאנד אין מיזעץ םאציאליםםעז
מן די׳י ע ײ יארהונדערם. *

 ביידע דורכגעגאגגען איז װאם געזעץ, ד«ד
מד ײ ױםיג כםעם קאנגרעם ®יז וז שנ  םאר־ אײג

שע די באס  דערקלערם ארן «ארםײ קאםמיםםי
 אסירו אדער פארםיי דער צי באלאנגעז דאם

ײז באלאמעז ל  װאס ארגאניזאציע אן צו ג
 איז, עס װאם םים איר העלםם אדער שםיצם

 צוגאנ־געזצץ א אין פארברזנכזן. א פאר
עדען פיז ורעדם  קאכו־ ארם פאד׳פששנז׳עז י
לז גיםם ס־ז מגע  אפילו בירגער־רעכם. זײץ איד
ריז איז ער ורעז ײ כ ע  מים לאגד• איז דא ג

 גע־ אנםי־קאםוניסםעז די :װערםער אנדעדע
, ן מ ײנען װאם ת  אין געװאדעז אנגענוכעז ז
 חודש. לעצםעז קאנגרעם r® הײזער בײדע

ם ms ש*«ען מז דעם מאל אייז מי אנ ל ג בי . 
 אין קאנםסיםוציצ אמזער מון רײםס״ אײ

ם עם פארבײםען  סים• םאסאליםאדזיז דעם פי
 באגרצנעצ£ עס געדאגקעז־קאגםראל. םעם-פיז

 און סרײהײכז ®ןראײניגמגם ז»ץ •רעםצ רעדע
 צענזור א אײנסירען פאר ודענ דעם עפעגם

ע־לאגערען' איז אצי םר מג  אין אונז בײ קאנ
ד אנ ל  די פון הײם די און פרייע די פון .

םראװע״.
שריבען װערעז שורות די אם װען האל־ גע

 פרן הייזער ביידע סון פארםרעםער אפ םעז
 גע־ דעם אם וועגעז קאנפערענץ א קאנגרעם

 אױםגוגלייכען פארזוך א אין זעץ־פראיעקם
 םעקםםען כאזזגדערע די סון פארשריפםעז די

 םען און ןינדגילםיג אן עם נעמם םעז איידער
 ױין םאר פרעזידענם צום אריבײר עס שיקם

 דער אין אז אבער פאקם דער אינםערשריפם.
ר ע ס מ שםיצינג ל  אנ־ פראיצקם דער איז אפ
מיג כפעם געווארעל גענוםען שטי  םאכם איינ

ם דער אז זיכער  שאנסען גוםע האט פראיעז
 םרעז־דענם אויב אםילו געזעץ א ווערעז צי

 די װי װעםאאירען. אים זאל אימענהאוער
 וואר־ רועם איצםער איז לאגע ■אליםישע

 ואל װאס פשרה א ,ױערען געפינען שייגלעד
 װעל־ אדמיניםםראציע. די צוםרידעגשםעלען

סע די שםןילען געגען איז כע טסי  לאמוני
 איצטיגען דעם אין געזעץ אײםערען פארםיי

 בא- װעלכע קאנגרעםלײט די אין םאמענם
 געװינען צו קארם גוםע א ^אר עס םראכםען

 דאס ײאל־קאמפײן. קופענדיגען דעם אין
םאקע װעם געזעץ דאם אז נים אבער םיינם

 אונםער אםילו װערען. אגגעװענדעס באלד
 ווא־ אין רעאקציע הערשענדיגער איצם דער

 פאר־ אםעגע אזא זיך, דוכס װעם, שינגםאז
 גא־ קאגםםיםוציאנעלע די םון גוחאלםיגוגג

 דורכגע־ נים ז5רעל ציװילע פאר ראנםיעס
געריכםען•). די פון ווערען לאזם

• • •

 פרייהײם דער שאדען פערמאנעגםען קיין
 כלדצרשםער נייער. דער ארזא װעם לאנד םון

 ציים־ ברענגעז• נים געזעץ אנסי־קאמוניםםען
 עס וועם שװעריגקײםעז און שאדען װײליגען

 ערשםעגם, פאראורזאפען. יא װארשײנלעך
 היםםע־ די פארגרעטערם דאם וראס דערמים

 דעם ערכ בירגער די צעםומעלם און ריע
 דאס וױיל צװײםענם, און. וראל־קאםפ׳ץ׳

 אונםער רויך־םארהאנג דעם געדיכםער מאכם
 רעאק־ אלערלײ זיך באהארםען עם װעלכען

 פאלי־ אין רעקעםירם פשום׳ע אח ציאנערעז
 אר־ם אזוי זײ גים און געמיתעכז םישען

 אוכ־ בירגער די בארויבען צר גזדעגענהײט א
נעשםערם.
 קיין נישםא װארשײגלעד איז דערצו

 פאר־ צו װיבםיג איז פוגדעסםײעגען תרופד^
 אםען אזא אזוי װי פעכאניזם דעם שםיין

 איצםיגער דער װי געזעץ דיקםאםאדישער
 דורכ־ געקענם האם געזעץ אנםי־קאםוניםמען

y'2 א־ן םערהײם דיזיגעד אזא פים גיין r■ 
 פרייהײםלעך אזא אין קאננרעם םון היתער

 וויכ־ נאך שםאםען. פאראײניגםע די װי לאנד
 איז עס אזױ װי פאכען צו קלאר איז םיגער

 קאנ־ ליבעראיע פער די דװקא אז געשען.
 גע־ האבען זאלען םענאםארען און גרעםלײם

 קאגסערוואםיװע די און געזעץ פארן שםיםם
 דװקא ד-אבען געזעץ־גןיבער רעאקציאנערע און

 דורכלאזען געגען געארבעם אח געשםיםם
 א*פאר בלויז דערגיאנען צו געזעץ. דעם אם
 :אילוסםראציע אן װי נעמען באוואופםע גום

 םים־ דאכען צו םענאם אין' אבזענדמענם דער
 פארנדי קאמוניםםישער דער אין גלידערשאפם

 הויכער גאנץ א םים פארברעכען א פאר
 םון געװארעז ארײנגעטראגען איז שםראף.

 יאין ;דיאמפרי םענאטאר ליבעראלען דעם
 געװען איז געזעץ־פראיעקם אריגינעלען דעם

 פאר ניט אבער פארבאםען פארט־י די בלויז
 פאדטיי) דער פון מיםגלידער זײן צו יהידים

 • פולברייט אנדערםאן. יעהמאן. סענאטארען די
 כםעם פאררעכענם װערען וואס גאר, און
 דעם פאר געשטימם האבען ראדיקאלען• װי

 רעאקציאנע־ אזוינע דאגעגען ,•אמענדמענט
 און נעוואדא פון מעלאן מעקארטי. ױי י־ען

 גע־ געשטימט האבען א״לינאי פון דוירקסען
 מיט־ א זײן פאר אײנעם באשטראפען גען

פארטײ. קארוניסםישער דער אין גייד

c געזעצ־ ד־ זיך האבען דרוק צים גײען מיר װען 
 ריידערען עטודאס אן אויף געאײניגס שוין ״בעבער
 דעױ פרעזידענט. צים איבערנעשיקש אים און געזעץ

טעארעטישער. א בלויז איז אינטעישײד

 יא־ די נים פשום׳ע. א אי: אורזאך די
 געהאם האבען געגנער זייערע גים אח זאגער

 דער פון פרייהײם די פאה לינקער דער אין
 די םון רעכסעז ציװילע די באפערקערונג.

 אין קאםוניסםען די וואם געפאר די בירגער.
 פון זיכערקײם דער פאר זיינען אםעריקע

 םאםיװען אנדערע די אדער רעםובליק, דער
 איינלייםונג דער אין אעעגעבען װערען װאס
 ווערם עם װאס פאר גרונם אלם געזעץ צום

ען אין געהאם האבען זײ אגגענופען.  זינ
 בלויז זיך האבען זײ פארםיי־פאליםיק. זייער

 װיר־ װעם דאם אזוי װי דערס־ם גערעכענם
 קומעג־ די אין שםים־אפגעבער די אויף קען

 איז גראד אדן נאוועמבער. אין װאלען דיגע
 רעפיב־ די פאר אז אויםגעקיםען אזױ עס

 מא־ דעם אין געלוינמ גים זיך האם ריקאנער
שע די פארגאםען צו סעגם  פאר־ קאמוניסםי

 פארםײ דעםאקראםישער דעד פאר און םיי
ײעז געלוינם. יא עס זיך האם  די דעריבער זי

 פארגיםענע געװארעו ליבעראלען נעכםיגע
 זײן צו רקריב גריים זײנען װאס פאםריאםען.

 ם־ן זיכערקײט דער פאר פרייהײט יענעםם
ען רעאקציאנערען נעבטיגע די און לאנד  דינ

.פרייהײםם־קזנפפער געיוארען . .

 איז שםאנדפונקט פאליםישען רעאל א פון
 קאמו־ די שטעלען צו געזעץ־פראיעקם דער

 אן געווען געזעץ אײםערן פארטײ ניםםישע
 דע־ די מצד צוג כיטרער אויסערגעוױינלעך

 אװעקצונעםען פירער פארםיי פאקראםישע
 אדסיניםםראציע רעפובליקאנישער דער בײ
 דעם אין אישו שםיקןיר אײנציג־מעגלעכע די

 פאר־ זייער וואס וואל־קאמפיין. קוםענדיגען
 אויפגע־ מי פיל אזוי רים האם םיי־אפאראם

 אין חרש שטיקעל א האם וואם יעדער בײם.
 רעקארד דער אז וױיס, פאייטיק אכעריקאנער

 ד־ דורך אדםיניםםראציע איצםיגער דער פון
 אזוי איז םאכם. אין איז זי וואס יאי־• צוױי

 פארםיײפלאט־ א איר אױף בויען אז שװאך.
 האלז ברעכען צי געפאר אין מען איז פזןרםע

 באגליקט מען האם ארבעטער די נאקען. און
 אנםי־ױ־ און יקרווז ארבעםםלאזיגקײם. מים
 פאר־ די געזעצען. און פארארדענונגען ניאן
 ני־ םובסידיעם. פארקלענערםעימים - םער

 פראדוקטען זײערע פאר פרײזען דער-גערע
 און הלוואות אויף פראצענםצן העכערע אין

 רען האם מיםעל־קלאם דעם :מארטגעדזשעס
 א באנקראםען. צא̂י גרעסערע א געבראכם

 נײעם א פאר שרעק אין אומזאץ קלענערען
 וואל־ א דערױארםען קריזיס. עקאנאמישען

 האבען ניט. מען קעז רעקארד אזא םיט זיג
 פאנאנדערגעבלאזען פירער רצפובליקאנעד די
 פרובירט זיר און געפאר קאמוניםטישע די

ס ארויםשטעלען  זײנען װאם כשיחים, די א'
 קארײ די פון לאנד דאס ראטעװעז געקומען
 פארבינדעטע זײערע און אגעגםען גיםםישע

 שפיא־ קען מעז װאו און רעגירונג דער אין
 אנדער אן אויף שאדען אנסאן אדער נירען
אופן.
 רעפובליקאנער די׳ איז צײט שטיקעל א

 מעקארסי עולם. דעם פארטוםלען צו געלונגען
 לאג־ זייערע כיט האבען חברים זיינע מיט

 שיר װאדעװיל־מצםאדען און גרעם־פארהערען
יעדער אז לאנד, אין גלויבען א געשאפען ניט

-----------}> 1954 םעשטעםכער,
 פרעזידענמען געװעזענע די םון דעמאקראם,

 דעמאקראטי־ דעם ביז םרומאן אץ רחוועלם
 זײ:ען םאוטה דער אין .שער־קראפער״ שען
 װארםען וואס קאמוניסטען באריאלםענע אלע
 אםע־ פארראטען צו געל<גענהײם א פאר גאר

 אין ארמײ רויםע די ארײנ&ירען און ריקע
.װאשינגםאן . .

 די אז געהאפם ־אבען רעפוכליקאנער די
 װע־ פארטײ דעמאקראטישער דער פון פירער

 וועלען דערמיט פארענםפערען. מחען זיך לען
 געלעגענהײם בעסערע א נאך געבען ױי זײ
 ד»יםי*ער־ דעם לדים בלאםען׳ און שמירען צו

 פאר־ צו קאפירם. האם מעקארמי װאס כלל
 א־מ־ מער א נאך מים פאלשקײם יעדע דעקען

. ליגען. זיניגען . . ץ  גלוי־ ורלט עולם דער א
בען•

 האמפרי׳היגע־ סענאםאר האם דעם איבער
 קאמוניםםישע די שםעלען צו יעץ־פראיעקס

םןרן פארםיי  רעפוב־ די געםראפען געזעץ אוי
 גע־ װי .1הימעי פון ד,'נער א װי ליקאנער

 דיאבען װעלכע סחפער־פאםריאטען, שווארענע
 די מיטי טרעםען פון אפגעשםעלט נים זיך
 איז װאס מענשעז יעדען פון רענם דאם םים

 זייערע פאר פארהערען די בײ אויפגעםראםען
 גענע־ פארראם אין באשולדיגם ארן קאםיםעס

 און האטשיסאן סעקרעםערי פארשאל. ראל
 ניט זײ האבען רוזװעלט, פרעזידענם אפילו

 איבער געזעץ אזא געגען שםיםען געקענט
 געגען אדער מענשלעך נים איז עס וואס דעם
 גע־ װאלט עולם דער קאגסטיטיציע. דער

 דעם פאר שםיםען װידער ז׳ײ. פון לאכם
 אנטי־ די גאנצען א'ן זײ פארלירען געזעץ.

 װעמ עס קאמפײן. אין אישי קאםוניפםישע
 דעמאקרא־ די זיינען דאס אז אויסקומען גאר
 שטצ־ ראדיקאיע א גענומען האגען וואס םען
 ד־רכ־ האבען און קאמוניםםעז די געגען לונג

 רעפוב־ די דואס דאש קלאפ איץ מיס געפירם
 פרעזי־ זייער מיט פערהײם ליקאנער

 עקזעקוםיװ־אפאראט גאנצען זײן און דענם
 צוױי די אין אײפצוםאן באװיזען נים האבען

ראכט• אין וײנען זײ וואס יאר,
געשיכ־ הינטער־קוליםען די איז דאס אם

 אגטי־קאםוניס־ :ײעם שפאגעל דעם פון טע
 א האבען װאס צ־יםונגס־לײט געזעץ. םען

 די אז זאגען פענסטער הויכצ די צו צוםריס
 זײ־ ססראטצגיע נייצר דער פון ארכיטצקםען

 אלטצי דצר און האמפרי סענאטאר געווען נצן
 טעקסעס. פון קאנגרצסמאן דייןז. מארםין
 ״דייצז־קא־ דער מיט אנגעפירט האם װעלכער

 קאמו־ יצרצ1אי פארשאפט האט װאס םיםע״
 מוסר דער דיארץ־וױיםאג. פיל אזוי ניסמען

 רצן אז איז. בירגער אינזצרצ פאר השכל
 פלעםעל אויפן זיך פארלאזצן צופיל נים םאר
 פאי־י־ זיך לוינם עם װען פאליםישען. א פין

 פרײ־ זיינע פארגעסצן .ליבצראל״ א קעז םיש
 שטי־ און הײם דער אין פרינציפצן ד-ײטלעכע

 קאנצעגי פאר און רעכט ציװילע געגען מצז
 רעאק־ פינסמערצר א און טראציע־^אגערען.

 פלאם־פייערד־־גע א האלטצן קצן ציאנצר
רעדצ• רצװאלוציאנערצ

 דער האם מצגשען פרײהײםלעכצ אמת פאר
 א און נ־צלה א געזעץ אנטי־קאמוניסטען

 ארונטער רײסם צט ױאם איז מעלה א חסו־ון.
 פא־ א־נזציצ פון הילע היפאקרימישצ די

 אנגעהייבצן זיך האט מצן זינט ליטישענם.
 ס־פ־ דער און גצזעץ״ ״סמיטה מיטן באגוצען

 קאנסטיטז־ דערקלערט אים האט קארט רים
 קאניוניסטישצ די פאקטיש דאך איז ציאנעל.
 א’ געזעץ• אויסערן גצשטאנען שוין פארטײ

אקטיװיםטזזן אכציג אץ דרײ אז — סימן

 שוין זײנען פארם־י קאמוניכטישצר דצר פ־ן
 םורדע צו גצװארען פארימשפט איצט ביז

 עפענטלעכקײם דצר איז גצזעץ. דעם אונסער
 פון פיקציע די אנגצהאלםען אבער מצן האם

 אנדערע און פרצסע פרייצר רעדע. פרײער
 באזיי־ געזעץ גייער דער רעכטען. ציײילצ

 זאגט און אנשטעל היפאקריםישען דצס טיגט
 גציעץ־גצבצר אמעריקאגער די אויך אז אפצן

 געדאנ־ אײנשםעלצן פאר :יט זיך שרעקצן
אפיקורםים. אונםערדריקצן א־ז קצז־קאנטראל

 דאם וואם איז, געזעץ דעם פון חטרון דער
 פראפא־ און אגצנםצן קאמוניספישע די גיט

 ארויסצושםע־ מצגלעכקײט נײע א גאנדיסטצן
 אידעאליזם פון ליכס א אין פארםײ זײער לען
 יארען גענוםען האט עס םארםירערטופ. א־ן
 ביז אויפקלערוטנ און ארבצם שװערצר פון

 פאר־ אנגעהױבען האם צ־ים ברייםער דצר
 לעיבעל אונםערן גײם עם וואס דאס אז שמײן

 אויפ־ נייע א װי מער ניט איז קאמוניזמ פון
 פארפוצם איםפצריאליזם בלוםיגצן פון יאגע

 סאציאלער און אידצאליזם פ־ן פראזצו אוגםער
 געהאלםען האם פארםיי זײער גצרעכםיגקײם.

 גצזעל־ פץ װצרען ארונטערגעשוױינקט בײם
 האם געזעץ דעם דורך באדען. שאפטיעכען

 ציגצגעבען פארטיי קאמוניסםישצר דצר מצן
 נאך באפת וואלט זי װי השיב־ת, און א:ז<ן

 מא־ דורך כיח. גצזצלשאפטלצכצר א געײצז
 געצפצנט זיי מצז האם מארטירער פאר זיי כצן

 םרצ־ פארגיסען קצנען ״אט די צו צוםריט א
 אג־ און הוגמ גצשלאגצנעם א אויף אפי־ו רען

 סארפרוירצנצ האלב א בוזים אין װארעםען
 שאדען. גרויסצר א א־ז דאט שלאנג.

• • •
 רצפובליקאנער א־נזער פון באגקראט דצר

 דער פון םוף בײם דײבה־אדפיגיסטראציצ
 איתענהאו־ פרצזידענם פץ ד-ציפט ערשםצר

 הײמישע די אין נאר ניט איז רצזשים, ־,צר
 אינ־ דצר אין אויך גאר אנגצלעגצנהײטען,

 קיץ נים בין איך פאייטיס. טצרנאציאנאלצ
 גצשיכט^ן אמצריקאנער אין בקי גר־יטצר

 קיין האם גצדצנק איך 'ויפיל אײף אבער
 פאראײניגםע די אין רצזשים פריערדיגער

 בי־ שװערע אזוינצ גצליטצן ניט שטאםצן
 פארהאנדלונ־ דיפלאמאםישצ איז דצרלאגצס

 איי־ איצםצ די וױ צײט, קירצצר א איז גצן
 די געלימען. האמ זענ־איצר־אדרינ־דטראציצ

 װי־ גיטצן און פריײדשאפס פץ יר־שה «א:צצ
 פעלקער• גיט־קאמוניםםישע די צװישען לען

 סאװעם־רום־ זינט אױפגצבױם זארגפצלטיג
אנד  אפעםים איר-וואלפישען באװיזצן האם י
 סרומאן־אדםיניס־ די וואט מלחמה. דער נאך

 רצ־ די בײ איז איבצרגזדאזם, ־אמ טראציצ
 צװישצן אויסגצרונען װי פירער פובליקאנישצ

 מורא, שנאד״ בלויז איז געבליבצן פינגער. די
 פצ־ רײכען צים װידצרװילען א־ן אומצ־םרוי

 באפעלצן גצבען אײן אין האיט ױאס טצר
. קאנטשיק מ*טן סטראשצן א־ז . .

 1947 אין האט װאם ״ניארשאל־פלאן״ דצר
 אין צס.״ ״יי• איניציאלעז די אװעלגצשטצלמ

 פלוצלונג איז קלאוז. סא:םא מיט ליניצ אײן
 פון אפבילד אן אין גצ־וארצן פארװאנדעלט

 אױם־ קומם װאס העכדלצר שדויגדלערישען א
 אפגעשפארטצ זי־ערע פארמער די בײ נארצז

 נארד־אטלאנטיק די ״גאטא״. גראשען; פאר
 1949 אין האט װאס טר־טי־ארגאניזײשאן

אן דעם באשאפען  שיץ קאלעקטירוען פאר פי
 אימפצריאליזם רויטען פין אגרעסיע געגען

 פין חלוניות שײנע אזויגע געװצקט האט און
 עקאנאמיש מצרב־אײראפע, פאראײניגטער א

פארטײ־ צו מצכסיג מיליםעריש אץ שטארק

5 זײט &-----------------------
 די און פרייהײם די באשיצצן אדן זיך דיגען

 נאך איז לצנדער, אירע אלע פון גרענעצען
 אויף פלאן א פון םסאדיע דער אין אלץ

ם באלד שיין דערקצנם מען ידאם פאפיר  ני
 די פוז יעדער צ״יכעגונגען. אריגיגעלע די

 צװייםען. דעם נישם געםרוים שותפים
ם געםרויט פראגקרייך שלאנד; ני  ענג־ דײם

ם געםרוים לאנם  ;אייראפע אדער אםצריקע ני
 זוכם אח נים קײנעם געםרויט דייםשלאגד

 שפילצן את כיחות אירע צוריקקריגען בלויז
 ארקעס־ אײראפעאישען אין פידעל ערשםע די

 װײניג איר קיםערם עם אז שײנם עס םער.
 אונ־ דעמאקראםיע׳ אונםער זיין וועם דאם צי

שצן א םער  אוג־ אדער רזױשים נעא־נאציסםי
 װייםען אין רעזשים. קאםוגיםםישעז א םער

 אונזערע בעםער. נים לאגע די איז מזרח
 פון װערען צו פםור שוין זוכען געזעצגעבער

 איזאלאציאניםםען די און געלם אויםגעבען
עז אן הויבען אויבערהאגם. די גציוינ

 געהאם כאםש אדםיניסםראציע די װאלם
 פעםםצ קלארע׳ א אנצונעפען קוראזש דעם

 דערליידען. צו גצײצז נאך װאלם שםצלונג,
 ארפײ אונזער איר. פעלם קוראזש דער אס
ם איינגעזאלצען. איז קארעא אין  װאגם פען ני
 זי־ װיסענדיג דארםעז׳ פון ארױםצוציצן זי

 פאר־ שנעל ווןילען קאםוניפםעז די אז כער
ם און’ דררם־םייל׳ דעם נעמען  װיל מען ני
? איז ארםיי די אנהאלפען דארם  אײף גרייט זי

.פאלען אלצ .  אינדא־ אין איז זעלביגצ דאס .
 .װאםעז־ צום צוגעשםימם האבעז םיר כינצ•

שםאנד ם אים האבען אכער שםיל  אונםער* ני
 ים־ אונזער שםײם פארפאזא אין געשריבען.

 אינזעל דעם פארםײדיגען צו גריים פלאם
ד אנגריף אן געגעז  און .קאםיניםםזנז די מ

ם גלײכצייםיג אזיז צו ני  קאי םשאן די דערל
כינע. איבערפאלעז סרופעז שעק

 איז םיר שיינם אלעטען דעם פאר שולד די
 מי־ א געפינען ®ײבירם אמעריקע וואם דאט

שען  קאנ־ םאציאלעז א אויף ענםפער ליטערי
ת קאםוגתם אז םאקע, אפת פליקם.  דער א
מ־ גײם עס אבער אימפעריאליזם׳ אלםער  א

ד באנוצם אדן מאסקע אנדער אן םצר ם זי  םי
 קאםםם־טיםלען, אנדערע אדן געװער אנדער אן

שע געװיינלעכע מים קען מען װאס  פיליםעוײ
ם ױאפען און אפצראציעם  דעד באקעפפען. ני

 פארשםאנען האלב עם האם םארשאל־פלאן
 דעם אװעקצונעמען באשלאסעז האם ער רדען

 דעם אויםהויבען דורך קאמוניזם פון באדען
שען ארעמצ די פון לצבעגם־ניװא  אי־ מענ

פונקם בצראל.  םאחוך. אזא געװען איז פיר״ .
שע די  פארםײדיגצז צו צוגר־ײםונגען מיליםערי

ג גצװ־צז זיינצז זיך םי  הויפפ־ די אבער נוי
ם װערען געלײגם געדארפם האם גצװיכם  ני

 אי־ אויף נאר ארםייען. אריינדריגגענדע אויף
 אוגםערדריקםצ די פון רעװאלוציעם נצרלעכע
 אייזצרנעם הינםצרן פעלקער און םצנשען

 םאםעז אומצופרידצנע אזוינע אזא פארהאנג.
ם. פראגע קײן איז דא דאיים זײנען  װאם ני

םיג איז צם  דער־ און העלפען צו זיי איז נוי
 אסצריקצ װען אז זיכער בין איך מוטיגען.

 הוצאות אירע פון פראצעגם פינף בלדיז רואלם
 פרייהייםלעכע די געגצבען פארםיידיגונג אויף

שע די אין צלצדענםען  לענדער קאםוגיסםי
ם, זייער פאר  דיקמא־ די וואלטען טעמיגקיי

 פאר־ מים פארנומצן צו גצײצן דארםעז טארס
 װצגען טראכטען צ' ניאכט זײער םײדיגען

 די פארקערט, דעראבערונגען. וױיםצרדיגע
םזיכטען ײנען אוי  װאלט מעז אז גוטצ גא:ץ ז

 אין ציים קורצער פארהעלםניםםעםיג א אין
זיי. פון געווארען פטור גאנצען
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נופ טוט לװארנעסער וער ה*ו
 וואס עקאנאמיםטעז׳ מזזנה י

 צצנדליגער די באדינם
סטאםיםטי־ ־ עקאנאמיש

רע־ דער פון בױראם שע
 פרױואטע םון און גירונג

קאנסערנם, ־ אינדוםטריע
 נאך לעצטענם זיך יאגט

 קאנםו־ אמעריקאנער דורכשניםלעכעז דעם
 ארויס. נים אויג פיז אים לאזם און מענט
 דער פון בארג־אראפ דער — י איז וואס

 אומאויפ־ זיד האם צײט יאר א פראדוקציע.
 צוריקגאנג דאזיגער דער געצויגעי הערלעך

 גע־ נים מען האט דעם געגען עםעס םאן און
 עקאנא־ אפיציעלער דער לויט װייל םארם,
 אדמי־ איצטיגער דער פון פאליםיק מישער

 באגרע־ :געהײםען דאם װאלט ניםטראציע
 איז װירםשאפט. דער םון םרייהײם די נעצעז

 געווארט: און געזעםען חדש־ם לאנגע פעז
 זײן גאר אויסגעבען קאנםימענם דער װעם

 רע־ די שנעלער םרייבען וועם איז אײנקונםם
 ער אדער פראדוקציע־מאשין דער םון דער
 אויף אפלײגען הכנםה זיין פיז טייל א וועם

 דער און באדארםען״ נים זאל מעז ״הלוואי
 זיך װעם פראז־וקציע דער אק שםילשםאנד

 דע־ האבען עכאנאמיםםען ד- ? ציעז װײםער
 אונםער קאנםומענם דעם געהאלםען ריבער

 נײ־ איטלצכצ אבםערװאציע. סיםטעראםישער
 וואס בראםער׳ צלצקםרישן יעדז אמ מאשיז

 מעז האם פארקויםם, האם האנדעלס־פירמע א
 רוב־ ססעציעלע איז ארויפגעםראגעז גייײך

 םםאםיס־ די פון םאבעלעס די אויף ריקעס
 אנקעםעס צעשיקם האם מען בײראס. םישע

ד געםיט את קאגםוםענםעז צו  דערגײן. צו זי
 צםלעכצ די מים םאז צו םראכםעז זיי ודאם

 רע־ אין אח זייצרצ• דאלארען אפגעשפארסע
 השערות. דודך האלב — םעז האם זדלםאס

ד האלב  גע• אויפגעשסעלם — ציפערעז דוי
 -עקא־ קאיםומענם׳ס דעם םיז בילדער װיםע

 אופן. דעם םרן ד- ד. אויפםירונג*. נאםישער
 אונ־ אין פארדינסם זײן פארברױרם ער װי

צייםעץ. זערע
t םיר׳ז t םון מאנכע םים באהענזױ דא 

 אויף — מאי* אלע ודי — בילדער דאזיגע די
שסייגער. קריםישעז אונזער

 ^אסלךראנטידעכפו דײנמױיכױגיןר דער
ן ע אי ל ײ םן *ן

 .דירכשנים־ דעם װעגען רעדם פעז װעז
 באגריף דעם טען דארף קאנסימנטױ. לעכען

 ארייגברענ־ דערכוים ארן באגרענעצען עםװאס
 בב~י דערין. קלארקיים אביסצל כאסש געז
 פין אײנצר יעדער קאנסויועגם א דאך איז
״ טולםײמיליאנער. דער — בירגער די  אז

 בויפװאל־פליהער. ארעמסםער דעד װי גום
 .עקא־ דער ידעגעז אםעם אײז איז רײדעז אדן

r אױפםירינג״ נאםישער t װא^ט בײדע די 
ד: אז געװעז  לייגעז איז אײנעם ביי אבסוי

 דער פראב־^עם. א שיד די אויף זײלעז נײע
 א גיט. דיר נים נױר זיך. גים אנדערער

 געםם. הינדערסער פאר .קאקםעיל־פארםי׳
 דעריבער םויזענםער. שרוערע אפ קאםס ודאם

 .דירכ־ אױטדריה דעם אוטםער דא פעז דארף
 מאסע* :פארשםיץ האנסיפעננד׳ שניםלעבער
 םי־ די םין אײנער :זעיטם דאט האנסיסעגט.

געהאיים־פענשעז, אץ ליק־ארבעםער ליאנען

װ י. פין א כ ו ר א ב

 פרא־ די זיך האלם םך־הכל לעצםען אין װאס
 צו מעגלעכקײט זײער אויף ד׳קציע־מאשין

 פונקט פארברויכען, דאס אוז זאכעז קויפען
 און ארבעטען צ־ מעגלעכקײט זײער אויף ױי

זאכען. ד< פראדוצירען
 ניאםע־ דאזיגע די לוען גײט. א געװעז

 טעגלעכע זײערע פון פ^עגעז קאנסומענטען
 מאנאטלעכע אדער שכירות, װעכענטלעכע און

 אויף קוים־קוים האבען אפילי, געהאלטען
 דעראלט הוצאלת. לויפיגע זייערע דעקען צו

 פאראײם, םץ זיכער און קלאי געװעג איז
 נײיט טאן װעלען מענשען דאזיגע די װ^ס

 פאר שפײז אײנשאפעז פארדינסטען: זייערע
 א און לײבער די פאר קלײדער ייײלער, די

 מיטגלידער די פון קעפ די איבער דאך
 אנ־ עס איז אבער, הײנט׳ משפחה. דער פון

 גרעםערער װײט דער פארדינם הײנט דערש.
 אמערי־ אין מאסע־קאנםומענטען די פון טייל

 דעם פאר נדיםיג איז עם װי מערער, קע
 װי דעם נאך און מינימום, עלעמענםארסםעז

 אץ קליידונג עםען, אײף גרונט־אויסגאבעז די
 איבער נאך בלײבם געדעקע. זײנען דירה

ה ארומציזען אריף געלם אביםעל  אם און זי
ך׳ ״ארומזען דאס  פראגע. די טאקע איז^לס זי
 אײם זיך ברעכען עקאנאמיסםעז די וואם
זייערע. קעפ די דעם

צוױ־ פארגלייך א ביישפיל, א װי איז. אם
 אן פון אײסגאבצן א־ן פארדינסםען די שען

 א פין פארלויף אין פאמיליע אמעריקאנער
 פארגלײך א לוים — ערך אן יאר פערציג

 (אין ארבעםם־סטאםיסםיק פאר ביירא פח
ציפערעז): רונדע

 פערזאן 5 פ־ז פאמיייע א האט 1909 איז
 אויט־ דאייאר 840 פון הכנםה יאריגער א מים

 ■ - דערפון דאלאר. 790 סד־הכיי געגעבען
 אויף דא-אר 210 שפייז. אייף דאי׳אר 360

 אז א־ז יןליידונג■ אױף דאלאר H5 דירה.
 געדעקם• געװען זיינעז גרדנם־הרצאות א-יע
 פרן רעשם א רים געבליבען פאפיליע די איז
n ;דאלאר 160 o דערפון זי האם דןדאר 

אפגע־צזפארם. דאייאר 50 אץ אויסטעגעבען
r 5 פאפייייע א האה 1950 אין c פערזאן 

 דאלאר 4.250 פין הכנסה יאריגער א פים
יאר פונם פארייויף אין סך־הכל אויפגעגעבען

 דאלאר 1625 דערפון דאי׳אר. 4.540
 540 דירה־געייס. אויף דאי׳אר 680 שפית. אויף

 איז געביייבען אמ קליידונג אויף דאייאר
פים גרו:ם־ה'צאות. די דעקצז נאכז פעז■

ײבט עפ אז אבער דאלאר. 1.400  סי־ אזא בי
 םאן צו עפעט םראכטען ש־ין פען האז רע•

 פארייייע די ־אם רעזײימאם אין אױ דערפיס.
ד־ פין רעשט דעם בלויז נים אויפגעגעבען

 פץ דערצי אװעקגענופען נאר דאלאר. 1.400
 300 א נאד אפשפארונגען פריערדיגע די

 דרײ פמ פאפיליע די האם װאס דאלאר.
ם ;עםאז ע די פי  זיבעצען איפערגעב^בענ

י 1950 אין דזדיאר הינדערם
 וױרם• די איז יארען פריערדיגע אין
 אנדערע אין יױ אזײ — אכועריהע אין שאפם

 ־יעייט דער פין לענדער לאפיםאיייטםישע
גע־ אויסשפרייםינג אץ װאדקס איר אין —

פארױנסם ה
 אפשפא־ די אויף עיקר, דער אנגעװיזען, װעז

 געפירט האבען וואם מענשען, פון רונגעז
 פאר־ געװארען דעם דורך זײנען געשעפטען.

 זײערע פון טייל א מיט האבען רייך, דעגלעך.
 גע־ אײגענע זײערע פארבעםערט פראפיםען

 פרײע די פון טײל אנדער אן און שעפטען
 אונטערנע־ אנדערע אין אינװעםט־רט געלט

 פאמיליעם דאזיגע די האבען אויך מונגען.
 װערם־ אײנגעקײפם זיך הכנסה הויכער א םיט

 צו־ דערדים, און בערזע דער אויף פאפירען
 גרויסײ פון געניסען אײגענעם מיטן זאפען

 קאפיטא־ נײעם געגעבען א״־ך דיװידענדען,
 און קאמפאניעס גרײסע די פץ הענט די אין

 ארום אזוי האבעז װעלכע קארפאראציעם.
 פראדעיר־מעג״לעכקייטען די פארגרעסערם

 אלגעמימ. אין לאנד אין װירטשאפט דער פון
 פא־ פארםעגלעכע אזוינע פון צאל די אבער

 און קלײז זייער געווען מאל אלע איז מיליעם
 פאמיליעס, צאל די באטרעפט הײנט אפילו

 בער־ דער פון װערט־פאפירען באזיצען װאס
 ע“אי פ־ן םראצענט 8 בלײז (״סטאק״). זע

אמעריקע. אין פאמיליעס
 פראספע־ פץ שטײגער מיםן צוזאמען אבער
 דער פון װאוקס םיטז און לאנד אין ריטעט

 כאטש מאכען קאנען וואם פאמיליעס. צאל
 גע־ זײערע םרן אפשפארונגען איז :יט װעלכע

 אנםװיקעלט זיך האבען שכירות, אין האלטעז
 צוגע־ אינעװסטירונגען, פאר פארמעז נייע

 ער־ אפשפארונגען. דאזיגע די צו פאסם
 אנגע־ בערזע־הײזער די האבען - שטצגס
 פארזיכערונגם־פאפי־ פארקײפען צו דויבען

 רא־ מאנאםייעכע איז אויסציצאייען אויף רען
 האבען םענשעז׳ -קלײנע אויך און טעס•

 אינוועסםירען צו מעגלעכקײט אי געקראגען
 דער אין קאפיםאלעז פרײע קלײנע זייערע

 איז. דאם און — צוױיםענם אינדיםםריע.
 באדער־ די צו ציגעפאסם פער פיל נאםירלעד•

 .קליינע די פזץ רעגלעכקייםעז און פענישען
 ארבע־ אםערילאנער די זײנען ייענשעד

 :עװארעז.לאפיםאל־אינוועם־ טער־פאםייייעס
 לאנד פץ ורויס־אינדוםםריע דער אין םארעד׳

ײ וואס דזים. דירך  היתער אייגענע קויפען ז
 אית־האס־ וואש־מאשינען. אויטאמאבילען.

 פרא־ 11 ארום איז 1947 פין .,גי ד. א. םענט
 כלאסע־קאנםו־ די פון הכנסית די פון צענס

א:י אין כענםען  איינצוקײפען אײף אװעק ל
 הויז־גע־ פארן זאכען דויערהאפםע אזוינע
 און ארײנגערעכענם). גיפא היידעי־ ודי ברויך

 סימע. גרויםע א זייער איז פי־אצענם n די
 די פון הכנםית די האבען 1953 איז ידארים

 דא־ ביליאן 248 באםראפעז האנרורענםעז
 כואסע־קאנסוכזענםעז די הייסם: דאס יאר.

 אריעגע־ 1953 יאר איינעם דעם אין האבען
 דער אין דאלאר ביליאז 27 איבער ײגם4'

גרײס־אינדיסםריע. אםעריהאנער
 ווערען איינק״נפםעז ריזיגע דאזיגע די

 אײסצוצא־ אויף געראכס ,־,ט" גרעטםען ד״ם
 גןי־ מעז האם פארצײםענס ראסײר. אין ^עז

rאישגעאדדענם. זיד האם פארפא^ק א : אדטס 
 איז פעני• א צי פעני א שפארעז גענומדז

 יארעז טליםעלע די צי גצ־זיניעז איז כען אז
 נחייה. שםיקעל א אימגעשאםם ײד לעז דאט

 נאר. דאס אץ עם. הײסם הײש אי-גענע אן
 יארען צענדיייגער פאי־גאנגענע די אין אײב

קײן געװען ניט :כשורה געגאנגעז אלץ איז

> 1954 סעפטעמבער,
 ל>ןנג־דײערענ־ קײן שטוב, אין קראנקהײטען

 :אנדערש איז הײנם ארבעטםלאזיגקײם. דיגע
 ; אױס צוביםלעך עס צאי* און גלײך עס ניץ

 און קױפען בײם סופע געװיסע א אריין טראג
 די װי פוגקט רענט. ־וי אויס צאל רעשט דעם

 (״אינשורענס״) פארזיכערונגען פארשײדענע
®־עמיעס. די םיט
ײ רױ װעס־ :יי;י די אז אינ טאל״  ״קאפי

ען םארם״ ם פדו ײנ א א  פראדורןציע די כ
ד פון לאנ

 בײשפיי־ די (לייט אויס ועען עס *וי אט
 ארבעם־סטא־ פאר בױרא דער פון פארשוגגען

 קאפיטאל־אינװעםטי־ מאדערנע די טיסםיק)
 געהאלט־ און לוין־ארבעטער די פון רונגען

 פראספע־ דער פון זײט זער אױף פאמיליעס
:ריטעם־ליגיע

 אר־ צוױי דרײ. פון פאמיליע א — איינס
1950 פאר אײנקונפם רעג־לער. ניט בעטען

 א פריער פון פארמאגט דאלאד. 3.080
 נײ־ א אץ ראדיא־פאנאגראף א װאש־מאשין.

 א יאר פארן איינגעקויפט זיד ראשין.
 איח־קאטטען אן אץ טעלעװיזיע־אפאראט

(״רעפרידזשערייטאר״).
ארבע־ צ־וײ דרײ. פץ פאכײליע - צוױי

 דאייאר. ioo,4 - - 1950 פאר אײנקונפט טען.
i פץ הויז א פארמאגם: i .ooo נ) 000( דאלאר 

 ראדיא־פאנאגראף, אריםגעצאלט), שוין דאיאר
 װאש־ שטויב־רײניגער׳ .אית־קאםטען. פיאנא

 גע־ צוױי אײנגעקדיםם: פרעט־מאשינצן. און
 חודש א דאלאר hx(( אויטאמאבילען ניצטע

 100( לעבעגט־פארזיכערונג אויסצוצאלעז).
*אספיטאליזאציע. און פרעםיע) דאיארדיגע

ארבע־ צװײ פיר. פרן פאמ־ליע דוײ
 דאלאר. 5.500 — 1950 פאר אײנקעפט טען.

 ראדיא־םעלעװיזיע. אייז־קאסםען, .■פארמאגס
שטויב־רײניגער :איינגעקױפם ניי־מאשין.

 פארזיכע־ פרעס־מאשין. (-װעקיים־קלינער״).
 האספיטאליזא־ און אומגל־קט־פאל פון רונג
דא״אר. 550 : בא:ק א־ן ציע.

אר־ אײנער זעקס. פדן פאריריע - ריפ
 דאלאר. 6.400 — 1950 פאר אײנקונפט בעט.

 פיאנא םעלעװיזיע. ־ ראדיא :פארראגט
 פרעט־מאשינען, אין וואש־ שטריב־רייניגער.

 lb.ooo פון הויז א ציגעקײפם: אית־קאםטען.
 מא־ דאיאר io3 איינגעצאלם <ד.עלפט דא־יאר

 דאלאר 2401 י־עפענס־פארזיכערעג גאטלעך^
ארן׳״אטפיםאליזאציע. פרעמיעז
 ״קאפיטא^־אי:־ :ײע די אױט זעען אזוי

 םיניט א אייף מען טאר דערבײ ײעסםארס״.
 קאר־ א אז אויג. פון לאזען ײםען4> ניט אפילו

 אמעריקאנער די פון פראצענם) 4&י העייפם גע
 פ־ן מינימום דעם אונטער לעבט פאמייייעס

 ניט פארמאגען זײ און יאר א דאי׳אר ססס.ן
טאי״ שים קײן קאפי  א־ן איגודעםטירען צו .
 ארבעטער־ יענע אבער אינדיסטריע. דער

 גע־ מיט אריס. יא ארבצטצז וואט פארי־־ייצס.
״ איינק־נפט אן הארצי'אניצ• :'־־:זארער  א

 דצרלויבען יא זיד קאנצן און רינימום בצרן
 גרינס־הוצאומ די יצקצן :אכן אפצושפארצז

 זײ — דירה־גצלט. און קליידונג שפייז. אויף
 אינײצס־ שטייגער זייצר אויף אריץ טראגען

 באאיינ־ און אינדוםםריצ דצר אין טירונגצן
 פרא־ דצר פין גאנג דעם גאר דצרמים פליטען
 איינקויפען די װי פונקט אנד.1י פת דוקציע

 לאריר רצגירונג• דער פון באשםעלונגןן אמ
 באױירקצן באװאפענונג. אויף — אננצרצן

 דצר פרן אנםװיקלינג די ארן םעמפא דצם
 פרי־ די װי פונקם :פראדוקציצ אלגצמימער

אײנצציינצ ד־ פון *ינװצסםירונגצז װאםע

 אינדוסטריצ־ נײע איז גרויס־קאפיטאליסטען
 פראדוקציצ־הא־ די טרײבם אינטצרנצמעגצן

 מצר, פיל גאך און אזײ, — פאראויס, שין
 גאנג אויפן אײנפלוס טיפצן א אײס איבצן

 דוי־ פון אײגקויפען די װירםשאפט דצר פ״ן
 פא־ און שטוב דצר פאר זאכען ערהאפמע

 מאסע־קאגסומענ־ די מאכען עם װאם מיליצ■
ארבצםער־סביבה. דצר פון טען

 פון ארויסגעװיזצן דצרביי זיך ־אט עס
 אויף הוצאות די אז פארש־נגען, י־עצטצ די

 זײנען אינדוסטריע דער פץ זאכצן גרונטאװנצ
 ארבצטער די בײ אץ קאפיטאליסטצן די כײ

 האבצן 1929 אין פאראלעל. נמצט גצגאנגען
 פאב־ אויף אױסגצגצבען קאפיטאליסטען די

 און דאלאר ביליאן n מאשינצן און ריקצז
 אײנצו־ א'יף האבצן מאסצ־קאנטומענםען די

 פאמיליצ־ און שםוב־ דויערהאפםע קויפצז
 דאלאר. ביליאן 12 אויסגצגצבען אויך זאכצז

 אויס־ ביזנצס״ ״ביג האט װיז־צר, ,1952 אין
 מאשינען־ און פאבריקען־בײ אויף גצגעבצן
 קאנסומענםצן און דאייאר בי־־־אן 40 אײנקויף

 זא־ דויערהאפטצ אויף אץטגעגצבצן האבצן
 אין גציויען איז דאס דאיאר. ביליאן 38 כען
 יא־ די אין אויך און ״ב־ם״. פ־ן יארצן די

 פארא־ דצר איז קריזיס עקאנאמישען פון רצן
 *1929 יארצן די אין אויםגעהאלטצן. רעל

 קאנםומענטען די פון הוצאית די זייגצן 1933
 ארונ־ הײזצר אדיף און הױז־־ױרטשאפט א־יף

 די און פראצצנט 69 א־יף טערגעפאלצן
 קאפיטאלצ אויף ביזנצס״ ״ביג פ־ן דיוצאות

פראצצנט. 70 אויף גצפאלען אויך זײנצן זאכצן
 די פון אויסגאבצז די זײנען עס גרויס װי

 אױף געהאלט־פאריליעס אץ לוין־ארבעטער
 הייזער, אויף און שטיב־זאכצן, ד־יצרהאפטע

 דצרפון אײנפלוס דצר איז צס טיף װי א"
 זצן מצן קאן בכלל. פראדוקציצ דצר א-יף

 אין דצרשײנונגען וױרטשאפטלעכצ טך א פין
לאנד.
(אוי־ הוצאות דאזיגע די דיאבען 1946 ןיא
 דאלאר ביליאן 16.6 באטראפען ה־יזעס םצר
 1944 אין דאיאר. •ביליאן 29.י 1950 אין אץ

 **3״ סך היתער אויף אויטגענעבען מצז האט
i אן  בי־ 12.6 — 1950 אין און דאיאר בייי

 די פון טייל באדייםצנדיגצר א דאלאר. ליאן
 אריבערגצ־ איז טראנםפארטאציצ־״ביזנצט״

 אויטאמאביל־םרײ- פון הצגט די אין ד.א:גצן
 אייגענצ גצקויפם זיך ־אבצן וואס בצרם.

 פארקויפט מצן האט 1953 אין מאשינצן.
 אריםאמאבילצן נ"צ K).ixto(7 מיט ר'ליאן 5

 און באנצן די אין פאםאזשירצן צא" די און
 ארדנ־ יאר דצם אין איז צראפלאנצן די אױף

 האבצן דאניף־וועשצרייען ד־ טצרגצ־פאיצן.
 די פון קאנקורצנץ דצר פ־ן ל״ז־צן גצבלביצן

 א־יץ, זיך באדינם כיצן ײאו ״לאדנדצרצםפ״•
 די פיז קאנה־רצנץ דצר פון בײיצ זײ אין

 װאס טרי־צן־מאשיבצן• א*ן ־ואש־ אי־גצבײינצ
 יעדער V- קצלציצז ײ אין שײז גצפינם דצן

יו איז אזוי כמצט. אפארטדצנם־ה״־ז  מיט אי
 פאר־ האבצן װאס אית־פארקויפצרס■ נײצ די

 אריין װערצן ארן א־יז־־ײזצר אי־טצ די יאגט
 אית־ מאדערנע די דירך אױסגצקאנקירירט

 מצן ־יײצר. פרי־ואםצ די אין קאסםצנט
צי נים שײן ויאשם  אלית־ װינדעלצד• ליץ מ

 ״ראק־ פיררצ דצר פון לאסם־אויטאם די 1וױיי
 שםוב אין צו צט שטעיען צי־דראי־בציבי-

 אפט שוין גײם מצן קליץ־גצלט. פאר ארײן
צך לײלעכער דינגצז כ'  אנ־ האנםצכצר ארן צי
 אין פארען. צ,־ דצרמים אליין זיך שסאט

 פראדוקציצ די זיך רוקם װינקלען גצוױסע
שםוב איז ציריק פאבריק דצר פון איבצר

7 ײט1 (3►
 מא־ דעם פון מעגלעכקײם דצר אדאנק ארײן

 מיט מאשין א אײנצושאפען זיך סע־מענש
אפשיפארונגען• גרויםצ צי קײן ניט זיינצ

 שטוב־ קאפיטאלע פון אײנקויפצן אלצ די
 װערען .ױאס הײזער, און מאשיגצן זאכצן.

 אויף מאסצ־קאנםומענטען די דורך גצג׳אכט
 זיך אין אבער האבען, סימעס, גרצסערצ אלץ

 איר אן פארגעסם מען װאס זײט, אנדצר אן
 ווײט צום װאס פאקט׳ דצר איז דאס אמאל.

 גע־ זאכעו אלע די ווערען טייל גרצסטצן
 מצן קאן וױיט װי און קרעדיט. אויף קויפט

צם אט מיט גית  ? קאנםומענטען־קרעדים י
 דערבײ צקאנאדיסטען. מאנכע פרצגצן —

 זעלבסםפאר־ קרעדיט, דאזיגער דצר האט
 שםײגען צו טצ:דצנץ שםארקצ א שםענדלעך.

 האט 1950 פון םוף בײם אומאויפהצרלעך.
 ראטעס אויף איינקויפען פון קו־צדים דצר

 דא־ מיליאן 800 מיט ביליאן 20 באטראפצן
 גע• שוין ער איז 1953 פון סוף בײם און לאר
 פון סומצ דצר צו אריבצרגעשפרונגען װען

 נאן־ פון ).28.9( דאיאר ביליאן 29 קארגצ
 צואװאוקס חודש׳דיגצר דצר איז 1953 יולי
 און ארונםערגעפאלען שארף קרצדים דצם פון
 געװען קרעדים דער איז 1954 אפריל בײ

 דאלאר. מיליאן 179 אויף געװצז װי קלצנצר
 דער אלץ נאך באםרצפט איצט אפילו נאר

 מיליאן 300 מיט ביליאן 27 קרצדיט ץאזיגצר
 אמע־ דעם שולדיג איז סעם אנקצל דאלאר.

 די את דאלאר ביליאן 270 פאלק ריקאנער
 זײערע שולדיג זײנצן מאשע־קאנםומענםצן

 די אקעגען דאלאר אײן צו קרעדיםארען
 לאזם :אטירלעך, דאס■ און צען. פצדצראלצ

 אלגעמײנער דצר אויף רושם טיפען א אײך
. ' . לאנד. פון פראדוקציצ

 איגםצרע־ אלע די אם פין איז זשע װאט
 לעבענס־בילדער און פעסטשמצלוגגען טאנםצ

 צום גצקיםעז מיר זיינצן דא אץ ד גצדרונגצז
צנין. גאנצצן דצם פון ציקר

ען ב ײ רעך ה ר ײסהע אפט די אדפא ר ק ײ  ?וין
ץ פ פ ענ מ םו אנ אס — ק ױ ד ם די א ע מי א ר *

 אץ נאד אזוי פאלגעז צקאנאמיםםעז די
 מאסע־ דעם פינקםלעך אז־י אבסערװירען

 לאנגע פון גצשיכםע א שוין אאנסומצנם
 דער־ וױלען די :ציל קלארען א מים חדשים

 נאך האט וואס קאנםומענם, דצר צי ײץ.
 אױ־ נײע קייפעז צו אויפגעהערט .1953 ױלי.

 ראדיא־גראםא־ שםײב־רייניגצר, םאםאבילען.
 אדן גל. ד. א. װאש־מאשינען היתצר. פאגען.

 און שפארצן מעדצר גצנוםען ליבצרשס ־אם
 הײ־ את פארזיכערוגגצן אײף צאלען פצרער

 צי־ וועם זצר־היפאםצקען(״כארםגצדזשצס״ן.
 אדער זאכען קאפיםאלע קייפצז אנהריבצז ריק
 בעסןדע אײף ווארםען אלץ נאך וועם צר
םעןי זיכצרציצ אדן ײ  װער־ אנדערע מים צ

 םאכצן מאסע־קאנםומצפםען די װעם צי :טער
 םםאגנאציע. ־וירטשאפםלצכצר דצר צ• טיף א

 לאנד אין re 7שוי ר.א־ם װאס ציריקגאגג. און
 קריזיס צהאנאכישצר אז אדצי־ יאר• א איבצר

קוסצזל מוזצן "צט
י נאי־ װאס פאר אבצר  י קאנפוםצנםעז י

 אמעריקאגצד דצר פון פראד־קציצ־ט>תזיז די
 גצםדיבצן איצט ביז דאך איז װירםשאפם

ביג ע־־צםצנםצן: דריי דירך גצױאו־צן  ביז־ .
 זוכפ אדן קאפיםאלצז פרייצ דזאם ײאם נעס׳•

 :פראפיםען הייכע צשייב אינװעםמירען צ־ זײ
 געדראדעז 1933 זינס את רצגירונג, די

 און קויף־ דעם אין מיםבאסייליגעד א אליין
 און ;ײירסשאפם דצר פין פאדקויף־פראצעט

)26 זײם אױף (שליס
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r אץ קאטודזם תר a אזי אץ
 גים » םאר ױבעגאויםמ,

פאליםיש־באר-א־ זײער
 קעז םעגשען׳ װענםען

 די אז אויםדוכםעז. זיך
 אדםינײ * אײזעגהאוער

 יייער קעז םםל#ציע
 אירע םים שםאלצירען

 גע־ זױנםערמתיאנאלעז אויפן דערפזילמז
 רעיו־ די װען צוריק. up צװײ םים בים.

 איבער־ האם אדםיניסםראציע יש?גגליקא
 סוגקםעז צודיי איז האמז ®זכם׳ די געגומז

 ?א־ געדונערם קאנםינענם *זי*םישען פון
 דערבײ• :עראפלאנעז גערוישת און ג$נען
 אינדא־כנע אין הן יןארעא, איז וזז זיד האם

 נאד אזיאםעז■ םון גאר נים בלום געגאסעז
אײראפעער. און אמעריקאנער םון אויד

ײנעז יאר צדוײ די פוץ פארלױף איז  גע־ ז
 װאסענשםילשםאנדעז, געװארעז שלאםעז

ך האם בלום  איצם t גיםעז צו אױפגעהערם זי
ם רעדען  דיפלאמאםען. גאר קאגאנעז. קייז ני

. את . ד. * ם קײנעם װעם דאד ד  אײגםא־ ני
 אל־ אז םח געםאר די אז באהויפםעז, *ו לעז

 לאנגזאםער. א םוץ אדער מלחמד״ געםײנער
סרידלע  באל־ סיסםעמאםישער אבער ער״.ב.

 סארביי׳ איז װעלם. דער םון שעדױזאציע
 מער׳ געװארעז• םארםינערם אםילו אדער

 פרעזידענם דעם צי אפילו, פלעזצײײ מיר
ײנע און ך זױמפאלעז װעם םיגיסםארעז ז  זי
ען צו מ רי  סאר־ j דערמאלגעז זײערע םים מ

ײ אז אײנדרוק׳ דעם האבעז מיר קערם,  ז
ד שעמעז .דערםים גאר זי .  שײד איז װאם .

עז זרנדא־כינע.  דעם מוחל באזונדערם זײ זיינ
ם אסילו האבעז זײ כבוד«  געבעז געדדאלם ני
 דאקוםענט. דעם אויף אונםערשריםם זײער

־ וואפענשםילשםאנד דעם האט װעלכער ע׳  ג
חוזנדעם..
שעמעורדיגקײט. זייער פארשםײם מען

םא איז עס  צו װאס .םיז אוז װאס מים ני
 םײןר־ מען האם קארעא אין םריאומםירען.

 צו־ םעלקער. םוײיע אלע םון נאםעז איז לעד׳
 אנ־ באשטראפעז. צו אגרעםאר דעם געזאגם
שען זײז םאר אים לערנען  מעז אקם. רױבערי

ד האם ט באגגוגענם זי ױיניגער: פיל מי  ו
 געהויבענעם א מים ארײס איז אגרעסאר דער
ם אוץ קאפ  אינדא־ אין געשלאגענער. א ודי ני
 א באקומעז •אפילו אגרעםאר דער האם כיגע

. א פאר װאם נאך אוץ סרעמיע .  האט מעז .
טז שײכות אין באנוצט. פרעסע דער איז  מי

 ״קאפי־ ווארם דאס אינדא־כינע, אין הםכם
ע״; ת: איז עס םולאצי מ איז א  קאפיטו־ א ם׳

א דאך אבער בכבוד׳יגע. א אםשר לאציע.
ע. לאצי םו קאפי

 אנדער אן נאד האם שעמעװדיגקײם די
םז מ ר  אומרו׳ אן םארבארגעז איז איר איז ג

ם איז מען מארגען. פארן אומרו אן  זיכער ני
עעז קאפיםולאציעם זײ צי  צי לעצטע׳ די זי

 פון גיריגקײם די געשטילם זײ מיט ראם מעז
אגרעסאר.

 באגרינדעטע. א איז אומזיכערקײם די
ך האט צוריק יאר ןיוואנציג א מיט ערשם  זי

 מען וואם דראמע. לנלעכע אז אפגעשםילם
 דדאםע — פארגאנגענער — דער אט םוץ האם

 קאפיסולאציעס אז איז, לערנען געמחס
דערנסנ־ פארקטרס, נאר ניס, דערוױיסערן

אנץ ד. םח

 מנדגיל־ לעצםער. דער פון געפאר די םטרען
 איצם, אינדא־כינע םים קאפיםולאציט םיגטר
ם װי פמקם םן צוריק׳ יאר צייאגציג םי  מי

ם םודעםעז־לאנד. ך ענדיג ם זי  געשיכ־ די ני
 בור־ סיאם׳ קומעז קען אינדא־כיגע גאד סע.
ע איגדאנעזיע. מא- די  .עם יואם אלץ• — אינ

 נעמעז׳׳. צו איז -עם ױאם אלץ שלעכם׳. ליגם
 גע־ איז סודעםען־לאנד דעם נאך וױ פונקס,
 רא־ אםלא. ווארשע. דאנציג. פראג. קוםעז

פאריז. םערדאם.
 דארף אינדא־כינע אין קאםיםולאציע די

ט בלויז םעםםעז נים מעז  טעריטאריעם. די מי
 נאםיר־ און באזעם םםראםעגישע מענשען.

מ ע עז עם וועלכע אוצרות. ל  אפגעגע־ זיינ
 ערנם־ םיל באלשעװיזם. דעם געװארען בען

 װערםען. אויםגערעכענםע אלע די װי םער.
 םסיכאלאגישע די זײן צו אוים אונז זעדז

שע די האנםעקװענצען.  הא* םעלקער אזיאםי
 אין מלזזמות די םון אײםגאנג דעם גאד בעז

 דעם פארלײרען אינדא־כינע. אין איז קארעא
 דןימאקרא־ דער צו אוץ אםעריקע צו צוטרױ
 כאװאונדזירן זיי אז מעגלעך. װעלם. םישעד

שע די נאד  מעגלער־ איז קראםם םעכנאלאגי
 אייראפעאײ אירע אח אמעדיקע סח קײםעז

מעז זיי םארבינדעםע; שע ט אבער זי  זי־ ני
ע די צי כער. שע ריזיג  טעגלעכ־ םעכנאלאגי

 זײער איז ורערעז געשםעלט װעלען קײםעז
 םרײ־ אוז אומאפהענגיהיים זייער װזוז דינםם,

 אזוי. איז דאס אז באדראט. זית װעלעז היים
שע לעצםע גאר די עדות זאגעז  גע־ פאליםי

 דאלעם׳ז פאםםער םון פרואװ דער שעענישעז.
שע אן שאםען צו א- אזיאסי ם ט רופט .ניי  ני

 די פװ הײנליר כמעט ענטוזיאזם. קית ארויס
 װילען לענדער דירטקס־פאראינסטרטסירםע

שען דעם אין  װעלכדר פארבאנד. מיליטערי
 אין האמוניזם געגעז דאמבע א שאםען דארף
ם אזיע. עזיע ארײנםרעםעז. ני  האם אינדאנ

ע אױף :אפגעזאגט זיד  איז בורמא און אינדי
שע די האפעז. צו װאם ניםא טא׳ אזיאםי ײ  -נ
טן שאפעז. מוזעז מעז װעט  פון אײםנאם מי

 בעיקר מיט פיליפינעז■ די און פעקיסםאז
שע  שםא־ פאראימיגטע :פעלקער נים־אזיאםי

אױםטראליע. גרויס־בריטאניע. טען,
 רע־ די בײ אז מיינעז, צו פאלש איז עס

 אינדאנלזיע. אינדיע, פון גירונגם־רודערעז
שע אנדערע און בורמא  לענ־ ניט־קאמוניםםי

צען דער- ם זעעז ױאס מענשעז, נאאױרע זי  ני
 מענשען זיצזוז דארםעז אז אדער געפאר, די

שע מיט  נייז• םימפאטיעם. פרא־קאמוניםטי
 די זיינען מערהיים, ,גרעסטער זייער איז

 לענדער נײ־אױפגזיהומענע די פון פירער
הערז דערםארענע אזיע איז טי  איז ?ים פאלי

טא אויד  איז צוױיפלעז צו גרונט הייז ני
 זײער קאמוניזם. צום גדגנערשאפם זייער

 נעמלזיד: םיביון, אנדערע האם .נײטראליזם״
 מלוכות. אזי־אםישע ניי־אױםגעיןוטענע די

עיז געהאלםענע יארעז־לאנג ט  סח יאד אונ
ײנען קאלאניאליזם, ט ז  אויפ־ אימשםאנד ני

ט אלימ צובײעז  לעבענם־ א כוחות אײגענע מי
קענעז זאל װעלכע װירםשאםם, םעאיגע

m* אזז ; r
 בא־ זיך פארמערענדיגע כםדר די שפיתען

 קא־ הילף. אין זיך נויםיגען זײ ;םעלקערונג
 דארפען ױי מאשינען; םעכניקער, פיםאלען.

 וועלכע פערםפעקםױו׳ א .פלאז״. א האבען
 זייער אויף קוקען צו דערלױבען די זאל

 צײ ױיער אויף און געגענװארם םרויעריגע
 פון םארצוױיפלונג. וױיניגער מים קונםם

 קענען זיך זײ דארםעז זיים- אנדער דער
 וױיס־ דעם געגען בלויז נים פארםײדיגען

 (אין קעז וועלכער קאלאניאליזם. הויםיגען
 דע־ צו צוריק פרואװעז פארשםאגד) זײער

 נאר פאזיציעס. פארלוירעגע די ראבערן
 ־,װעי אימפעריאליזם, נייעם א געגען אײו
 פארפירערי־ דער אונםער דערשיינם כער
קאםוניזם. םמ מאסקע שער

 דער פשום׳ער. גאנץ א איז ענין דער
 קאסוניזם פון בלאק מיליאניגער 900 כמעם

 פעםםער. א בלאק׳ א װי װירקלעד• דערשימט
 אײז מים פלאן. איץ מיט צעמעגםירםער.

 שליםען ניט דארף ער ציל. איק מים װילען.
 שוין די האם ער וױיל .נײטאם״. קיץ

 זיך האם בלאק דעם אין געשלאםען. לאנג
 מיליםע־ ארם, זײן גליד באזונדערער יעדער

 אין ווען עקאגאמיש. און פאליטיש ריש.
 עקא־ אן אויסגעארבעם ווערם למשל׳ פוילען,

 אכם אין גענומעז װערעז פלאן. נאמישער
 מאסקװע. פון בלויז נים אינטערעםעז די

 צענטרא־ איז אלץ פעיפינג. פון אויו נאר
 אייז צו און מיט קאארדינירם און ליזירט

 זײן זאל װןילכע װעלט׳ א אײםצובײעז ציל:
 ניט־םאוועםי־ די אנדעי׳ע• די װי שםארלער

 קאמו־ דער פמ איז װעלכע יעניגע. די שע.
אונטערגאנג. צו באשםימם *יעלם ניםטישער
 צי װעלםי ניט־קאמוניםםישע די אבער

 אז מים בארימעז װעלט םדייע די זיך .קעז
 םא־ אייניגקיים. אנטשלאםענקײם. ענלעכער

 פון אײניגקײט די איז געװים. לידאריםעםי
 אויף געבוים װעלט קאמוניםטישער דער

 געװען וואלם געװיס. ;םעראר און צוואנג
 דיםציפלין ענלעכע אן פארלאנגעז צי פאלש

 אומאפהענגיק זײנען ײעלכע פעלקער. פון
 עדות אבער זאגט דערפארונג די פרײ. און
 געגען פארטיידיגונג דערפאלגרײכע א אז

 געמײנזאמע מים נאר מעגלעך איז קאמוניזם
 די אז עדות, זאגט דערפארונג די ;כוחית

 אפגעשםעלט קעז קאמוניזם םון עקםפאנסיע
 געגעז װען באדינג: איץ בײ נאר װערען-

 קאמוניט־ צעמענטירטען געאײניגטעז■ דעם
 א װערען געגענגעשטעלם ױעט בלאק טישען

 פרײער דער פון בלאק דער בלאק. צוױיטער
 צעמענ־ א אײך געאייניגטער, א אויך װעלט,

 דערגרײכם ?עז אײניגקײם אזא טירטער.
 גע־ ײמ װעלען באציאונגען די װען װערען.

אינמערעסען. געמײנזאמע אױף בויט
־1פעי פי-ײע די װאם גענוג׳ ניט איז עס

 דער שונא. געמימזאטען איק האבעז קער
 דער־ גרוים מים אץ אפט- זיד באמים װאלף
 פע< שעפםענעי א איז דערשײנעז צו פאלג.

 געיוי־ ״נײטראליזירן״ צו איק ײד גיט אים
 בלאק דעם פיז טײלעז װיכטיגע זייער םע■
 אינ־ ״גערײנזאמע די וועלט. פרײער דער פון

 פאליטישע בלױז ניט זײן דארםען טערעםעז׳
 בעיקר און אײך מוזען זײ ;מיליטערישע און
מע־ אינדיע פון פירער די עקאנאמישע. זימ

-----------«•4 1954 םעפטעםבעד,
 פון אנהענגעד איבערצייגםםע די זיין גען

 יאפא־ די און דײםשען די דעמאקראםיע;
 זײ :קאמוניזם דעם האםעז םעגען נעזער
 עקאנא־ פין אפזאגען ניט אבער זיך װעלען
 לענ־ קאםוגיםםישע די מצד הילף מישער

 מיט האגדלען צו מעגלעכקײם פון אדער דעד.
 עקא־ זייערע אויב לענדער. קאמוגיםסישע די

 דאט עס. פאדערען אינטערעםעז נאמישע
 און פראנקרײך בנוגע ריכםיג איז זעלבע

ענגלאגד.
 פעסםער איץ איז װעלם קאמוניסטישע די

 איז װעדט פרייע די אײנס. עקאנאמישער
 דער דורך אפםמאל צעדיםען צעשפליטערט■
 די פעלט איר קאנקורענץ. געגענזײטיגער

 איז עם װעלכער אן םאלידאריטעם, נויטיגע
 בונד. װירקלעכען א שאפען צו אוממעגלעך

 אײן שאפען געקענם מערב־װעלם די ו.־אלט
 טיילען באזונדערע אלע וואי װעלם. פרייע
 צוזאמענגעבונדען געםילם זיך װאלסען אירע

 גע־ געליתט דאן װאלטען סאלידאריש. און
 פץ פראבלעמען אומלײזבארע אלע ־וארען

 פילאזאף גריכישער א בונדען. מיליםערישע
 דערפאלבי־ײך כדי אז געזאגט. ן<מאל האט

 אםםםאל מען איז שונא. א באקעמפען צו
םעםאדען. זײ:ע איבערצונעמען געצװאונגען

 װערט פרײע די צײינגט קאמוניזם דער
 ׳־עגיאנא־ אין בלויז ניט פאראײניגען צו זיד
 אטלאנ־ דער װי בינדען. מיליטןןרישע לע

 אדער ארמײ. אײראפעאישע ■ די טיק־פאקם.
 דער :״נײטא״ דרום־מזרח׳דיגע־אזיאםישע א

 פון ביישפיל דעם גיט װעלכער קאמוניזם.
 שטײסען געדארפט אויך װאלט אײגיגקייט•

װעלט. פרייע די אײניגקײט צל
• • •

 אויפ־ די זיך דיאט אינדא־כינע, גאך
 װעלט פאליטישעד דער פון מערקזאמקײט

 װיל דאס אײראפע. קיץ איבערגעםראגען
 דעראבערענדיג אז זאגען. ניט אופן כשום
 די האבען אינדא־כינע, טײלװײז און כינע

 פלעגער זייערע אלע דערפילט קאמוניסטעז
 א*יע גאנץ זמן כל ;דערפון װײט אזיע. אין
 ניט זיך זײ װעלען הענט. זײערע אין ניט איז

 געװיסען א אויף באפרידיגם. פאר האלטען
 איבערגעטראגען אבער זײ האבען פעריאד.

 שטייט אגב■ אײראפע. נאר אקםיײיםעט זײער
 דער מיט באשלוםען. גורל׳דיגע פאר אײראפע

 פראנקרײך. אין רעגירונג דער םון ענדערונג
 אין אדער דער. אין — װערעז געליתם דארף

 דער פרן פי־אגע די — ריכטונג אנדערער דער
 פרעמיער נייער דער ארמײ אײראפעאישער

 אץ צוזאג אזא געגעבען ־אט פראנקרייך פון
 דער זײן צו אײס ניט זעט מענדעס־פראנס

װארט. זײן ברעכט װאט מענש.
 באציען פארשײדענארטיג ייד קעז רען

 צו מענדעס־פראנס׳ן. פון האנדלינגען די צי
 עקא־ זײנע צו אינדא־כינע. איז פאיייטיק דין

 פאר־ נײע ױינע צו אדער פ־/־נער. נאמישע
 ארמײ. אײראפעאישער דער בנוגע שלאגען

 צי ג־ט :אגערקענעז אבער דען מוז אײנפ
 װעג. דעם ריין אבער מאכט ער שלעכט.

 פראבלעמען אלע האבען פארגײער זיינע
 װינקעיי■ טעמפען אזא אין ארײנגעשלזןפט

 פולשטענדיג װי אויסגעזען. האבען זײ אז
 אנטשײ־ געמוזט זיך האם ער אומלײזבארע.

 קאפיטילאציע״ ״בכבוד׳יגער א אויף דען
 דעד פון אגע1’ די װײל אינדא־כינע. אין

 א געװען דארט איז ארמײ פראנצויזישער
 װי אנדערער. קײז ניט האט אגב. קריטישע.

אױםערן־םיניס־ װיצע אמעריקאנער דער

 אנגע־ האם װעלכער סמיםה, בידעל טער.
 דעלעגאציע אמעריקאנער דער בליט פירם

אין אז דערקרערם. זשענעװ. אין  געגע־ די .
 גע־ מענדעס־פראגם האם באדינגונגען בענע

 םאן־. געקענם מ׳האם 'ואם בעסטע• דאס טאן
 פאלימיק׳ א פראקלאמירם ער האמ ט־ניט אין

 אנה;יב דעם פאר זיך מיט שםעלם װעלכע
 אנםי־קאלא־ די קאלאניאליזם. פץ םוף iפו

 גע־ נאר עס װאלם אמעריקע ניאליסטישע
 גא־ די װען באװנדערס, באגריסען. דארפט

 <דער םוניס פון עייעמענםען ציאנאליםטישע
 םימ־ װי באקאנט ניט זײנען :עא־דעסםור)

 עקאנאמי־ די אויך קאמוניזם. פון פאםיקער
 אין גײם מענדעס־פראנם׳ן פין פאליטיק שע
 מענדעם־פראנם אמעריקאניזם. פדן װעגען די

 אדער נאציאגאליזאציע. קיץ פאי נים שלאגט
 עקספערימענטען״. -סאציאליסםישע אידערע
 ביזנעם־אמע־ דער דערװידער זײנען ייעלכע
 קאנ־ א שאפען צו גאר פריאװם ער ריקע.

 פריװאם־ וואו פלאנקרײך■ קורענץ־פעאיגע
 זיין װעם .קאמפעםישען״ און איניציאםױו

 גע־ אים ױעם עם צי געבאם. העכסמער דער
 אבער איז זאך אײן :נימ מיר וױיסען לינגען.

 װאם אישעם. יעדען פאר א־םבאשסרײטבאר
 אין :פרעסע פראנצויזישע די נאך פאלגט

 האפענונגםלאזער ארן אזוי־סקעפטישעד דער
 דעם (זינם קיינמאל נאך איז פראנקרײך

 האפע־ פיל אזוי געװען ניט פאלקם־פראנט)
 און געלט צו קלעפם געלט גלויבען. און בינג

 פראנצוי־ די דערפאלג. צו קלעפם דערפאלג
 אין געגלויבט ניט שוין האבען װעלכע זען■

 אין גלויבען צ• אנגעהײבען האבען קײנעם.
מענדעס־פראנם. פץ מזל אין און חכמה דער

 מענדעס־^ראנס׳ן פץ דערפאלג דער
טי1י  פון בלױז ניט אינטערעסען די אין ג

 דעמא־ גאנצער דער פון נאר פראגקרײך.
 איצט ביז איז פראנקרײך װעלם. קראטישעד

 א וױיל פארבינדעםער, שלעכטער א נעײען
 גע־ האם באפעלקערונג איר פון פערטעל
 האט ארמײ איר צו ;קאמוניסטיש שטימם

 וױיל צוםרױ, קיץ האבעז געקענט ניט מען
 םימפא־ האט אירער םײל באדיימענדיגער א

 מענדעס־ שונא. פאטענציעלען מיטן םיזירט
 דעם ״אינטעגרירען איצט פו־ואװט פראנס

 דער אין אי־בעםער־קלאס פראנצויזישען
 גע־ שױן איז דאס נאציע״; פראנצויזישער

 שטאטען, פאראײניגטע די אין געװארען טאן
 דאס םקאנדינאוױע; אין און עגגלאנד אין
 זײנען דאם פראנקריז. אין געשען אזיך מ־ז

 דאסמאל װעלען אפשר י װערטער דער־ױיל
טאסען. אין װערען פארװאנדעלט װערטער די

 מענדעס־ אז געזאגט■ פריער האבען מיר
 בא־ איז דאס װעג. דעם רײן מאכט פראנס

עע ריכט־ג זונדערס  אײראפעאישער דער בנ
 פראנצויזישע די האבען יאר צײײ אררײ.

 צוגע־ רעגירונגעז פרא־אמעריקאנישע) אץ
אל צװײ מ־ט שױן דעם שטעלען צו זאגט  ץ'

 דער פון אפמאד א״טערגעשריבענעם ציריק
 ראטיפיקא־ דער צו ארמײ אײראפעאישער

 אונטער פארלאמענט. פראנצויזישען פון ציע
 געטאן ניט עס ־איז א־יסרײדען פארשײדענע

 דעמאקראטי־ דער פאר איז עס געװארען.
 אפמאך דער אז בעםעד. פיל װעלט שער
 װע־ אפגערופען פארלאמענם דעם פון זאיי

 אפגעשלעפט זאל ענין דער אײדער רען.
 אמע־ אויב אימענדלעכקײט. דער אין װערען

 דער אויף מער קען זי אז װיסען, ױעט ריקע
 זי װעט האפען. ניט ארמײ אײראפעאישער

פארזי־ צי אזײ װי װעגען׳ אנדערע זיכען

9 דימ -----------------------
פערב־אייראפע. פרייהײם־פון די כערען
אנדערע די  פמ אגב, זײגען. וועגען״ .

 םשויר־ אײזעגהאוער. באוואוסם. פאראוים
 דער־ אוםצווײדייטיג האבען דאלעם און טיל ט

 ארםיי אייראפעאישע אן אויב אז קלערם,
 דורכפירבאר. נים פאר ארױסוױתען זיך װעט
 דײםשע נאציאנאלע א שאפען מוזען םען װעט

 נםצרצושסרײכען. א איבעריג איז «ס ארמיי.
 אלע פח אח׳ ארםײ דייםשע לאיאלע א אז

 א וױ געפערלעכער, ערגער, שםאנדפינקםען.
ם, דייםשע צאל באגרענעצםע װיזין  װעל־ די

 קאג־ דער א־נםערגעווארפען זײן װעם בע
 אירע אלע און עגגלאנד אםעריקע. פוץ טראל

 דערי־ איז עם פארביגדעםע. אײראפעאישע
 וױ־ — פארוואם. פארשםעגדלעך. גים בער

 םים־ קית נים אזא איז אויסוואל דער באלד
 םיילען באדייםענדיגע אזעלכע — פאטישער

 פירען באוועגוגג םאציאליםטישער דער פון
 איירא־ דער געגען קאםף פארביסערםען אאז

 זשיל האפען וואס אויף ארמייי פעאישער
 (הגם אלענהאוער אפילו אח בעוואן מאק.
ען דעם אויף שוין האם לעצםער דער ם מ  ל

 םאציאל־דעמא־ דייםשער דעד פון קאנגרעס
 באדינ־ געױיסע בײ שלום־געמאכם, קראםיע
 באוואפענונג דער פון געדאנק ׳מיםן גוגגען.

י םערב־דייםשלאגד) פון
 פארשםעגדלעך׳ גים װירקיעך איז עט

 סאציאליס־ פראנצויזישע געװיסע פארוואס
 װערען• געמאן אלץ זאל עם אז פאדערען- מען
 מים הסכם א װערען דערגרײכם זאל עס כדי

 גאנץ פון פאראײניגונג די װעגען רוסלאנד
 אז דערפון, רעדענדיג ניט שוין דײםשלאנד.

 װעם רוםלאנד װייל אילחיע. אן איז דאם
 מזרח־דייםשלאגד. אפגעבעז נים קיינמאל

 מיט דײטשלאגד פאראײניגםע א דאך װאלט
 פראנקרײך פאר געפאר א פארגעשסעלם זיך
 פאראן איז װי וועלם. גאנצער דער פאר און
 דייםש־ פאראייניגטע א אז גאראנםיע. די

 פולשםענדיג װערען וועם זי װען לאנד,
 פארבינדען ניט זיך װעט זעלבםטשטענדיג,

 געגען און יפראנקרײך געגען רוםלאנד, מים
שרעק זייער אין י מעדב־װעלם גאנצער דער

בארעכםיגםער פולשטענדיג פסיכאלאגיש —
 דייטשלאנה באװאפענטער םײלוױיז א פאר —

 די װעגען מענשען די ניט זיך פאלטראכטען
פארשלאגען. זײערע פון קאנסעקװענצען

• * י
 עס שײד־װעג. א אױף איצט איז אײראפע

 דערשײנען װעלען עס װען אז מעגלעך. איז
 פראנצױזישער דער שוין װעט שוח־ת. די

 אפ־ דעם ראטיפיצירט האבען פארלאמענט
 עס ארמײ; אײראפעאישער דעל װעגען מאך
 נאכגעבענדיג פראנקרײך. אז מעגיעד׳ איז

 אפ־ דעם װעט רוסלאנד. פון שאנטאזש דעם
 דאן װעט װעלט פרײע די אפװארפען. מאך

 קאמפליצירטע זײער און נײע פאר שטײן
ט קען אבער זאד אײן װעגען א־יפגאבען.  ני

ר :ספק קיײ זרץ  מיליטעריש־פאלי־ נאך-אי
 פרייע די זיך קען אזיע, אין מפלה טישער
 מיליטעריש־ א אױך דערלויבען ניט װעלט

אײראפע. אין מפלה פאליםישע
ף האלט שלום אזוי־אומזיכערער דער  זי

 כוחות. פון גלײכגעװיכט געװיסעד א אויף
 די דדען געפאר אין זײן װעט שלום דער

 װען צעשטערט. װערען װעט גלײכגעװיכט
 אפהאלםען װעט װעלס קאמוניםטישע די

 װעלט פרײע די אדן נצחונות כסדר׳דיגע
 געגעגזײ־ •און שװאכקײט ארויסװיחעי װעט

אומצוםרוי. טיגען
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ל־אװעץ מ. פין(דערציילונג)ז י י ל א

י  אז שםיל. אזוי איז הויז ,
גער־ רעדען. ווענם די

 אז שווערען׳ קען םאן
לא־ און זיך שושקעץ זיי

 אםילו שםילןירהיים. כען
 אויס קוקעז םעבעל די

 אטעמען און גראםעםק
 מאל ערשםען צום לעבען. אייגען דיער מים

 און צעשראקען אומהײמלעך, זיך סילם ער אז
אליין.

 זיך האם געשםארבען איז הילדע װען
 װאם לעבען. זיין אין איבערגעריםעז עפעם

ני(> אלייז בערמאז וױיס פאםירם. האם עם
גום׳ שלעכם. וױיב זייז םים איד א לעבם
ל עם. אח דאם אבער ע צי מ  קינ־ קײן װען ם

 צו ש&עם צו איז עם אח ניםא זײגען דער
ם םאן ע מז מ ע ד מעז האלם דעם. װ  אן זי

 םורא האם מעז אח אנדערזנו דעם אן אײגעד
 אזוי את עם — געדאגקען. אײגענע די םאר

ן צו שװער מ ע  שודע־ נאך ארן קינדער אן ל
 אז געםיל, דעם האםם זײ. אן שםארבזנז צו רער
 װעם קײנער אז אלעס, זיך ענדיגם דיר םים
 פאר־ װעםם דו אז דערמאנען. גים גאנזען דײן

 קיינמאל ױי גאכם דער פון װערעז שלונגען
געורען. נים

 און אוים, זיד דוכמעז זאכען װי םאדגע.
ש ודי ד  װירקלעכ־ דער אין זיינען זיי אנדן

קײם.
 ד.אם םוים וזילדעם נאך םעג עדשםע די

ם געםילם גארנים ער \ — םארלוםט. חנ ר א  ג
 םמ געםיל דעם געהאם האם עו־ םארקערם,

םלעכקײם א  ער װי באםדייאונג• אדן מםי
 אױף געודארם ציים לענגערע א שױן װאלם

 שםילע. געווען זיינען נעכם די םוים. איר
ם קישםאל וואלם הילדע װי םרידלעכע.  ני

 אויפגעשװאו־ איז געדאנק א אז *ץ געװען.
 איר װעגען געװען עם איז איר, װעגען מען

 וואס אםעם׳ כריפעדיגעז איד װעגען הוםםען.
 םארזשאװערםער א אז דערמאנם אים האם
 אין קרעכצען מאל אלע פלעגם הילדע םיר.

כליפען. און אױם׳םענה׳ען זיך רעדען. שלאזי■
 א אין װי אװעק םעג ערשמע די זיינען

 וױי־ קיין נים געבראכם נים םלעם. הינער
 בא* סון געםיל א גאר פרייד. קײז נים םאג׳

 לעבען גאנצען זיין װאלם ער יױ פרײאונג;
ם מבק  ער־ םױם. איר אויף געװארם איז גע

מן זית איז םארבארגען םיף געץ ר א  האם ה
 קינדער־ זײער אין באשולדיגם הילדעז ער

 איז ערשםענם עלענםקײם. זײער לאזיגקײם.
 זיגם !װייםענם, אים. םון עלםער געוחנז זי

 אין געהאלםעז זי האם געהײראם דיאבען זײ
מז אית כ ע ר זית. קראנק *־ז ק

 שלאף קיק אח גײעלף נאד שײז איז עם ,
סער פון ארוים קוקם ער גים. ס0קג  םעע

 אײנגע־ איז ערד די זען. ניס גאר קען איץ
 זי'־ שויבעז די נעפעל. דיקען א אין װיקעלם

 איז חדר דער םרערעז. םים םריפעז נאם. נזװ
 ער אז פילם בערכיאז אז םינאםער אזױ

 געםיל דעם האם ער ;גאכש אײן אםעסם
 ערד, דער איבער הייד זיד װיגם ער אז

םינגסערניש. םץ יואלקעגם איז איינגעהילם
ם האט בערסאן מי ל  איתיגע װי געםילם •

שױ־ א לײב. זיץ כארירפ װאלמעז פינגער

 װיקעלט ער קערפער. זיק איבער ג«ט דער
 עם :טדאכט און קאלדרע דער אין איין זיך
 שלאף װען — אלייז! זיץ צו גום גיט איז
 מאר־ דארף מען — קומען! כאטש זאל
 איז קערפער זיץ ארבעם. דער צו גיק גען

 איז קאפ דער מידקײמ. םון פארגלױוערם
.גרוי און שװער אזוי .  די פארמאכט ער .

 נים. קען און פארגעםעז אלץ װיל אויגען,
 פאר פעדעם קנויל א װי זיך װיקלען גילדער

אויגען. זיינע
 איז עם מעשה. א געווען איז אמאל

 א אין קינד א — צודיק. לאנג לאנג. געװען
 פון ארונםער העגגט װיגעלע די װיגעלע.

 הילצערנעם א צו אגגעבוגדען םםעליע, דער
 שםרוי־ א איז אויבען שםריק. מים באלקען

 שטיק א און פענצםערלעך קלײגע דאך. ענער
 און פליעז אוםעםום. פליגען היםעל. בלױער
 מעז הערם שםיםע מאםעם דער זשוםןין.

pc .אדער זינגם זי צי נים װיים ער דרויםען 
 איך אמ זיבען איך האב .קיגדער וױינם•

 ןיר — ברײם׳. שםיקעלע קיץ נים האב
 אבער — מיינם! פאםע די װאס גים װײס
 דער־ שםימע םאםעס דעי־ םון אוםעם דער

כליפען. אן הויבם ער און אים שרעקם
 מײ־ הארץ י מײנער םאםעלע .ארעמער

 ביינדע־ דײנע אויםקישען דיר לאםיר נער•
 און רעדט אח רעדם מאמע די און לעך•״

ם4םוליעם ברוםם. איר צו אי
 א מים הויכע. א געװען איז םאםע די
 פיבערדיגע שודארצע. און גקזיכם בלייך

 ציצענע אירע אםילו געדענקם ער אויגען.
 וועלכע אחארען םארשיידענע מים קליידער

 אזא געװעז איז זי געפאסם. אזוי איר האבען
. אזא שיעע• . . עי נ י שי

 אנם־ אמאל איך װעל גאם• מית .גאם
׳ ווערען שלאפלן  היל־ — בערםאן. םראכם י

 זיים אנדערער דער בײ שםײם בעס דעם
 זײן אויםשטרעקען בלויז דארף ער װאנם.
 גע־ דער אנרירען. עם װעם ער און ארעם
 קאלםער א און אים דערשרעקם אלײן דאנק

 אמאל מים קערפער. זײן באדעקט שװײם
ך דאכם  אין כליםעם אימיצער אז אים, זי

 גע־ װאלם אײנער װי פונקם בעם! הילדעס
 קישען אין פארגראבען מויל דעם האלםען

. געוױינם. און
________________________— — —

אזוי אם אם. -אם.
שםרוי׳. די דאך םת ציג די <סם

 זי װי איינגעהויקערם. איז שםיבעל די
 גראז די םידקײם. פון געבויגען זיך ייאלמ

 דער הינםער הױז. דער אדום װילד װאהסם
 וואסער שםראם לויםענדיגער א איז הויז

 און בארג שמיינערנעם א פון פאלם ־ועלכער
ערד. דער אונםער ערגעץ םארלוירען װעדם

 שםײם ניםא, שול קית איז דארף אין
 אץ שסיב פין .חױנקעל א אין םאםע דער

 שםימע ײין און זיד שאקעלם ער דאווענם.
 אנ־ אז איז מאפע■ די אוםעס. מים םול איז

 פאר־ זיז די פעדערען. פליקט װינקעל. דער
 די דורך זיך שפארס נאכם די את גײם

םעגצםער• הלימע
 א נייע א יועלמ .א — אםאל: אמאל.

ז<מע* אין יאיען ערשםע די פרייע׳־. א ױעלם

גערעכטיגרדיט ---------------
. דאס איז צוריק לאנג װי ריקע. . . י ן ע װ ע  ג

 צו־ צײס לאנגע לאנגע- א :יארען מיליאנען
 פאר־ הײםער, א פארק. א אין פיקניק א ריק.
 מען לידער, אידישע זינגט מען םאג, נער

 טרינ־ און עסעז זיך. פרײט מען און לאכט
א אמעריקע דא. אױך איז קען  וואונ־ איז־

 זיך בענקט עס אבער — לאנד; דערלעד
 אנטלא־ הײם: דעד פון ארעמקײט דער נאך
 נאך זיך חלומ׳ט עם און פאניען פון פען

ערד. הײמישע די
 ערשטען צום ער האם דערםאר זײן קען
 אוים־ מיט בלױזע רוםישע א הילדען. דערזען

 אויגען. שווארצע :בלומעז רויםע גענייםע
 װײ־ א געזיכם. בלײד א ברעמען. שװארצע

 קינדערשע קרעלען. רויםע און האלז סע
ציין. פערעלדיגע וױיםע. איבער ליפען

אידישע צװײ געװען זײנען דארף אין
על־ װעמענס משפחה- זייער׳ — משפחות.

 געבוירען דארם דינען זיידעס עלםער ■םער.
זעלבער דער אויף געלעבם און געװארען

בענדערס• די משםחד״ צוױיםע די את ערד
 די דארף אין באזעצם זיך האבען וועלכע
 דאס געװען איז יאסעל — יאר. פאר לעצםע

 די נאר בערפאג׳ם. די ביי קינד איינציגע
 קינדער. פיר גאנצע געהאם האבען נדערם5ב

 אינג־ די — םיידעל. אייז אץ אינגלעך דריי
 די אים. םון עלםער געװען אלע זיינען לעך

 זייערע יארען. זײנע אין געװען איז מײדעל
 אנ־ די לעבען אײנע געווען דינעז הימער
 זאלעז קינדער די אז געװאלם, נים דערע.

 זײער פון װערען פארםרעמדם אינגאנצען
שםאם.
 גע־ אמ געהאנדעלם האבעז בענדערס די

 א געװעז איז םאםע יאסעלם וואנדעלם.
 געםאכט איז עס װי און לאםוםניק א שוםםער

 חדר אדער שול קיץ לעבעז. געםוםשעם א
 האט םעז אז און דארף אין געווען נים איז
 זיך גאט. םים אויס׳םענה׳עז געדארפם זיד

 געמוזם םעז האם הארצען. םון אראפרעדען
 שטע־ אידישען דעם צו םייל פאר א פארעז

סםאלין. םעל
 אויספוצען משפחות בײדע זיך םלעגעז

 אײנגע־ האם בענדער האניג. און עםיג אין
 דעם אין פערד װײסע צוױי דינע שפאנם

 ערשטענם — היידא! און וואגען גרויםעז
 מענ־ אנדערע מים דאװעגען גיץ מען װעם
 צװײםענם. און שול קאלסער דער אין שען

 !א&שטאם זײער פון װיסען קינדער די זאלען
 נאך פאראן זײנען עם אז װיםען. זיי זאלעז
 צו געהערען זײ אז ײעלם, דער אויף אידען

םאלק. גרױס א
 שפעט שבת מען םלעגט צוריק פארעז

» שווער א מים בײנאכם.  אין צוריק געמי
 קינדער די פח ױערען יועם װאס און דארף.

דארםעזי
 האט אח געווארעז געבוירעז איז אזוי

 מײדע< רוםיש א הילדע. אױםגעפװ־עםם זיד
 אין געלעבם האם וועלכע אינםעליגענמע א

 װירקלעכקײם. דער אין װי מער פאנםאזיע
 עפעם• געוואלס דארם• אדער דא געװען :ים
ם — ױאס. געװאוםם נים אץ ר ^ ט  גייאט ש

ך אזײ .1ציי א אז צװעק• א אז זי
.י בערמאן יאסעל און .  ײנגןירמאן א — .

 דעמבע• א װי שםארק אמ הויך דארף. םון
 איבערגע־ אן איבערגעשפיצםער. קיץ נים

 געקוקמ האס װעלכער אינגעל■ יואקסענער
 בי1י איז באגײםסערונג ריט וועלם דער אויף

מענשען. געהאם
שטוב. די איז װאו גאס, די איז ״װאו

װ זײט p■1954 סעפטעמבע־
 ?״ ריי האב איך װאפ מײדערע די איז װאו

 ערשטע זײן געװען איז בענדער איטקע
 א־יסגע־ אים איז ־ארץ אינגעלש זײן ^ליבע.

 שײנע, א גע־־ען איז זי איר. פאר ׳גאנגען
 גרין־בלויע פאװע. א װי שטארץ אדן ד.ויך

 זיך ר,אט עס ליכטיגע. פיבערדיגע. א־יגען.
 איר איז טאנצען א.ין זינגען צי וױ געפילט

 צו גוט אז־י גע־וען איז עס אגװעזענהײט.
• — דעבען;
גע־ ניט ער איז דערפאיג גרויסעי■ קײן

 און אים. מיט רעדען זעלטען פלעגט זי װען.
 האט ער י שפאס מיט געװען עס איז יא• רוען
 לאכט זי אז געפיל. דעם געהאט מאי אלע
אי אלע זיך ד,אט זי אים. פץ  אים מיט ד

 ״יאסעל. שיק־אינגעל. א טיט װי באדינט
 ברענג יאטעל■ — • פאשע פין ד פעו די ברענג

 א־ע בררנעם:״ פץ װאסער עמער פאר א
 האט ער א־ן געלט קלײן צי אים מאכען מאי*

 גע״אלט׳ נאר האט זי װאס אלצדינג געטאן
נײן• זאגען צד געהאם מורא

 אײנגענ״רעט ליגען ער פלעגם װינםער
 טראכטען אמ ־י־־בע וואדעמער דער אײף

 צ־ועדף שײן איז ער אז םראכםען. איר. רועגען
 מאכען צו צײט שיין איז עם אץ אלט יאר

 םראכטען צי צײם לעבען■ זיין פון טאלק א
 — !טאטען דעם צוהע־יפען ארבעם ױעגען
 געפייאנ־ זיך האבען געדאנקען זײנע אבער

 זײנע פאר געשםאנען איז איטקע םערט.
 געױא־פם טי: אלץ גאך האם ער אײגען.

 זאגט זי ניס איז. הארצען אין איד בײ וואפ
 אים זי האלט װאס ניץ. זאגט זי נים יא.

 טיט זיד זי שפילט װאם י 1שטריקעי אײפן
י מיט געקושט זיד ש־ין — א־ם!  ־טײן : אי

 זאל ארערס. זיײע אין זי געהאדםען
 פי״ אזײ זי דארף יואט יא• זאגען שױן זי

.י "אי־מען .  דרײ־אץ־צױאנ־ שױן איז ער .
י איז איר פאר — ? זי און — ציג. "  שוין א

 א האבען צ־ שאםען נים איר װעם עם צײם.
 נעם כאטש שױײגם! הילדע אבעי — ראן.
 אבער — • פארטיג אדן ג״א״ד מיט איר
ץ דאס  דארף מען — געטראכט. בלײז איז אי
 זי ;ענטפער אז איר פון קריגען גומען ריט
 א מיט גײן װעט און װער. אבי :יט דאד איז
 א־ן זײד שםיק א איז זי — • בעט אין ראן
 אײדעי. האבדיען איר מיט דארף רען

 געש־אסעז ־אבען מיר ״ברידער•
פארבאנד, א םײט אץ לעבען א־יף
גענאטען. *וי שלאכט אין שםייען םיי־

־אנט׳׳. אין רײטע די פאנע די
 אץ -ידער אירע צ־ צ־ זיך הערט יאטעל

 יאזעז ניט דארף ״רען — ר״ד. אירע צ־
 1פיי אז־' !איז עס װי אנג״ן רועיט די

 מא־ גר־יםע די צ־וישען הונגעריגע ארעניע.
 זײן צ־ ״ געבײרעז װערעו קינדער י טען

 <ם • פאראזיטען רייכע די פאר שקיאפען
 צ־ קעפפען דארף רען זײן; נ־ט אזוי טאר

װעלפ״. די באפדײען
אירע ■ען• הי־ד ן אײםהערע t פ״עגט “'אסצי
געטראכט ײגעז• r אץ ל—ו ירע א־ ײידער.
— : שטײגער א פד. א גאר ש־ין י ער .לאט
״אט — ? מײד : דער ם מי מצז םיט ײאפ
ט אי ' ־ עי־ ד טע ־אל ״ אידע ױ : זי '־ארט
איר ריט זײן .תכל־ד״ . זעז געװארט שוין
- «ךי«

< י י כפאדעק א זי ־ט—ח ויאט — בעט אין
הא־ ו < - דאלף ר ל״דע !ארערײ רײכע• גען
מען פיפיל־־עך. “רעבע . ב־יעז ־ים הי א :בעז

די כאפם ײטצז• י נװישען : י׳־יט א זײן דארף
ױעלם די כאליערע

ט זי $דער שוױיגט, הילדע אבער פון רעי

און בעזים א :־לם כאטש באפרײא־נג. ט 'י
אין קראמפ א ־ט. ״ע יטע אי די אר־יט לער

האט װאס אבער ׳. רייכע די פ־ן :יינער : די
. ? האבען קיגדער . װאס . מיט טאן צ־ דאט

ניט לאנג װעט ער ? עבען לי זײז פ־ז זי S »יו

טומלען זיך זי זא־ מױד. דער פאל ױארטען
גענוג דא ז אי עפ א־ם. !ן > ייעלט דער כ־י־ט

זיבעלע, יפע שי ק־ין נ־ט איז עי טײך. א־ן פי-
מײדעל. אנדער אן קר־גען ־־<ט עי

 רײד. פוסטע געװען אבער א־ז אלץ דאט
ע ד  פאר־ איז אז־י :באשערטע זײן אױ -יי

 געס־רט. זיץ פ־ן טאג אין געױארען ש־ריבען
 קײן נים זײ יאסע־ זײז■ דאט *ועט אז־י א־ן

 הער אליין; זיך צו געזאגט ער האט ־אי־ד
 פארגע־ אײף ױך ־ער • שטיק פרא־־ען א־־ף
א: א־ן כען  אל־ זײן װעט אלעס געד־לד. ־

 האם זי ארן געק־מען א'ז טאג דער א־ן רי־ט.
װארםען״׳ נאך ״לאמיר :געזאגט ניט מער

געשװי־ און אים אנג אױף י נעק־קט , אט ה: זי
«נו, ;געםאן זאג א שטיל דערנאך — געז•
זאל אן־ז ׳<ז -ראט ־.׳ יאמיר אזדי. זײז זאי
װע־ מיר אז פען• הא "אמיר !גליק נייט ז־יז
בא־ דארפען נים קײנמאל דאט ־ע בײז יען

רעז׳ ד־יע
געשםארבען. איז מיטעד ם יאפעי״ זען
פאר־ • ;טערעו גר; ו לײי אז געטראכט■ ער ־אט
נים מער רעבען זײן אין ער <ט ײ ;
פאר־ שטאי. איו או״עק איז ער — 'עז דיאב
ג< און שטרײ די אין זיכט גע דאס גרא::עז

דער באגראבען צייט. י־אנגע א פאר ̂רידי* •“דיי
זײ װעז — שסעטעל. אין רעז האט ען :־אד

ד«ר האט דארף. איז :אלען יריקגעם צ :ז H י ». *•ײ
ט געזאגט אים צ־ טאטע  זית אין אומעם טי

א : שטיפע ם  דארף. אין סאן צו ;־ואט כער ״י
 זיך פארען א־ן פארפאקען זיך רועלען r״

דײנע אידען. צדישעז שטעטעל אין באזעצען
גןךטמאר־ און לעבם גע דארט האבען לט ז־יד;
עם װי װעלען מיר העיפען, ־־עם גאט ו J rבעז■ איז

<ר און טאג <צםעד י־• דער געליכיעז <יז C
אלעס בענדערס• די מיט געזעגענען זיך

דעם מיט טארגען אץ פארפאקט ש־ין איז
יא־ דארף. דעם זײ פארי־אזען ז־ן־א־יפגאנג

און אומעם פרן יפען צער װעלט הארץ ׳ט
 פער־ די פאר״אזען גיט ״עט ער — ד.—פו

 מים טײך ד־ בי־מען. ײ״־דע ד־ ר־ט דער
 וױנט־מילען די :יואפערען שטראטעדיגע די

 אין קאשםאגען די פליג^ען. ריזיגע ד־ ריט
 אזײ זיך האבען װעיכע ב־ירער עפעל ד־

ט  אין וועגען זאטדיגע '־"םע די אין צעביי
 געמאכם. םרים ערשםע די האט ער '־;־־:;•

 װינם דער פארש־־יגדען. איצ־ט ־יעט אי־עם
ט ױ־נע ״עט  — פארײישען. א־יביג א"ף טיי

 «א הארץ. אן געז־נט ױי זאגט יעדער א־ן
אטעלד א־:ז פאר״אזט ז־־ ~אט שאד  אבער י

 אן -ארעמקײט. אן ײערטער. פ־סטע א־ז עט
 טרערעז ־אט ראמע א־ר :אר א — גי־־טעז.

 פאר !געזרגםערהײפ ״פאר א־יגען. די א־ן
פען אירע אץ געײגטערהי־ט:״ ציטערען. יי

זד< איבער געפרײגען איז ײגצל פ ^א
אפעז■ פא־יטל: זײ;<ן :דער ־־< די — ײענדער.
מיץ שיאף צעבראכען■ איז דער

• אף״ ד ; י :־־ :
ײן י א־ן ־אל ע־-־ענע : פארה־־רא: "״'ז
רו־־יב. ט-ערע א א־ז ־לע ה־■ נ״טא. איז י־ינד
ד<מט : ביטיעכװייז. טער א־: ילענקט אבער
זיד פי־^ט ניט. ק־רען קיגדיער י־אט זיך
מאכם !י יאטעל אבעי־ ם• איו געגעז י י***י־יךר

ער , העלפען װעם גאט וױפענוײג. :יט ױן

 — !געדעכעניש א אן לאזען ניט זי ״עט
 אויס־ אזוי איז זי צוזען, הילדען דארף מען

 לײב איר אן רירט ער װען אז געדארט.
 מילך איר ער גיט בײנער. נאר ער פילט

 מיט קוים אן דאם רירט זי אבער האניג. א־ן
 פארדייען צו שרוער איר איז עס ריפען; די
 איר ער דיאט ליב אבער — ברייט. ביסען א

 מעבעל די הויז, די זי, — לעבען• זײן װי
 וועלכע זאך אײן פון שטיק א איז אלעם

 זויבער איז הויז אין לעבען. זײן פאד שטעלט
װיגקעל. יעדען אין שמעקם עם רײן׳

 גאך איז קינד קיין אין פליען יארען די אין
טא: אלץ  צו שפעט. צו שוין איז עס ני

 וױי־ פון פארקלעמם איז הארץ זײן שפעט.
 עם איז הױז׳ אין אומעטיג אזיי איז עם טאג.

 צו װאס ווערםער קיץ ױםא מער שוין איז
 אין שםיקס עם און םען שרױיגט — רעדען.

 1הויז פץ אנםלויפען זיך וױלם עם אין האלז.
 װע־ קינדער קית רעדען. צ: װאס םעד ניטא

 וחנלכע װערםער די און זײן. נים מער לעז
 הארצען אק פארשםופען רעדעז װיל פען
 ח־$ס את — דערשנױקם. דארם ווערען א־ן
 ו יעדענפאלם ברענגןן עם װעט נוצעז א ־1פא

. נעבעך זי א־ז ײאס . . י ג י ד ל  איז אזדי שו
באשערם. איז אזוי באשערמ.

 אירע ציכםיג, נים ם<ר שוין איז הויז די
 ער פארשװאונדען. לאנג שוין זײנען פרײנד

ר קײן נים קינד, קײן 'נים נים. קײגעם האס
 געשםאר־ םאםע זיץ איז ערשטען צום ריגד.
 איז שםעםעל פח אח םלער,”—דערנאך בען.

 אפגע־ איז דארף דער — אש• געבליבען
 את פארברענם כאליפעם די געװארען■ װישם
 איז וואם גראז. וױלד דארס ױאקםם איצט

 װאם װײפ. גאם בענדערםז די pc געדוארען
. ? איםקען פװ געווארען איז .  די גאר .

 — דערצײדען. קענען היפעל פין שםערען
.אלײןז אים פת געװארען איז וואס און . . 

 ודעם שטאס זײן און הויז, ליידיג א שםדיב.
 קײנער — װערען; פארװישם אײביג פאר
 פת םרער א אפװישען נים אים פאר ו־עם

אויגען. די
 אופ־ איז נאכם די א.יז ניםא. איז הילדע

 אײן זױז האלםען שאםענם די אץ ענדלעד•
ש די און פ־רמלען.  זיך שארם פינצםעדני

 ציפער דעם אן פידמ א־ן פענצםעד די ד־רך
 די אמ הארץ; דאם רײםם עלענם דאם אץ

 איבער שםראם הײסער א ײי רינעז טרערעז
קישען. די נאם פאכען און באקען זי-נע

 אידישער דער פון :עעױנצע ״ױ
 אץ באװעטינג שאןײאליסבדשער

דעדשיבען — אמערילע״
 דער* איצם איז .רועקערי פארלאג איז
די שינען  באודע־ סאציאליפםישע אידישע .

 טאציאליםםישע יאר סד — אמעריקע א', ג־:ג
 באציאיייפטי־ אידישער יאר 30 טעט-גקײט■

פארבאגד״. שער
 באקאגטעז פון געשריבען איז בוך דאס

 סאציאליפםישען אמ היהםאריקער אידישען
הערץ. ש י ט־ער

 פץ בילד פולשםענדיג א גים ארבעם די
 םצטיגהײט טאציאי׳יטםישער א־דישער דער
 אץ יאר 70 פון פארלײף אין אמעריקע אין

 יאר 3» די אייף אפ באז־נדעי־ס זיך שטעלם
פארבאנ־ טאציא^יטםישען אידישען דעם פ־ן

:איז באשטעלינגען פאר אדרעם דער
• DER W ECKER
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״®וצס זשאן ns יא־צ״ט פעוציגסטען צופ
ווזנלם־ פין װזןך דעי־ ױף

 אויף םאלדאס א װי שלום.
 איז זןזוי יע.1אזי8 דער

 זשארעם זשאן געפאלען
 דער צוריק, יאו־ 40 םים

 קרבן בלוםיגער ערשםער
 ■ןך רוגזזישען דעס ®ץ

כםע׳ מענםשהײם־ אוגזער פון רי*ד שי  װאס מ
 ערשםער דער םים *גגעזזויבעז זיך האם

 קלענערע םים פארגעזצצם זיך װעלם־םלחמד-
 קאנםר־רע־ אוץ רעװ*לוציעם םים םלחמוו^

 דער םון בלום ימים די צו ביז װאלדציעם
םןר  םון קיים דער צו ביז װעלם־פלחמד״ צוױי

 נאך האלםזח וראם םלחםוו^ קאלםע און הײםע
 װאם איז םעג חײנםיגע אונזערע איז אז

 געםאר דער צו מענשסײם די געבראכם האבען
סארגיכםוסג אםאםישעד םוץ

װ■ םעז31 פת םאג זייז עס איז געשען
.1914 לי

 גע־ נאך האם םרידען פון ליכםעל דאס
 גערעדט גאד האבען דיפלאמאםעז צאנקם.
דיגע. זײערע ר רײד. גלאסע *ביןווו׳ מ  אין א

 געווען אלץ שוין איז םלחםה־קאנמלאריעס
 קאנאנען שחיםד״ גרױםער דער צו צוגעגרײם

מז א מז אלע בײ געח־ארם שוין ה גי ע ר  M ג
 די אויף םיילער. פײערדיגע דיערע עםענען

 א געלייגט זיד האט םאריז םון בולעחארען
שםורעם. םארן װי שםילקיים בלייענע
ר אם אין  ארײנגע־ האבען אםפאסםערע חנ
 מלזזםה־פאנאםיקער. א םון שאםעז די קראכם

 געםרא־ םויםלעך א געסאלען איז זשארעס
 םערדערי־ א םאר ציל בעםערען קײז פענער.

 שאווי־ םראנצויזישער דער האם אנםאל שעז
 די אויםקלײבען. געיןאנם נישם זיך ניזם

 פון הארצען אין געםראםען האבעז קוילען
וועלם־שלום.

• • •

 1שטראלענדיגע און פירער גרעםםער דער
 סא־ די פארמאגט האט עם וואס װעג־װייזער,
 איר אין פראנקרײך פון פארםיי ציאליםםישע

שיכטע. גאנצער גע
 פון פירער װיכםיגסטע די םון אײנןצר

;וועלם־באװעגונג סאציאליסםישער דער
אי• דור. זײן םון רעדנער גרעםםער דער

— װעלט גאנצער דער בער
זשארעם. זשאן געווען איז דאם
צוצוגעבען, תיכף אבער זיך אײלען מיר

 לגבי עװלה אן באגיץ געםײנט װאלם עס אז
 פאלקס־ פייערדיגען דעם אט םון אנדענק דעם

 נאך שבחים די אין מ׳װאלם ווען טריבון,
 אויף הויפם־טאן דעם געלײגם טויט זיין
 רעדנער־טאלאנם. אױסערגעוױינלעכען זיץ

 םילאזאםישער םיםער׳ א געװען איז זשארעם
 און. מוח אנאליםישער שארפער א דענקער.

 גרוי־ א געװען זשארעם איז אלץ. פאר פריער
פערזענלעכקײס. מאראלישע סע

 בא־ א געװען איז רעדנער־טאלאנם דער
 אים ראם װאם נאםור. דער פון ברכה זונדערע
 זיין מים ארויסצוברעגגען כוח דעם געגעבען

 סאציאליסטישער פון װארט דאם לײבען־שםים
 דער פץ מאסען ארבעםענדיגע די צו נביאה
 װארם דאס האם געשטראמט אבער ודעלם.

פער־ מענשלעכער א םון טיפענישען די פין

בריינעס יוסה םין

 פאראייניגם ם׳איז װעלכער אין זעגלעכקיים,
 ניכםערע הארמאניע זעלםענער א איז געײעז

 התלה־ םלאמענדיגער םים געדאנקעז־ארבעם
נשמוע רײנער אײדןילער, אז פיז בות

 צום אגםװיקלונג די געזען האם זשארעם
 דער פון װעג גאםירלעכען אויםז סאציאליזם

 איז סאציאליזם דעםאקראםישער^־עפובליק.
די אים פאר געװען  אינםע־ םון דערגרײכונג ,

 די יושר, אץ רעכם (פולשםענדיגען) גראלעז
 מטנשלעכ־ אינםעגראלטר םת דערגרײכונג

*קיים־.
 מענש־ ריעער םח שםאנדפונקם דעם םון

 פאליםישען דעם באםראכם ןיר האם לעכקיים
 דעם אם םץ װעלם־בילד. גאנצע דאס קאםף,

 גע־ דיקטירט אויך למשל׳ איז. שםאנדםונקם
 דרייפוס־אםערע. דער אין שםעלונג יייז ײעז
 מען האם לאגער םאציאליםםישען דעםי אין
 דארף מען צי געוואקעלם, נאף תחילת זיך
אפערע. דער אין אריינמישען ככלל זיך

 קײן ר-אבען םאציאליםםען אויך הגם
 דרייפוס אז דעם׳ וועגען געהאם נישט ספקות

 בלבול־ אנםיסעמיםישען אן פון קרבן א איז
 סאציאליםטען טייל אבער האבען םראצעם,

ם: םענה׳  אן װעגען זיר האנדעלט עס גע׳
 ארוי״ס קויים וואם ארמײ, דער אין אםיצער

 סקאנ־ א ס׳איז פינאנץ־בוחשואזיע. דער פון
 טא, — ױםםיץ מיליטערישער דער פון דאל
 סאציאליסטען. פאר עםק קיץ נישם עם איז

 'ארהונדערט האלבען א העכער מים הײנט׳
 ענג־ אזא פארשטיין צו שװער איז שפעםער,
 איז דאם אבער ארגומענטאציע. הארציגע

 סאציאלים־ װען םאל. איינציגער דער נישם
 אויף געבלאנדזשעם האם םאקטיק םישע

 פארענטפערונג א זוכענדיג װעגען. פאלשע
פען׳ כלומרשםע אין צי רינ פ  קלאסען־ םון .

קאמף.
 זשארעם האט םענות אבםורדע די אט אויף

 נישט איז .דרײפוס געענטפערט צארענדיג
 דרייפום בורזשוא, קײן נישם און אפיצער קײן
 אומרעכט באגאנגענע דאס ו מסנש א — איז

 קלאסען־ דעם אראפגענומען פון׳־אים האם
 געשענדעמע — איז דרײםים כאראקטער.
 אומגליק פון גראד העכסטען אין נוענשהייט.

 פארשטע־ זיך מ׳קאן וואם םארצװײםלונג און
 ער־ די איז געשטעלט זיך האם זשארעם לען״.
 רעהאביליטא־ דער פאר קאמף פון רייען שטע
 מים מיטגעריסען האט און דרײפום׳י פון ציע
קאמף. דעם אט אין סאציאליסטען די זיך

 פין הויפט־כוח דער געװען איז זשארעס
 סאציאליםטישע צעריםענע די פאראײניגען

 זיך האט דאס פראנקרײך. פװ באװעגונג
 דאש אט .1904 יאר אין אײנגעגעבען ענדלעך

 ױעלט־ ערשטער דער צו ביז יארצענדליג׳
 דעד פון בלי־צײט די געווען איז מלחמה,

 באװעגעג, כאציאליסטישער םראנצויזישער
 זשארעס. זשאן םון אנפירונג דער אוגטער

 צװײטען פונם בלי־צײט די אויך געווען ס׳איז
 אינטער אינטערנאציאנאל׳ סאציאליסטישעז

גײס־ איםשסערבלעכע די פ־ן אנפירונג דעד

 אד־ װיקםאר בעבעל. אויגוםם זשארעס. םער
א. א. הארדיע קער לער.

 דאס אט באשרײבען געטײנם וואלם עס
 גע־ ײאלםעז מיר װעז געשיכטע. האפיטעל
 לעבען קאלירםולע דאס אנצײכעיצן פרואװם

זשארעם. זשאן פון קאםף און ארבעם פון
 באגרעניצםען אונזער אויף דא׳ ייאמיר

 כאראקםערים־ איץ נאך כאםש ברענגען ארם.
 בארימםער א זשארעם׳עם םון ציםאס שען

 דראענדיגער דער געגען קאמף אין רעדע•
 ארויס־ רעדע דער אם אין האט ער מלחמד״

 זײ־ סאציאליםטען אז געדאנק. דעם געבראכט
 קעמפער נאר פאציפיםםען, גלאס נישם נען

 אין םרײהײם םץ געזעלשאפט נײער א פאר
םרידען.
 מלחמד■'. פאר מורא קײן נישם האבען .כ־יר

 אוים־ וועם מלחםה ״אויב געזאגם. ער האם
 געשעע־ די אויםנעםען מיר װעלען ברעכען.

 םאן און םארשםענדעניש און מום מים נישען
 גאנג דעם װענדען צו כוחות אוגזערע אין אלץ
 פעל־ די םון באפרייאינג דער צו מלחמה פון

 םראלעםאריאם׳׳ םץ באפרייאונג דער צו קער.
:געזאגט װײטער ער האט — אבער

אנטװיקלונגם* דער איז פרידען ״אין
 םאציא־ צום דעמאקראטיע דער פון װעג
 אן ?ון בשעת זיכערער, און קלארער א ליזם

 ארויסוואקםען קאן קריג אײראפעאישען
 לאנגען א צו קומען קאן עם רעװאלוציע. א

 קאנטר־רעווא• פון קריזיםען, םרן פעריאד
 גאציא־ פון רעאקציע׳ װילדער פון לוציעם,

 שטיקענדיגער פון משוגעת, נאליםטישער
 מיליטא־ מאנססערהאפםען פװ דיקםאטור.

 פון קײם א אגהויבען זיך קאן עס ריזם;
 פון אונטערדריקונג, פון גװאלט־אקטען,

.קענכטשאפט .״ .
 געזאגם האט ווערטער נביאישע די אט

 דער םון אויסברוך דעם ערב זשארעס זשאן
װעלם-־מלחמה. ערשטער

• • •

 א װי װערטער די אט נישט קלינגען צי
 קאמוניזם, פון פאראורטיילונג פלארענדיגע

 געשא־ ס׳איז אײדער פריער, יארען מים נאך
 אינםער־ קאמוניסטישער דער געװארען פען

י 1נאציאנאי
ר... ״שטיקענדיגע טי א ט ק גװאלט־אק־ די

.םעז . .אינטערדריקונג . .  קנעכטשאפט״ .
 די אט פאראויסגעזען האט זשארעס

עי פון פורענױת  רעזולטאט א װי געשיכטע. ד
 גע־ זיך נישט האט ער הגם מלחמה. דער פרן

 לאגער, אײגענעם פונם אז דערויף. ריכט
 די ארויםקומען װעלען ארבעטער־קלאם. פונם
 שענדען מענשהײט, די שענדען װעלען לואם
 באר־ בלוטיגע מיט ״סאציאליזם״ נאמען דעם

.מעשים בארישע . .
 דעמאקראטיע, פרייהײס. איז סאציאליזס

 הוי־ דער אם — נזענשלעכקײם אינטעגראלע
 1אידעאי סאציאיייסםישען פרן באגריף כער

 יעדען פון הארצען אין פארשריבען בלײבט
 אנדענק מיטן צוזאמען סט-י1סאציאי ערייעכען

 געװעקט האם װאס פײער־גײסם׳ דעם פין
 רעװאלוציאנערער מיט ד־ר זײן גערופען און

 - מענשען־ליבע טיפער אץ באגײסטער־נג
זשארעס. זשאן

שכי־ העכערע פאר קאמף
 םארנעם ריזיגען אין רות
 אנגעהײבען זיך האם נעם
 דעם אין דײטשלאנד. אין

ארײנגעצײ־ זײנען קארף
 מיליאן פיר העכער גען

הויפט־ דער ארבעטער.
 מעטאל־אינ־ דער אין געפירם װערם קאמף

 אינדוםםריעם די (אריינגערעכענם דוסטריע
 עלעקטריציםעט שיף־בוי. מאשינען־בוי. פון
 האם באוועגונג די אבער אנדערע). און

 צװײגען װיכםיגםטע די בכלל ארומגעכאפם
ער פון  און טעקסםיל־ די :װי פראדוקציע, י
 פאפיר־פאב־ די אינדוםטריעם, כעמישע די

 איג־ (פארצעליץ) לעראמישע די און ריקאציע
 ארבעט, לאנדװירטשאפטלעכע די דוסטריע.

 (פאסמ. דינםט עפענטלעכען אין ארבעם די
 אײן מיט — טראנספארט־מיטלען טעלעגראף,

 ״װײט־קאלער״ די אויך -ױטיליט־ם״). :װארט
 און גרייסע אין אנגעשםעלטע ארבעטער,

 ארויסגעקומען זײנען אונטערנעמונגען. קלײנע
 פון ױניאן די אפילו לוין־&אדערונגען. מיט

שכירות. העכערע פאדערט פאליםלײס
 װערט לאנד פון טײלען אלע אין נישט

 אופן. זעלביגען דעם אויף געפירט קאמף דער
 בײערן. למשל, וםטיים). .לאנד״ אײן אין

 אן אין ארויס מעטא־י־ארבעטער די זײגען
 גע־ װערען עס בשעת םטרייק. אלגעמײנעם

 און םטרײק דער אן האלט שורית, די שריבען
 אין עקשנות. גרויס מיט געפירט װערם ער

 אן גײט געגענטען אינדוםטריעלע אנדערע
 נאר װערען עס און פרידלעך גאנץ ארבעם די

 דע־ מיט מאסעךפארזארלונגען אפגעהאלםען
 העכערע פאר ארבעטער די פרן מאנסטראציעס

שכירות.
 ארבסטער די פון חשבון אויפן

 רע־ מערב־דײטשע די ה. (ד. דײטשלאנד
 פרא־ גרעסטע די איבער איצט לעבט פובליק)

 לאנד אײן לײן געשיכטע. איר פון ספעריטי
 פארניכטעט אזוי נישט מלחמה דער איז איז

 אין לאנד אײן קײן דײטשלאנד. װי געװארען
 אײפגעשטאנען גיך אזוי נישט איז אײראפע

דײטשלאנד. באזיגטע די װי חורבות די פון
גע־ איז נס דער אט אז באוואוסט, ס׳איז

 דאלא־ אמעריקאנער פ־ן היייף דער מיט שען
 פילען דײםשלאגד פון ארבעטער די רען.

 װידער־אויפבוי דער אז :עפעס נאך אבער
 אדאנק כיח, זײער מיט םארגעקומען איז

 פון קרבנית די טראגען צו גרײטקייט זײער
 גע־ ארויסגעגעבען ס׳איז רעקאנםטרוקציע.

 מיט זיך באנמענען :לאזוגג דער װארען
 אויפגע־ ווידער װעט עס ביז מינימום■ א

 פראדיקציע־אפאראט דער װערען שטעלט
דייטשלאנד. אין

 מיטן געװארעז פארטיג איז מען נאר װי
 אר־ אנגעהויבען האט עס אין װידער־אויםבוי

 רעפובליק מערב־ד־יטשער דער אין בעטען
 פראדוקציע־אפאראט, מאדערנער העכסם א

 פרא־ טעכנישען פץ ווארט לעצטען לויטן
װירט־ דײטשער דער פאר זיך האט גרעס,

היםמאד ױסןז דר. םמ
^--------------

 דערא־ :אויפגאבע :ײע א געשטעלם שאפט
 דייטשע די מארק. אויסלענדישען דעם בערען

 עקה־ פארן הײפטזעכלעך ארבעט אינדוטטריע
 די פון מען פאדערט װידער און פארם־מסחר

 מינימום, א ,ריט זיך באנרגענען :ארבעטער
 פאר־ וועט עקסםארט־מםחר דײטשער דער ביז

װעלם־מארק. אויפן פאזיציע זיין פעםטיגען
 האם אייראפע פון לאגד אנדער קײן אין

 באצויגען נישט זיך װירםשאפם־פירונג די
 אינערלעכען צום גרינגשאצונג אזא מיט

 דייםשלאנד. אין װי לאנד אײגענעם אין םארק
 פאם־ מים געשפיתט ארבעטער די האט -מען

 װי־ פארן קרבנות ברענגען קודם :ריאטיזם
 פארן קרבנות ברענגען דערגאך דער־אויםבוי,

מארק. אויסלענדישען אײפן עקםפארט
 געגאנגען. אזוי דאס איז לאנג יארען

 דער געפלאצט. געדולד די האט איצמ אבער
 געביט עקאנאמישען אויפן ״לורג־פרידען״

 פאדערען ארבעטער די געענדיגט. זיך האט
 פון פראדוקט דעם אין אנםײל גרעסערען א

 מערב־ דער אין ײירטשאפם נאד־מלחמה דער
רעפדבליק. דייטשער

כ  קאנפעדענץ ײניאן טרײד ױיכטיגער עי
ענגלאנד אץ

 װעט סעפטעמבער פון םעג ערשטע די אין
 ענגלאנד, ברײטאן׳ אין ױערען אפגעהאלםען

 טרײד בריטישען פון קאנפערענץ יערלעכע די
 דעות. חילוקי טיפע די קאנגרעם. ױניאן

 מיטגלידערשאפמ די פאנאנדער טײלען װאם
 צום קומען ױניאנם, טרײד ענגלישע די פון

 אין און ארבעטער־פרעסע דער אין א־יסדרוק
 דער צו רעזאלוציעס פארגעשלאגענע רײע א

קאנפערענץ.
 טאג־אר־ אויפן פונקט װיכטיגשטער דער
 די זײן װעט קאנפערנעץ דער פ.ץ דענונג

 פון װידער־באיואפענונג דער צו שטעלונג
 פאר־ א פון שאפונג דער צ־ א־ן דײםשלאנד
 פארטיידיגונגס־ אײראפעאישער אײניגטער

 דאס אגרעםיע. סאױעטישער געגעז ארייײ
 שטרײט־פונקט װיכטיגסטער דער היינם איז

 פא־ אײראפעאישער פון טאג־ארדענינג אויפן
בכיל. ליטיק

 ױניאן טרײד פון גענעראל־ראט דער
 מיט צוריק צײט א מיט נאך האט קאנגרעס

 בא־ צום ציגעשטימט מערהײט גרויםער א
 ענגלאנד אז פארטײ, לײבאר דער פון שלוס

 װידער־ דער צו הסכמה פ־לע ד• געבען זאל
 אײ־ דער צו און יײטשלאנד פון באװאפענונג
 צי פארטײדיגונגס־געמײנשאפט. ראפעאישער

 ױניאן טרייד פון קאנפערענץ איצסיגער דער
 א מיט גענעראל־ראט דער קומט לאנגרעס

 גוטגעהײ־ װערט עס װעלכער אין רעזאלוציע.
פארטײ. לײבאר דער פון שטעלונג די אט פען

m ענגלישער דער איז o באװע־ ױניאן
 דער געגען אפאזיציע די אבער װאקסט גונג

אפא־ די דייטשלאגד. פון װידער־באיואפענונג

 בע־ אנײדאן פון אנגעפירם ווערם װאם זיציע,
 זיבען פארעפענםלעכם איצם ביז האם וואן,

 וױדער־סאװאפענונג דער געגען פארשלאגען
דײמשלאנד. פרן

 פראגע דער אר־ם שםימעךצעםײלונג די
 װידער־בא־ דער געגען :אזא דעררױיל איז

 ארוים־ זיך האבען דײםשלאנד פון ־ואפעגינג
 פץ מיםגלידערשאפם א ריט ױניאנם געזאגט

 פאר םיםגלידער. מיליאן האלבען א מים צוױי
 — דייםשלאנד פון װידער־באוואסעגוגג דער

 מי־ 3 פון כיםגלידערשאפט א מים ײניאנס
 ארגאניזירם זײנען הכל סך מיםגלידער. ליאן

 קאנגרעס ױניאן םרייד פח ױניאנס די אין
 מעלען װעלכע מיטגלידער. ,מיליאן 8 העכער

^ דער אויף זיץ רעפרעזענטירם ענ ר ע פ אנ  ק
 מיםגל^■ א מים ױניאנם פאראן נאך זיינען עס

 האבען װאם מיליאן 3 ביז 2 פון דערשאפט
 דער װעגען ארויםגעזאגם נישט גאך זיך

 אר־ די אם פון שםעלונג דער ארום פראגע.
 דער װערען געפירט עס וועם גאגיזאציעס

ברייםאן. אין קאנפערענץ לער אויף קאמף
 פון צוזאמענפאר א אויף אז ווען, זעלטען

 אזא געווזצן איז ענגלאנד אין יוניאנם טרײד
 זעם װי׳\עם שםימען, די פון צעטײלונג שארפע

איצםער. פאראוים זיךי

 דעםארמען עקאגאמישע דאדיקאלע
פראגקרײד אץ

 רעגירונגם־קאבינעט, פראנצי־זישער דער
 מענדעם־ פרעמיער־מיניסטער מיטן בראש

 רייע א דורכצופירען צזגעםראטען איז פואנס.
 פון לעבען עקאנאכזישען אין רעפארמען
 זיי אז פארנעם, גרויסען אזא פון פראנקרײך

 פרעםע־ אויסלענדישע אין באצייכענט װערען
 דער אין ״רעװאלוציע״ א װי ממש באריכםען

 די פון ציל דער עקאנאמיע. פראנצויזישער
 פארגליװער־ דעם ברעכען צד איז רעפארמען

 פראדוק־ :אציאנאלער דער פון צישטאנד טען
 װעג א עפענען צ' און פראנקרייך אין ציע
 אר* מאדערנע און פראגרעס טעכנישען פאר

בעטס־מעםאדען.
 אבער ס׳איז פאראדאקס. א וױ קלינגט עס

 דעם אין פראנקרײך, אין גראד אז פאקט, א
אנד  איז טראדיציעס. רעװאלוציאנערע פון י

 פרא־ אינדוסםריעלער דער פון ארבעט די
 פון װינקעל טעדפען אין פארקראבען דוקציע

 אוים־ די אפגעשטאנענקײט. קאנסערװאטיװער
 פראדוקטען אינדוסטריעלע פון ארבעטונג

 מיט פארגלײך אין הינטערשטעליג. בלײבט
 דער פון אנטװיקלונגם־מעגלעכקײםען די

 ארבעט פון פראדוקטיװיםעם די פראדוקציע.
 אינדוסטריעלע לגבי הינטערשטעליג וױיט איז

לענדער.
 װי אויסגערעכעגט װערט פראדוקטירויטעט

 פאב־ אין אויסארבעטונג דורכשניטלעכע די
 איין פון משך אין ארבעטער איין פון ריק

ך םארשטײט ארבעטם־שעה.  אלטע מיט אז זי
 קאן ארבעטם־מעטאדען אלטע און מאשינען

 עם וױ פיל אזױ אויםארבעטען נישט מען
אינ־ מאדערנעם א מיט געװען מעגלעך װאלט



ם י -------------------------------> u ד
 קאנען פוגדעםםודעגעז אפאראם. דוםםדיעלען

 זדן אינדיםםריע דער פון בתים בעלי די
V *ne״rזיך בײ *יזנל׳ז גרינג אזױ גישם ־ 

 לויגם .עם ארבעם. די מ*דערגיזירען *ו
 אינ־ די אי. םעגד״ שםעגדימ זײער איז גי*ם-.

 פיל י1 קאםםעז *ױםאדבעםוגגעז ססריעלעוד
מן ז ארמםם־צי׳ים ן די גי ז ך  *נדןדע ד

m זײ זע*ד, raftyTuc ארבעםם־שכי• די 
 אבסא־ »יז םאז גישם םעז קאז דאם רדת.
 גישם קאן פזנז ד- ד. לוין־צימרען, לוםע

 *אפירע־ דזנם פון אדבעסער די ירןאמםעז
ז ררןס מלם. געם  יעדע אוים זײ «*לם מ

ד רראד• מ  קויף־ די אראפ ױדערם םען *
שכירות. ארבעםער׳ס דעם פרן קראסם
 אדבעםם־לות דער איז *יאנקרײד »יז

 די ודען סןזל יעדעם געזעץ• דזרכן ®יקםירם
 העמ־ א ארבעםער די באװיליגם רזנגירדסנ

 שנייײ אן באלד דיו׳ימן שכירות. די פרן רדגג
 נהגגלעבעז r« יקלעזארס רןפ •רײזען די מנז

 otf® עם אז איז, רעזולםאם דעד און געבדױך
ocrV יי T V, לײז רמלער דער ®r די 

ארמםעד•
 װאס !יםערעז- עםלעמ גאד זײמנן אם

 דראםסישען * אײף םיםיזמיע די באלײכםען
 פון ■רןא־וקאיזנ די איז 19» זיגם אוסן־

 אינגאעען געודארעז ®ארגרעםערם פראנקרײד ^
js* סג םים m r סערב־ פרן דישציצ^■ר די 

ם. ססג פים — דײםשלאגד מג  מיר װי ײ*
 חשס־ן דעם באצאלעז געזאגם. שדין האמן

 ־ ארמיםער די ן»געשםאגעקײט דןד אם סין
 דזיר איז 1951 ביז 19» *ז *ײס דעד אק

 ui *־אנקרײך איז ארצעםס־לז־ת רמלעד
9<iux נאך — דאז זיגם *־אמגם. 5 םים 

םעדעד.
רעגי־ די עם װיל םיםואזיע דער אם סון

 איג־ די ארױםפירען סראגם םעגדעם ®ץ רמג
 םיר פראנקרײך. rc •ראדוקציז דוםםריעלע

?ms אינהאלם דעם אימרגעבען גישם דא 
 ז*לען ודאס רעפארנהח. *זרגעשלאגעגע די ®״ן

ױ םין א װערצז  פראנקרײך. פאר דיל״ .נ
 זיך ם׳װעם צי סראגע, גרײסע א נאך ם׳איז
 ג«נג גאעער דער ענדערען לאזןן בכלל

 עס אויב ■ראדוקאיע. פראמױזישער דער ®ץ
 נא• םולע די ײערען דדרכממירם נישם ודעם

אינדוםסריע. דער ®ז י»אליזא*יע1
 זייגען רעפארסען סארגעשלאגעגע די

פאראויס. שרים ודיכםיגער א אלעגסאלם

מג ייני^ז שרי׳יד ה^לזןנדישע עג װ  מ
געשאיזלבהןז

האאזנד. אין באודעגונג ייניאן םרייד די
 םוסםער א גזגײעז יארען לאנגע םאר איז װאס
 די שאר ארבעםער־כוח פאראײניגנזען םיז

r דערגרייכינגעז גרויםע c רא־ סזמיאלעז* 
םען איז גרעם. ^ל ש ע  איז דאם געוחןרען. ג

r זןרבעם שםיקעל א c קרערי־ קאםוילישען 
קאליזם•
ע דריי רוי: צט ביז זײגצז צוױיגען ג  א'

ן ג־לווען סאראייגיגם  טרײד פרייער דער א'
 סאציא־ די :האלאנד שון באװעגינג ײניאז

 פראטעסטאנ־ די אח קאםוילישע די לישםישע.
 געשאםען ציזאםען האבען זײ ױגיאגס. םישע

 געארבעט ד.אם וואס ראס. פאראײגיגםעז א
 גלחים קאםוילישע הארמאניע. פולער אין

 פין אויגען םים געקיקם יארען >ד*ע האבעז
 פרידלעכען דעם אם אויף קגאה אח שגאה

 קא־ אז געשיייט. האבען דײ צחאםענלעבען.
 טיף־גלויביגע הגם — ארבעםער םײלישע

 — איבערצייגוגגען רעליגיעזע זייערע איז
צ־ אדגםערםעגיג געגוג נישט פארם זיי:ען

 .קא־ װערען די היערארכיע. קירכלעכער דער
צ׳ ק לי  פרא־ און סאציאליסםען טים בונד א

םעסםאגםען.
 פארלאםענם־ לעצםע די גאך ספעציעל

מ בײ האלאגד. אין װאלעז ל ע  סאציא־ די װ
מן ליםםזמ א חון, גרױסען א געהאם ה  הא־ גג

שע די בען  א אנגעהויבען בישאםען קאםוילי
 סאר־ די געגעז העץ־אדבזנם םיסםעםאםישע

ױניאבנ^ אײגיגםע
גלחים. די »ץ רײד פאםערלעכע די וױ אזױ

סע דער את רע  קירך. אין דרשות אין j» י
שם האבעז  בישאםען די זײגען געהאיפעז■ ני

 ארםי־ שװערסםע דער םים ארױםגעקוגען
 געגען קירך קאםדילישער דער ®ץ רעריע

ײניגםער ®ז פעםםונג דער  י ז :ארבעם פאסז
שע אז געסאיודעז. האבען  ארבעםער. קאםוילי

 פאר־ די אין פארבלײבען חײםעד ײעלזמ װאם
 אויםגעשלא־ ײעלעז ײניאגס־ םרײד אײגיגםע

 -סאקראםענםען־ הײליגע די פון װעדעז םעז
שען ®ז  נג דראא די אס גלױבען. קאםוילי

ײםיגע די געהאם שײן האם  די װירקוגס נ
ם חי ם- גי ד־ג ע מז.ג א .ה . .

לי םען17 דעם שע די האם יו  סאציאליםםי
אן םרײד  דער אז געםאירדעץ. ציראצפעדצ ײגי

אן פאראײניגםער-םרײד דער פין ראם  בא־ ױגי
מז איז װעגונג א  אויפגעהערם האם »ת צעבי־

r צײ׳ײג יעדער עקזיםםירען. צו c םרײד דער 
אן ץ האבעז איצם װעם באװעגתג ױני  איי־ זי
תזןציע. געגע  זיך װעט עם אזוי וױ אדנאנ

 באדינ־ די אויף צעריםענשײם די אם אסרוסעז
 איז האלאנד. אין ארבעסער־קאםף סון גונגעז
שען פיז דאגדי די גישס  אכי קרער. קאםמלי

 זייערע אין ארימבאקומעז װידער האבען זײ
ז די העגם r קדרשים מ c ארבעםער־ דער 

שאסם.
 םון םראדיציע אלםע אן האס הזולאגד
ץ  איבעדצײגגגנען. רעיױגיןיזע צו םאיעדאנ

שע די ױלי ען ימם מ שן  גע־ איצם האבעז גי
ח אז דערצו. בראכם  באווע־ ארבעםזיר דער א

ך האס גונג  םאר־ גרויס סילען אגגעהר׳יבען זי
שער דער גןיגעז ביםערונג רך קאסוילי  קי

ך האס װאם  א װי ארױםגעװיזןין יױדער זי
r פארבינדעםע c גע־ קאפיםאליםםעז־קלאס 

באװעגונג. ארבעםער פארזדיניגםער דער גען
פרעמיער־מינים־ םאציאליםםישער דער

 פארלאמענם אין איז דרטטס ילטם1י םער
 געגען רעדע שארפער א םים ארױסגעקוסעז

 פון רעגירונגם*?אאײציע די בישאםען. די
 קא־ דער מים פארםיי םאציאליםםישער דער

 וױיםער װערם פאלקם־פארםײ טײלישער
 צױישען באציאוגגעז די אבער איינגעהאלםען.

 אנגע־ ז״ער זײנען קאבינעם אין שותםים די
שטרענגםע.

שעגארא אץ ל ױערם גױא  אײפכע• צייי
כאורעגונג ײניאן שרײד פרײזן שםערש
 בא־ ײניאן טרײד פר־־יער דער סרן םוער

 דער צי געגימען ענערגיש זיד האבען װעגינג
 ארבעטער־ארגא־ די אויםצורי־גיגעז ארבעם

 קאמוניםםישע פון גוואםעמאלא אין ;יזאציעפ
 פרײע די אויפשםעלען וײדער און אגעגםעז

 אר־ די לאנד. אין באװעגוגג ױניאן םרייד
 קא־ ענגסםער דער אין געפירם ווערם בעם

 .אינםער־אמעריקאנער דער מים אפעראציע
 :<קורץ ארבעםער־ארגאניזאציע רעגיאנאייער

 םרייד פרייע די פאראייניגם ײאם .ארים*),
קע םון סיי ױגיאנם ײערי  דרום־ פון םײ צפ^א

r ראמען איז אמעריקע c אינםערגאציא־ דער 
r קאגםעדעראציע נאלער c םרײד פרײע די 

ירניאנס.

געדענטינקײט •ימ----------------
 םע־ אםעריקען דער םון פארשםייער דער

 ראמחאלדי. ינא9סערא ל־יבאר, אװ דעריישאז
 סון םעקרעםאר אסיסםענם דער איז װאם

 דער אין אנםייל שםארקען א געםם .ארים״
 פאר־ א םים צחאםעז רעארגאניזאציע־ארבעם■

 װאלדיהיא ראאול סײאי־^ דעם םון שםייער
r םארזיצער דןיר ערעץ.9 c רעארגאני־ דעם 

 קעםםער גאװאוםםזיר א איז זאציע־קאםיםעם
 ארגאניזאציע ױניאן םרייד פרײער דער פאר
לאםארא’11 רובע) גװאםעפאל^ אין

שס םארען רטפארמען םאץיאלט  ד
1חערע אפגטשאפם

אםעריקא־ rc ױניאגס םר־יד פרייע די
 .ארים־. אין פאראיי:יגם לאגםינצנם. נער

 דדינגלעכען א מים ארויסגעקוםען זיינען
 גודא־ אין אז װעלם. דער צו װארענוגג־רוף

 די װערעז אפגלשאשם גישם םארען םעמאלא
r רעפארםען c דער פראגרעס. כאציאלען 

 באדיי־ באזונדערע א האם אויפרוף דאזיגער
r װײל םאםענמ. איצםיגען אין םונג c די 

 אז געסאר. די זיך באװײזם מעלדוגגיגז לעצםע
 די ריקװיזײרען נעדען זיך זאל רעגירוע די

 — גװאםעמאלא אין רעםארם װיכםיגסםע
רעפארנ^ אגרארישע די

 אײסגעדריקם װערם אין.ארים׳־םנדיםםענם
 אפגע־ ענדלעך זדז עם יואס באפרידיגונג.

 פרא־קאמונים־ דער וועג rc געװארעז ראםם
 ארבענץ, פרעזידענם פגנם רעזשים סישער

 אנגעוױ־ ,װערם צײם זעלבער דער אין אבער
 ארבעםם־ rc קאדעקם דער אז דערויף. זען

 םאר־ סאציאלער rc םיטםעם דער נעזעצען.
 זײנען רעפארם אגרארישע די און זיכערונג

 ארבעםענדי־ דער פאר דערגרײכונגען גרױסע
 נישט םארעז r» לאני־ rc באסעלקערומ גער

װערען. געםשעפעם
גע* װערט ױניאנס די פון רוף דעם אין

:זאגם
 באציי־ קאםוניםםעז די ײאם פאקם .דער

 גרו׳יםע א װי רעפארמעז אגרארישע די כענען
 צר פארםירעז נישם אונז םאר דערגרײכונג

 בלײבם עם שםאנדפונקם. געגעגזעצלעכען א
 גרויסןיר א איז לאנד־רעפארם די אז אכת. אן
 געגען גוואםעסאלא פון פאלק דעם פון זיג

 םרוכם־ פאראײניגםע די אז און פעאדאליזם
 איספעריא־ אן םאר זיך רים שטעלם קאמפאני
 פארמולירט אױםרוף דער גרופע. ליסםישע

 אין ױניאנס םרייד פרייע די פון שםעלונג די
פונקטען: פינף פאלגענדיגע די

 עקאגא־ די פארטײריגען װעלען םיר ו>
 דעם פון דערגרײכונגען סאציאלע ארן מישע
; גוואםעמאלא פון פאלק
עדע באקערפען װע־־ען מ״ר יו  גריפע '

 דיקםאטור א עטאבלירען צו שטרעבם װאם
 צי גישס חילי־ קײן - גרואטעמאלא אין
לינקס; פון צי רעכטפ פ־ן

 אירפעריאליס־ די ציריה װייזען מ*ר ס
 פאראײױגםער דער פון שטעלונג טישע

ע נכלל און פרוכט־קאמפאני  אינטערווענ־ אי
פלצנעו־; ציאניסטישע

 און עקאגאםישע די אז פאדערען. מיר )4
 װע־ דורכגעפירם זאלען רעפארמען סאציאיע

r ארײנמישונג דער אן רען c קאמיניפטען 
 פרײע װערען אויפגעשטעלם זאלען עס אז און

אנס; מרייד יוני
 פארזיכעריט זאל עפ אז פאדערען. מיר >5

 פרײ־ גװאטעמאי^א פרן פאייק פארן װערען
 אין עקאנאמישער זעלבסםשטענדיגקײט׳ הײם.

פראגרעם״. פאציאלער
צ)1 דים אויף (שלום

 פערםעל־יערלעכע די ױף
x זיצהגגען  j f  r c ל. אװ

 וואס .,קאתםיי עקזעקוםיװ
אפ־ חח־ש פאריגען זיעען

 אין געװארען געהאלםצן
צו־ די האבען יארק. ניו

- דער צו גרייםונגען  ק
 א:־ דעם פארנומען װאל־קאםפאניע רענדער

 אנפי־ די אז זיין קעז עס פלזך<• געזעעגםסען
ד אפעריקאנער דער אין רונג ךיי  בא־ ױניאן ן

 בא־ זי װען אביםעל איבערםרײבס װעגוע
 אלס װאשיגגםאן אין פןדי״סיק די םראכם

ז צרות אלע ^ קװאל דעם  פראבלזיםען *
«r ר קאנצעגםרירם זי מ רי ע  גאנצע איר ד

 אן װי באםראכםען צו זיד אויפגעהעדם
מז א זרז עס אבזיר קאנגרעם. ײ  דער ס.ץ צ

 נאכצו־ געהעריג כדאי איז׳ עם װעלכעז צײם-
 האם באדועגוגג ױניאן מרײד די אז פאלגען.

 אן װי בי׳ויז בםראכםען צו זיך אויםגעהערם
r 1נדײ איזאלירםןן c אפעריקאנער דער 

 גע־ גרוים איצם זיך פילם זי פאלקס־םאסע.
 ציבור שליח דער זיין צי דןרװאקסען אמ נוג
 אר־ מיליאן צעגדליג זעקם איבער די פון

 די אויך זייגען וועלכע םענשען. בעםענדיגע
 אכיערילא־ רואס אלץ פון הויםם־קאנסוםענטען

פראדוצירען. אינחםםריעפ נער
 די איז םאלקם־פארםרעםער אפודע װי

r אנפירונג c ז איבער די  ארגא־ מיליאן מ
 ל\ .אד פ. א. דער אין ארבעםער גיזירםע

ערשם, אלעם צום אפצוגעבען. זיד רחויב
 רירען װאס פראבלעםען *ון אישום יענע רים

 באפעלקערינג. ארבעםענדיגע גאגצע די אז
r ענםשיײ־ועעז די און c אדםיניס־ דער 

 קאנגרעס םון r» וואשינגםאז אין טראציע
 השםעה געוואלםיגע א צײם הײנםיגע האבען

ײז דעם אײף א חיי r ד c האנם־ סיליאנען די 
לאנד. אונזער אין קאפ־ארבעםער אין

םיד ל. אד פ. א.  ק*יטי* ר,אונסיר ע״זע^ו
לאנגרעפ םען83 דעם לירט

 דער האט זיצונג ערשםער דער בײ גלײך
 קריטישע א גענומען קאונםיל ל. אױ פ. א.

 רעפובליקאנישען טען83 דעם געגען שםעלונג
 פאר־ ײץ אין האט האונסיל דער לאנגרעס.

 אז אנגעװיזען, דערקלערוגג עפענםלענער
 באצי־ אינטערנאציאנאלע פון געבים אױפן

 אנצו־ פארפעלם קאנגרעס דער האט א־נגען
 דעם בנוגע שםעלונג קאנסעקװענםע א נעמעז

 קאמוניס־ פון וועלט־פראבלעם װיכטיגסםען
 ־1אפיי געשניטען האט ער אגרעסיע. טישער

 אדמיניט־ די װאס בודזשעט. מאגערען דעם
 העלפען צו אויף םארגעשלאגען דאם מראציע

 רע־ צו אגשםאם און לענדער פארבינדעםע
 כיים האנדעלס־אפמאד דעם געהעריג .ײידירעז
 פאר־ בלייז קאנגרעס האם לענדער אנדערע

יאר. א גאך אויף אפמאך אלםעז דעם יענגערם
r געבים אינם c דעפע:ס גאציאנאלער 

 סובםידיעט די געשניטען קאנגרעס דער האם
 באדייםענד קעז דאס וואס באװאפענונג, פאר

שדץ־פראגראם. נאציאנאלען דעם אפשוואכען
דיצר האס פראבלעמען הײמישע בניג<

װײס ש. ®־ן אימחיכם

 גןןזעצען אנצונעכוען פארםעלם לאנגרעס
 װערעןי^ דערפונױגם זאל עס וועלכצ דדרך

 באשעפ־ פולע און פראדוקציע גרעםערע א
 די איגגארירם ד.אם ער איע. פאר םיגינג

 אר־ וואקסענדע די יואב װירקוגג שעדלעכע
 אלגע־ דער אויף האגען קען בעםסלאזיגקיים

 קאנ־ דער לאנד. סון װירםשאפם רײנער
 פלענער די צוריקגעוױזען אויך האס גרעם

 אר־ דעם פארבעסערען איז רעװידירעז צו
 דורך פאדזיכערונגס־םיםםעם בעםסלאזען
 די םאר םםאנדאדדם העכערע עםאבלירען

r הויך דעם לגבי סםײסם, c ארבעםסלא־ 
 פאקםיטום דער אין םײ און בענעפים זען

מ װאם יאר. אין װאכען צאל ל ע  בענעפי־ אז
והגרעז• געצאלם זאלעז םען

 זײן אין האם קאונםיל ל. אװ פ. א. דער
 קאנ־ דער אז אגגעדויזען. אויך דערקלערונג

 דעם אויסצובעסערען פארפעלם האם גרעס
 ארבעםער. די פאר געזעץ טעםם־האדםלי

 גענעראל רואס צחאגעז םינימאלע די אםילו
 פרעזידענם־ אלס נעמאכם, ד.אם אייזענהאוער

 גע־ פארװארפעז שפעםער ױינען קאנדידאם.
 פארנאכ־ אויך האם קאנגרעט דער ודארען.
 יניםום-6 געזעצלעכע די העכערען צו לעםיגס
 פון שוץ דעם אויםשפרײםען און שכירות

 ני־ מיליאנען איבער געזעץ מיניםום־שכירות
ארבעםער. באצאלסע דעריג

r געבים אײפן c היי־ םליכה־םובסידירםע
 קאנגרעס דער האם פראיעקםען בוי זער

 35 בלויז בויען צו באשלוס א אנגענומען
 גלײכצייםיג האם ער אבער דירות. מויזענם

 אפילו אז באגרענעצוגגען פיל אײי אנגענומען
 די ליגדערען צו דירות. צאל קלייגל די אם

 קע־ נים וועלען וואוינינגם־גױם- אלגעמימע
 דער פון אנפירונג די ווערען• געבוים נעז
 דעם קריםיקירמ אויך האם ל. אוו פ. א.

 שמייער־גע־ אומ׳יושר׳דיגען• פארן לאנגרעם
 דורכצוםירען פארנאכלעסיגען פאר און זעץ

• רעפארמען. נױטיגע אנדערע רײע א
 קאונםיל ל. אװ פ. א. פון דערקלער״ג די
 מש־פעות וועם קאנגרעס םען83 דעם בנוגע

 אר־ דער פון פיאםפארמע פאליםישע די זײן
 קאנ־ קומענדיגע די אין בעםער־פעדעראציע

 ווערט דערקלערוגג דער אין גרעם־װאלען.
 אייזענזזאוער־ די געשאנעװעט אינגאנצען

 אייגעגטלעך איז װעלכע אדמיניםטראציע,
 מעשים מייסטע די פאר פאראנטווארטלעד

 איז דאם לאנגרעס. רעפיבליקאנישען פונם
 אנגענומענער אלגעמית דער מיט הסכם אין

 פאר־ דעמאקראטישער דער פון סםראטעגיע
 איתענ־ פרעזידענם אטאקירען צו נים י םײ

 עצה־גע־ רעפרבליקאנישע ױינע נאר האוער.
 אויפן עיקר דער אפשםעלען זיך און בער

קאנגרעם. פונם רעקארד
 מערהײט א דערוױילעז צו מעגלעכקײם די

 rK רעפרעזענטאנטען־הײז איז דעמאקראטען
 האבען נארועמבער, קומענדיגען םענאט- אינם

ל. אױ פ. א. דער פין מישינג דעד לױם זיך

 םחםת פאדשםאדקם בםדײםענד פירערשאפם
r *ינםעדעם באזדנדעדצז דעם c פשדם׳ע די 

 םצםיגקײם. פאליםישער r* מיםגלידער
r דירעקםאר דעד װאט באריכם א ל'ים c דער 

 *דיפקלערונג״ פאליםישער פאר .לײבאד־ליג
 קאונ־ די פדן *ײנער בײ אפגעגצבען ד-אט

 געלם־בײשסײע־ די ןיך האבעז סיל־זיצונגעז
 מים פארגרעסערט .ליג* דעי־ פאר רלנגען

הײ־יאר. פראצענם. 60

 װעל• קאנםראלירען וועם ל. אװ x א.
דען סאנ ד־ ר ®ז םעי ע יפ עאע עז ל ל קיו יזי

 ז־פרא־איוני אײגענע צו אריבערגײענדיג
 אײב־ קאדנםיל עקזעקוםיװ דעי־ האס בלעמען
 עןכרלצעי א דורכצדפירען ןאסײבאשל שםיםיג

 פון געשעפםס־ביכער די זדבער קאנםראל
 לא־ עדעראלפ די אין װעלפעיר־פאנדען די

 םעדעדאל א ל. אוד. x * דעד «ץ קאלעז
 נמר־ דידעקם איז װאס ײ:יאן. א איז י״אקאל
ם בונדעז  םים נים זױן ל• -אײ פ Jt דעד פי

r *יז עס װעלכער c עשא־נאינסער אירע 
 אזעלכע 800 ארום האם פעדעראציע די נעלם.

ד א פים לאקאלען מגלי r סאפרשעטי c אדום 
םײזענמ. הונדערם צוױי

 ודעם װעלכצר קאונםיל. פונם באשלוס דער
 קאנרוענ* םער73 דער צי װערען פארגעלײגם

 חודש, הײנםיגען אנדזשעלעס, לאס איז שאן
 ערשסענם, :צילען צװײ זיך. דרכם האס.

 קאנ־ פת באםיזוונגען די אנפגעגענװירקזיז
r אדן גרעס c אנצונע־ סםײם־לעגסילאםורען 
 װעלפעיר־ ישי־אן שםעלען צו געזעצעז פען

 םאכה־אגענ־ פיז קאנםראל אונםערז פאנדעז
 קאנ־ אײגענעם אן אײנשםעלעז זײרך םורען.
 אירע פמ ערלעכקײם דעד איבער םראל

 קענען ל. אװ פ. א. די װעם יועלפעיר־פאנדעז
 פארװאלםונג דער אין פיסברויכען פארפײדעז

r s אויסגע־ קענען װעלכע פאנדען. די אם 
r װערעז נוצם c אנםי־יוניאן רעאקציאנערע 

 שעד־ אלגעריינע די אויםםיידען אװ הרימען
 פיסברויכען אזעלכע װאם װירקוגג. עכע1י

 פונם מײנונג עפענסלעכער דער אויף ־אבען■
ראנד.

 עםאבלירען צ' איז ציל צוױיםער דער
r קאנםראל־םיםםעם א c צענםראלער דער 

 א זית שפעםער װעם וואם קערפערשאפם.
 אזוי וױ אינםערנעשאנעלם. אירע פאר מוסםער

 פון װעלפעיר־פאנדען די בעאײפזיכמיגען צו
 עקזעקוטױוע ל. אוו פ. א. די לאקאלען. זייערע

 צו רעכט קאנםםיטוציאנעלע קיין ניט האט
גוםא. אינטערנעשאנעלס די קאנםראלירען

 סםק בלי איז קאונםיל עקזעקוסיװ דער
 אין שםעלונג. א נעמען צי געווארען אנגערעגם

r פראגע דער c איבער קאנםראל צענםראלען 
 דובינ־ דוד דורך וועלפעיר־פאנדען. י־ניאז

םקי.  אינמערנעשאנעל דער פין פרעזידענם .
ס1־ י ז r ייניאז׳ ױארקערכ גאררענם י n איינער 

 פרעזי־ קאונםיל. אינם מיםגלידער די פון
 דעם אייפגעהױבען האם דובינםקי דענם

 ביים כללים עםישע עםאבלירען פרן פראבלעם
 אין װעלםעיר־פאנדעז ױגיאן מים פארװאלםען

.פעדןןרײ־ פון ױלײנונוער אין ארםיקעל אן



ט י ----------------------------------------4 ו6 ד

 פזןרעפעגם־ געווען אױך איז וואס שאניםם״.
 .גערעכ־ םון ױלי־אויםגאבע דער איץ לעכם

 דער האם ארםיקעל יענעם אין םיגקײם׳/
 ױ־ באקלײד־ארבעםער דער סון ■רעזידעגם

 די אזוי װי אוםן דעם אויף אנגעװיזעז גיאז׳
 אירע אויף אויג אז האלם אינםערנעשאנזנל

 צעגםראלער א דורך פאנדען באזונדערע 124
 געשעםםס־ די איבער רעװיזיע פעריאדישער

לאקאל־םאגדען. די אם סון ביכער
 אין אויך האם קאונסיל עקזעקוטיװ דער

 די געםאדעלם רערקלערונג באזונדערער א
 ליײ נעשאגעל דעם םון ענםשיידונגען לעצםע

 באקאנם׳ איז עס װי באארד. רעליישאנם באר
 בא־ אײזעגהאוער־אדםיניסםראציע די האם

 דער אם אין מיםגלידער נייע דרײ שםיםם
 מענ־ נײע דאזיגע די מלוכה־קערםערשאםט.

עי שען,  ראדזשערם רעי סיליפ פארםער- ג
 שםי־ די געגען האבען ביםאן, אלבערם אמ

 ײאס קאלעגען. צוױי אנדערע זײערע םיז סעז
 טרו־ דער דורך געװארען באשםיםם זיינען

 ענם־ רייע א אנגענוםעז מאז־אדםיניםםראציע.
 שעדלעכע א האבעז װעלען װעלכע שײדונגען,

 םעםיגקײם נארםאלער דער אויף וױרקונג
ױניאנס. פח

 אויף אן וױחס אגםירוגג ל. אװ jd א. ױ
 עס וועלכע דורך ענםשײדונגען אזעלכע 6

 פאליםיס נייע עםאבלירם םאקםיש ווערעז
 ארויסצורו־ רעכם דאס )i : ב. ר. ל. J םונם
 באגרעניצם; סער נאך ווערם םםרײקס פען

 אוגםער־ קלײנע אין ארבעםער םיליאנען )2
 פונם געווארען בארויבם זיינען נעמוגגעז

 ארגאניזירען צו שוץ געזעצלעכעז םעדעראלעז
 דעם אם אויף איז עגין דעם (ווענען ױניאנם

 אין געוואדען געשריבען אויספירלעכער פלאץ
 בעלי )i 3 יגערעכםיגקײם׳ נומער םאריגעז

 אויס־ פרייהײם םער געקראגען האבען בתים
 ױניאז־אג־ זייער װעגען ארבעטער צוםרעגען

 קעגען זײ וואס רעכם א — געהעריגקײם
מז סני ױ אך נייע םעראריזירען צו אויף א  ױני
 געקראגען ד״אבען בתים בעלי )4 ;רעקרוםען

 פאב־ דער אין אגיםירען צו פרײהײםען םער
 ;יוניאן דער געגען שאפ אדער ריק

 גע־ קלאגען אונטער שםײם וואס פירמע, א )5
 אירע געגעז האנדלונגען אום׳יושר׳דיגע געז

 ענםשײ־ נייער א ליים זיך, קען ארבעםער
 בײ־ דורך אנקלאגע דער פון באםרייען דונג.
 א פון מיםגלידער )6 און נאמען; איר םען

 אן דיו־ד ־וערען. אסאהיאײשאן בתים בעלי
 דערקלע־ צ־ דערמוםיגם ענםשיידונג, אנדער

 פארסטרײקען ארבעםער אײב לאקאום א רען
 דער פץ מימגליד א צו געהערם דואס שאפ׳ א

אסאסיאיישאן. זעלביגער

שניםען ױך  אוינזא־ דער אץ ד
? אמדרסםריע

א'. וס;. ײניאן אויםאראב־ל־ארבעשער די
 ארויטצושטעלען עוישטע די געווען איז א.>

 פאר פאדערונגען אירע אז פריגציפ. דעם
 דעי־ אויף באזירם דינעז העכערונגען לײן

 צאיעז צר אויםא־פירםעם די םת מעגלעכקײם
 ״ערםער אנדערע איז שכירות. העכערע

 לײן פאדערט אײםא־יוניאן די :עם הײסם
 געשעפם־םעגלעכהײט דער לײט העכערונגעז

 העכער־נ־ די אט צאיעז צ־ פירפעט די פמ
 אװעקגע־ איז פרינציפ דאזיגער דער גען.

 פראט־ פמ ציים דער אין געװזיריעז שנהױס
 א"םא- טא:כ< אז אבער א־ז װי םערים'.
ס מ ר  קענען נאר נים און געלם פארלירען פי

ם די ז ני ע ל נאר העכעררגמן. לײן קײז מ

 קענען צ' בדי שכירות די שגײדען װילען זײ
סי אין פארבלײבען ע ביזנ

 פאר געשםאגען איז פראגע דאזיגל די אט
 מא־ װילים ״קאיזער דער אין ארבעםער די

 לעצטען אהייא, טאלידא, אין קאמפאנײ טאר
 דער אין ארבעטער די פאר און אפריל,

 בענד, םאוט אין קאמפאני״ ״טטודעבעיקער
 פארען בײדע אין חודש. לעצםען אינדיאנא,

 נעמען צו גערדען מםכים ארבעםער די האבען
 די אז מעגלעך, מאכען צו כדי שגיםען, לוין

 ב־ז־ זײער ב.ים אנגײן קענען זאלען פירםעס
נעם.

- אײטא די האט אהײא. םאלידא, אין  ״
 קנאפע פ־ן באשטײט װאם .12 לאקאל ניאן
 דער אין אױטאמאביל־ארבעטער טויזענם פיר

 אפצושא־ געווען מםכים קאמפאני״-. -װיליס
 אר־ װעלכען לויט פלאן ספעציעלען דעם פען

 באצאדט עקםםרע געקראגען האבען בעםער
 א אריבערגעשםיגען האס פראדוקציע װען

 פאקטיש האט דאס נארפע. באשםימםע
 פױא־ io ביז 7 פון לוין־שנים א באטיים

 דאראר צען ביז פיר פון פארלוםט א — צעגם
ארבעםער. מייסטע פאר װאך א

 דעראלט זיך האט קאמפאני״ .װיליס די
 קאמ־ מאטאר ״קאיזער דער םים פאראײניגט

א:י'  מאכען צו געװזנן איז פלאן דער און פ
 צ' פירמע פאראײניגטער דער פאר מעגלעך

 אירע פון פארקויף־פרײז דעם רעדוצירען
 פראצענט, סי אויף טראקס און אײםאמאבילען

 צו אימשטאנד ױין װעם זי װעלכען ד־רך
 אין ״בערען״ גרעסערע די מיט קאנקורירען

ביזנעם. די מיט אנגייז און אינדוסםריע דער
 גע־ ארױםגעשמעלט איז מענה זעלביגע די

 קארפארײ־ .סטודעבעיקער דער פון רוארען
 ד־ װאו אינדיאכא• בענד׳ סאום אין, שאן׳

 מיטגדידער ארבעםער׳ םויזענם צען איבער
 מםכים חודש פאריגען האבען .5 לאקאל פון

 א פראצענם׳ 14 פון שנים לוין א צו געווען
 פאר צדגאב־צאלונגען די אין רעדוקציע

 א־ן פראצענט ס אויף 10 פץ נאכם־ארבעט
 האט פיררע די אײנשפארונגען. אנדערע

 אירע פין שכירית די אז גע׳םענה׳ם, אויך
 ב־י ־ײ העכער פראצענט 9 זײנען ארבעםער

פירמעם. אנדערע די
■ דער א־ן פאלען. ביידע אין ױי':״  .־
 קארפא־ ״טטודעב־־קער דער אין און פירפע

 ״ה־יכע״ די :יט הויפם־צרד. די איז ריישאך׳
 אס” דאס נאר ארבעטער׳ די פץ שכירות

 אײטא־קאמ* קלײנע די פאר שױץר ־וערם עס
 דרײ גרױסע די מיט קאנק־רירען צו פאניעפ

 דזשענערא־ קרײסלער. - - א־יטא־פירמעס
 ק־־אנגען אר־ם ג-יען עט פארד. און ראטארט

 קאדפאג־״, מאטאר ״אטעריקען די אייך אז
 קלי־־גע דריטע א - ׳װיטקאגטין קעגאשא אין

א־־נשפאר־נ־ מאכען צו זיך גרײט - פידפע
ארבעטער־שכירית. ׳י ד אריף גען

טא־ א" 5 קלײ:ז די אין שנ־טען רױן די
געס׳ פרא —צ אירעל שטצעיץ לארפאגיעס
־ "ע צי שע רײן א איז :פראיטי ץ פראגע א'

יער־ ד צ־ העדפען באמת שניטען רדין די י־ען
”>* ב־־ם אויטא־פירמעס קלימע די האלםען
פאר :טיג װיכ א־ז פראגע :וױיםע צ די ו בען
:י״סטריע אי:ז דעו״גאנצער אין ־ ארבעטעי די

זײן ' ע - כ- ניט שניטען רוין די װעי־ען צי
 ,:י־־־;;• די ײ־אט פארהאנד־־־נגען. די א־יף

 אנציה־־בעז ײך גר״יט י־גיאן א־יטא־ארבעטער
 ד־ ר״ט אנר״טענטב די באנייען צ־ אײף

? דריי״ ״גרײטע
 צ< דא כדא' א־ז נאך־באפערקינג א אלם

טא־ אין ,12 לאקאל ד*ר אז פארצייכעגען׳

בעדעכפױבהײט ^----------------
 .קאי־ דער אגגעבאטען אנומעלטען האט יידא.

 דרײ איגוועםטירען צו פירמ־ל װילים״ זער
 יוניאן דעם פון דאלאר טויו־לנט גדערט ה

 םאר־ די איבערצוגעמען אייף .־;עלטעיר־פאנד
 אױםאמא־ פירמעס דער פון קזיף־אגעגםור

 ױניאן־אנפירוגג די סטײם׳ אהײא אין ביעען
 אד־ די אויב אז -<ר<כע^ם, ג׳שמע׳ת ן׳אט

ם רױ<רען ב<טער  ביזנעם־פאר־ די צו עיתפי
 װי מער ניט איז פירמע ר<ר ן פ ליסט<ן

 שותפים װערען אױך ואלען זײ אז רעטט
ביזנעס־פראפיטען. מעגלעכע צו

 צוריקגעװיזען פירמע די ד,אט גליק צ׳יט
 פ. עדגאר מר. אנבאט. פרײנטיעכעד דעם

 זאר פירמע׳ דער פ,ן ד״־יפם דער קאיזער,
 ראטזאם ניט איז ״עפ אז דערקלערט׳ ו,אב<ן

 אזא װערען זאל ידניאן די ד<רלןיבען צ•
 פיר־ דער פרן פארקויף אינם שותף גאענטער

אויטאמאבילען״. ס<ס

ארכענזער־םנורײרןס
י פון סטרײק דער  װאס האיץ־ארבעטער׳ י

 גײט ױני, טען21 דעט אנגעהויבלן זיך האט
אן  ארום געשריבען. װערט דאש װען אן נ

 םיטגלי־ האלץ־ארבעםער. טויזעגם ויונדערם
 ױניאנם׳ ל. אװ פ. א. איז א. א'. סי. פיז דער

 אוגטערזעגען בײם באטעפטיגט זײנען װ<לכע
 צר־ בײם בכלל און זעג־מילען א-ן בײמער׳
 מע־ און בוי־ארבעם פאר רוי־האלץ נרײטען

 די װען ארבעט׳ די געװארפען ״אבען בעל׳
 פאר־ צו אפגעזאגט זיך האבען בתים בעדי

 העכע־ לױן א פאר פאיערונג די ״אנדלען
 דער שעה. א סענט האלב א און 1י פלן רוגג

 בײדע פ־ן סאלידאריש געפירט װערט טטרײק
 זיך באמיען בתים בעלי די אבער ײניאנט׳

 פון פראגט פאראײניגםען דעט צעברעכען צי
ע ד  אנבאטען אינדױױדועלע דורך ידניאנס ^י

 אג־ באזינדערע און פיררעט אײגצעלנע פץ
יוניאנס. סטדײקענדע די צו באטען

• * *
 גומי־ די אין ארבעטער טויזענט 50 אר־ם

 די פון פאבריקען ןראבעס אויטארבעטונג
 לרין א פאר םטרײקען פירמעס גרעטטע צ־.י־י

 פאר־ האט צאל דער פ־ן ־עלפט א ־עכערעג.
 פאבריקען צען אין ױלי דטען דעם טטרײקט

 קאמ־ ראבער ענד טײער ״גידיער דער ן :
 25 ארום העלפם׳ צוױיטע די אץ פאג'"

 דעם פארסםרײקט האט ארבעטער׳ טױזענט
ען3 ט  מיטגלידער ארבעטער׳ די אויגוםט. ו

 פא־ ירניאן, ארבעטער דאבער א׳ אי. סי. פין
 פירמעט די אז און העכער־נגען לוין דערען
 אונ־ לוין געאגראפישע די אוימגלײכען זאלען

 ״גוד־ די צאלט למשר׳ אזױ׳ טערשיידען.
 קענזעס אין פאבריק איר אין פירניע ־אער״

 סענט דרײסיג און דרײ פדן ד־רכשניט א
 פאב־ אנדערע א־רע אין װי ־וײניגער שעה א

עז׳  אפגעזאגט זיך האבען פירמעט בײדע ײ־
 שעד- א טע:מ 5 ־.' רער אנציפיטען

• • •
 ױײ װאס אךבעטער׳ טויזענט צען איבער

 פ־ו קופער־מינען די א-ן באשעפטיגט נען
 כיאנ־ אין קאמפאני׳ ברעס ״אניעריקעז דער

 אוי־ טען23 דעם פארסטרײקט ־אבען ־.א:א
 מיט־ זײנען ױעלכע סמרייקערם׳ ,,ד ־.־כט.

ר ע ד - ד ״מײן׳ דעד א־ן ג י  םמעלםער ענד י
 פאדע־ ואיגדעפענדענטז׳ '•:־אן״ ײאדלערט

 שע־ א סענט אכט פ־ן העכעײנג רדין א רען
 נאכט־אר־ פאר ־־ז—צ־גא: אין העכער־נכ א

 אפ־ אן ארן שעה א טענם 12 אײף ס פון בעט
 ארכעםער פער חדדש א דא־אר 250 םון צאל
־־עלפעיר־פאנד. א פאר

1954 ׳פע&טעמבער

 פון חןדאהמד פארנער, ש. עהרם אינטערנעשאנעל
געבורםםםאב םען70 זײן צו ״גגרענסינהיים״

אי־ די טראץ האבען בײדע אבער .1זש־רגאי  .גערעכטיג־ פון רעדאקסאר פארבער׳ ש.
 געװארען אלם אויג־סט סטען דעם איז קייט׳׳,

 הםתם מן װאלט ױבל בעל דער יאר. זיבעציג
 העס־ האגא װען פארגעסען דאטע דאזיגע די

 סעקרעטארין׳ דוביגםקי׳ס פרעזידענט קעל׳
 געלאזט פריער טאג א כים ניט אים װאלט

 לאנ־ א צו אײנגעלאדען איז ער אז װיסען׳
 צו געװארען אראנזשירט איז װאם טשעאן׳
 פארבער׳ן פאר געבורםםטאג. זײן פײערען

 איבעררײס אדמגױטיגער אן געווען דאס איז
ארבעטס־םאג. באשעפם־גטען א אין

 ־אבען עם װעלכען אין לאנטשעאן׳ דער
 מיםגלידער יארקער גױ די באםייליגם זיך
 אונםער עקזעקוםױוע גענעראל אונזער פון

 דובינסקי, ד־ד פרעזידענם פון אנפירוננ דער
 אינטערנעשאנעל־צײטוגגען די פון סםעף דער
 געװען איז געםט, אײנגעלאדענע צאל א ארן
 צו צוזאמענקונפט הבר׳שער אינםימער׳ אן

 איבערגעגעבענעם באשײדענעם דעם עהרען
 ױעלכער אינטערנעשאנעל׳ דער פון טוער
 אר־ אידישער דער יאר 50 קארגע שוין דיגט

אמעריקע• אין בעםער־באװעגוע
^ט וועלכער דובינסקי׳ פרעזידענם  אנ־ ו

 בא־ האט פײערלעכקײט, דער מיט געפירט
 עט־ ,דערצײלט שמחה בע־ דעם גריסענדיג

 װען צײט דער פון דעראיגערונגען לעכע
 פא־ אנפירענדיגע אן םארנומעז האם פארבער

 קאמוניסטישער דער געגען קאמף אינם זיציע
 קלאוק־ און דרעס דער אין השפעה פארםיי
ױ אין ױניאן כאכער  ־192^ דער אין יארק, :

 דעמאלט׳ האט פארבער ש. פעריאדע. 192ס
 ױניאן טרײד אנגעזעענע צאל א מים צוזאמען

 ארבע־ ״ױניאן דעם ארויסגעגעבען טוער׳
 װיכםיגע אזא געשפילם האט װעלכער מער״,
 קאמוניסטישער דער געגען קאמף אינם ראלע
 ארבעטער קלײדער פרויען דער אין מגפה

יוניאז•
 אינטערנעשאנעל דער פון פרעזידענט דער

 איבערגעגעבענהײט פארבער׳ם געלויבט האט
 בל־יז ניט באזיצט ״פארבער ױניאן. דער צו
 ארגאניזא־ דער םון קענםעױש גרינטלעכע א

 בא־ ער גאר פראבלעמען׳ אירע און ציע
 נשמה׳דיגע א האבען צו מעלה די אויך זיצט

 פרעזידענט ־אט ארבעט״. זיץ צי באציאונג
געואגם. דובינסקי

 רע־ האט װעלכער (צבױן). האפמאן דר.
 .גערעכ־ דער פון רעדאקסאר אלס טײערט

 פארבער װעמען מיט און .1950 סוף טיגקײט״.
 פארװאלטונגם־ אלס יאר ib געארבעס האט

 באגרי־ קורצער זײן אין האט רעדאקטאר,
 גע־ פריערדיגען זײן נעלויבט סינגס־רעדע

 דער פין קענער גרינטלעכעז א אי־ם הילף
 פאר און בארועגונג ארבעטער אמעריקאנער

 -איך ארבעט. זײן צו איבערגעגעבענקײם דער
 באטראכט װאם מענש א געזען זעלטען האב
 עפ װי ציםער הייליגען אזא מיט ארבעם זיץ
געזאגט. צבױן האט פארבער״. ש. טײט

 ״גע־ פון רעדאקטאר פריערד״גער דער
 דער־ טאן שפאסינען א איז האט רעכםיגקײם׳־

 מיט האט׳ איגםערנעשאנע־־ די אזרי װי צײלט
 דער אין צוזאםענגעפארם צוריק׳ יארען סך א

 ראדיקאלען .גערעכםיגקײם׳ פין רעדאקציע
 בא־ צו כדי ריכםונגען פארשיידענע צװײ פון

ייניאן טרייד דעם אידעאלאגיש לאנסירען

 הארמאניש זײער אונטערשײדען דעאדאגישע
צרזאמענגעארבעט.

בא־ האמ װעלכער רעדנער׳ צוױיטער א

 מאקס געװען איז 1ײבי בעל דעם גריפט
 פארבער׳ן. פון קאלעגע נאענטער א דעניש׳
 פון רעדאקטאר אלס רעטײערט ־אט דעניש

 צײ־ צװײ־װעכענטלעכער דעי־ ״דזשאסטים״,
.1951 איז אינטערנעשאנעל■ דער פין טינג

 ענט־ רעדע׳ הארציגער ק־רצער זײן אין
 פונם באגריסינגען ױארימע די אײף פערענדיג

 זשורנאליסטעך צװײ די פין אין פרעזידענם
 אנדע־ צװישען פארבער ש. האט װעטעראנען׳

 הײנטיגע די באטראכט ״איך :געזאגט רעם
 מײן פאר דיװידענד עקפטרען אן װי שמחה
 ארבע־ דער אין טעטיגקײט לאנגער יארען

.באװעגונג טער  הדשים צװײ א ״אין .״ .
 איך װי יאר פרפציג פ־נלוט ־יערען װעט ארים

 מיך האב איך אםעריקע. קײן אנגעקומען בין
 גרופע א מיט באקענט נאענט זײער דעמאיט
 גע־ צ־זאמען האב איך ־וע־כע מיט רענשען
 ערשטע די שטעלען אנהויבענדיג י־ערענט׳

 ריר ערד• אמעריקאנער דער אויף טריט
 שפע־ זײנען פיר חברים. פינף געװען זײנען

 און געביטען פארשײדענע אין אװעק טער
 באשלאםען האב אליק איד בלויז פראפעסיעט.

 ארבעםער דער ענערגיעט םײנע װידמען צ־
באװעגיגג״.
 יארהזנ־ האיבען קארגען א נאך ״הײנט׳

 לאר־ װי מער בין איך אז איך פיל דערם׳
 אויכ ארבעט. גיײן פאר גע־וארען פענסירט

 מיין אנהויבען װידער געדארפם ־ואלט איד
 אויטגע־ וױדער איך וואלם ס׳נײ פון יעבען

 דעם אלס באװעגונג ארבעםער די קיייבען
ארב־לט׳. רייז פאר געביט בעסםען
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 אי־ דובינסקי פרעזידענם האט סוף צ־ם
 בילד־צײכע־ א ױבילאר דעם בערגעגעבען

 באלאנםער דער סימען׳ בערנארד רואם נדגג.
 געשאפען האט קארטוניםט׳ אינטערנעשאנעל

 וועל־ אױף שרייב־םיש. זימ בײ פארבער׳ן פון
 ¥■< אונםערגעשריבעז געװען זײנען עם כען

 געוואונשען א-ן פייערונג דער בײ אנװעזענדע
 סאניע פרוי ליבער זײן און ױבל בעל דעם

יארען• לאגגע און געזונט

לןאלעגען און חבדים פ־יינ־
 ״גערעכטיגקײט״, דער דורך דא, װיל איך

 מײנע אלע צי דאנק הארציגען א אויכדריקעז
 בא־ זײערע פאר קאלעגען ארז חכרים פרײנד׳

 זיבע־ מיין צו וואונשעז גוטע אין ;רים־נגען
 מיר פאר איז עם װײל געבורטסטאג׳ ציגםטען

 זײ פון יעדערען באדאנקען צו איממעגלעך
 צ־ עם פיל איך װי פערזענלעך און באזונדער

פארדינט. װי מער עס האבען זײ װי און טאן
 דו־ פרעזידענט צו דאנק איניגסטען דײן
 באארד עקעזעקוטיװ גענעראל <ר4ד ביגסקי,

 אינטער־ אינזער פון פירער אנדערע די און
 ברי־ אמת װארעמער• זײער פאר נעשאנעל

ע די ד־רך ריר צו גג באצ־א דערלעכער  אי
 א'ן כביד דעם געהאט ־אב איך װאט יארען׳

 ארגאױ־ ד«ר פאר ארבעטען צ־ פארגעניגען
 ־ואל כביד באז־נדערען דעם פאר און זאציע

 פײערוגג דער דורך צ־געטיילט שיר האבען זײ
 ז־■־ ײאס געבורםסטאג זיבעציגסטען מײן פדן

 אין באטייליגט זיך א־ן אײנגעארדענט האבען
איר.

 א*ז אפיפ אין קאלעגען און פרײנד מײנע
 הארציגען מײן אויס איד דריק רעדאקציע

 פריינד־ הבר׳ישע װי ײער ױיער פאר דאנק
ע די ד־רך גענאטען ד.אב איך וואט שאפט.  אי
ײ זײט ארבעטען מיר ױאס יארען זײט. :

 ד"ן דאנקעז איך װיל הארציג באז־נדערס
 אונ־ (צביץו׳ האפמאן ב. דר. רבי׳ און פרײנד

דעט געהאט האב איד רעדאקציע יועםעט םער

 לינקעד זײן צו א־בערגעבעבען. א־ם האט דובינסקי פרעזידענס װאס ב־לד־צײכעננוג די לײזט פארבער ע.
ײט אנזד׳ןײ. ■s פרעדריק צקזעקוטיװ־םעקרעטאר און פארבער ם?ניע זיצען ז

מיינע צו דאנר, הארציגער א
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 לאם איז ידעלעו חודש

W אנהײבצן זיך אנדזשצייצש

״ פון זיצרנגען יעכע או
 צקזעקוםױו גענעראל זער

אלצפאלורע־ ױי באארד.
 ער־ אין שארנעטעז ױצונגען די אם זיך י*ען

 ארנאניזאציצ־פראבייצדען די פים רײע שםער
pc ־,אי אײך אבצר אינםערנעשאנעל. *־גזער 

שצ געםײז  פארנע־ װעלען •רזגלעםען יאליםי
ז  פאדיהאנז״ די pk ילאץ *נגעזזמנעם אז מ

זיצרנגעז. איצםיגע די אויף לונגען
 אדגאגיזאציע־ יױכםיגםםע די צוױשען

 ױ־ אונזער פיז פירערשאםם די ודאם עגינים.
 אלגע• די :געהערעז אױפגצטצן. װעם ניאן

 אר־ :לאנד איבערן ארגאגיזיר־ארבעם מילנע
 די אין סםרייקס און נאנתיר־םצםיגקיים

 גצ־ אויפן דערגרייכונגעז די :דרום־שטאסעז
p בים t אר־ שעה׳איגצ 35 א אויסװירקען 

 הסכם אין מיםגלידער אלצ פאר בעםס־וואך
 אינ־ לצצטער דער פון באשלו־סען די מים

דערנרײכינגען :שאנײצנשאן * םערנצשאנעל
 י ױ־ אייגהײםלעכע קליגצן םון געבים אױפז

 האבען װאס פירמעם מים גיאז־קאנםראקםצי
 שםא־ פארשיידצנצ איז שצפער־אפםײלונגצן

יוריםדיקציע־םצריטאריצס. און םעז
 וועלכער באריכס. דיבינםקי׳ס פו־צזידענם

 אין םעםינקײםם־פאזען אלצ ארומנעמען וועם
 די זינט יוניאךפראיעקםען דורנגצפירםצ

 דער־ װעם מערץ, פאריגען זיצוגגען, לעצםע
 װײס־ די פון באריכםעז דורך װערען גאנצם

 דע־ פארשײדענצ די םון א־ן פרעזידענםעז
 אינטער־ דער אין פארםמענם־דירעקטארען

נעשאנעל.
 די איז פראב־יצם ױיכםיגםטער סאמע דער

 ציזא־ אין סאוט. דער אין ארגאניזיר־ארבעט
 אינם זײנען פראבייעם דעם אם מים מעגהאנג

 פאראן .גערעכםיגקײט״ :ומער הײנםיגען
 דער װעגען באריכםען נארמאלע די צלוישען

 דעי־ אין שטעם מאנכע אין ארגאגיזיר־ארבעש
 װאו פלארידא. םיאמי. איינשליסלצך פאום

 פינף לעצםע די גראד האט ײניאן אונזער
דער־ :יש׳קשה׳דיגע פארצייכענען צו חדשים

 באזונדערער םח גאסיצצז ציויי אדיך םאלגעז■
וױכנױגקײם.

 םשיל־ נײצם דזים ודעגען איז גאסיץ אײן
 אינםצרגעשאנצל די װאם שאפ דרעס דרעז
 קארא־ נארד אפאטאטאקס. »ײ געעםענם האס

ם איז שאפ דער ליינא•  אלט געװארען געבוי
 פריידבערג־פיר־ דער געגעז קאפסס־פיםעל

. ױ pc אנסלאםען איז ױעלכע מ  אױב יארק. נ
ץ װזןם װאםעז גײער דער  װעם װירקזאם זי
 קאםף־ דער אין בלאם נײ א עפעגןיז דאס

p געשיכםע t ױניאן. אוגזזיר
מז איז נאםיץ ײמצדצװ דער חג  דער ו

שער דער װאס געלם־שםראף  איםמרםי׳יאי
 דרעם־אינ־ םילאדעלפיער דער זױז סשערםאן
 ד- Jt• דער אױף ארויפגעלײגם האם דוםםריע

 קגא«ע םים האם- ודעלכע ראזיגםקי׳־םירכע.
ך צוריי^ יאר פיר  אפםרײםלעז געח־אלם זי
pc ת םארפליכםונגעז אירע ע ם רנ  קאלעק־ ז

 שםראף די ױניאן. דער םים אגרימעגם םײוען
 דארף דאלאר םויזעגם 45 איבער באצאלעז צו

ד פירמעם אנדערע צו ווארעגונג א זײן ם זי  ני
.ױעגען. קרומע אײף פארנעםען צ־

 װעמ באארד עקזעקוםיװ גענעראל דער
 א אויםהערען אנדערעס. צװישעז מאל. דאם

שות׳דיגע גאנץ װעגען באריכם  דערגרײ־ םמ
 גע־ העכערע קריגען פון געבים אויפן כינגעז

ם זעצייעכע םו  קארםעם די פאר שכירות םיני
פארםא־ריקא. אין בראזיר־ארבעטער און

)------------------------------------------------------ץ

 יע־ יעגיאנאלער א־פטעין
 אז נעטט פאנר טײעימענט

אפל״קאציעם
v ____________  J

 אינםער־ די פון דירעקטאר העייד. אדאלף
 באקאנמ. מאכם ײעלפעיר־פאנדעז• :עשאנעל

 רעטײערמענט רעגיאגאלער איםםערן דער אז
 בארעכםיגםע פון אפליקאציעם אן נעמם פאנד

 קומענ־ רעטייערען װילען װאס מיטגלידער,
 ביז אנגענומען װערען אפליקאציעס יאר. דען
ס־ דער היײיאר. אקטאבער. טען31 דעם אי .

 א־ן יאר. זעכצען איבער ארבעםעז צו כבוד
 געײע־ דעגיש. ראקם קאלעגצ חשלב׳עז םית

 פאר ״דזשאםםיס׳׳. פון רעדאהםאר זענער
ויאונשען. און װערמער פרײנדלעכצ זי״צרע

 העס־ האננאה צו דאנק םימ אויטצידריקען
 װער־ פאסיגע די נײטם פשום איך האב קעל.
 פריינד א ײי רער איז האננא דעם. םאר םער
ײז ױי םער  ווארעמצר א םיט מע:ש א בי

 נײ־ װאס יעדערען גערן העלפם ױאט נשמה.
 איר. צ־ זיד 'יענדעט און הי^ף ןיא זיך םיגם

 געױידכיעם "עזען גאנצען איר םים איז זי
 רענשעז די אין באוועגרנג ארבעסער דער
 די זיך אײף אפם נעמם און סב־ב־ איר פיז

 א פארלײכםערען צ־ שײעריגײיםען גרעטםע
ע הע^פען און צי־ײםעז דירך א'ר. אר*ם אי

 געםריישאפמ איר איבערגעגצבענהײם. איר
 פיל העםקעל האננאה האם באשיידענקי־ט אץ

 פון דערגרייכוגגען װיכםיגע צו בײגעטראגען
 פילע גאר פון דערפןדיג צום אץ ױניאן אשזער

 וואס אלץ פאר אונטערנעמונגען. אונזערע פץן
 יארען אלע די דורך מיר םאר געםאן האט זי

 אינמערנע־ אין צוזאמעז ארבעטען מיר ײאם
ף בין אפים שאנעל  צ' איר איכלשםאנד נים אי

באדאנקען.
 צענ־ די באדאנקען הארציג אויך װיל איך
 באגריםמ־׳ געשיקם םיר האבעז וואם די*יגער

 םעלעגרא־ און שריפםלעכע מינדלעכע. גען•
 איבער איד שעץ פרײנדשאפם זײער פישע.

אלץ•
פארבער. ש

שאן״ םערן  ארום :עםם פענםיע־פאנד ריח
 בא־ זיעעז וואס זדנםערגעשאנעל־מיםגלידער.

 אונ־ שעפער. קלײדער פרויען אין שעפםיגם
ע דער םער  אוו אוס איםםערן pc ױריסײקצי

 דעפארם־ סאום אפער און איפס גארד םאון.
 באשעפםיגט זיינען וואפ םיםגלידער מענםס.

 יאר־ נױ פאר ארבעםען וועלכע שעפער אין
 בא־ דינען דרעם־פירסעפ ארן קלאוק־ קער

 רעםי-ערמענט דרעם איז קלאוק די פון שיצם
ױ אין פאנדען יארק. נ

 רעםייער־ איםםערן פארן אפליקאציעס די
 אין װערען אײםגעפאכם דארפעו פאגד סעגם
ען אין לאקאל דעם כ ל ע  באםרעפענדער דער ד

 וואם אפליקאנםעז םיםגליד. א איז אפליקאגם
 עלםער־פענםיעם צו בארעכםיגם זיק װעלען
 חרדש׳לעכע דיערע קריגען אנהײבען װעלען

 כדי .1955 יאנואר. ערשםען דעם םשעקס
 זײן מיםגליד א דארף בארעכםיגם. זיץ צו
 ער אז נאכווײזען. דארף ער :אלם יאר 65

 שאפ א אין יאר 15 עצםע|י די געארבעם ד.אם
 ױריםדיקציע דער אוגםער שעפער. אדער

 ‘אינטערגעשאנע' אויבענדערמאנטע די פץ
 הא־ דארף ער ;טעריםאריע־דעפארםניענטפ

 אינער־ גאכאנאנד יאר פיר געארבעט בען
 שעםער, אדער שאפ א אין יאר. 15 די דיאלב
פאמ־. צום געצאלט האבען *ואפ

 רעטײערמענט רעגיאנאלער איסטערז דער
 ערשטע די צאלען אנגעהויבען האט םאנד

 זינט הײ־יאר. יאנואר, אין פענםיע־טשעקס
 ױנ־ אכציג רעםײערט שוין האבצז דעמאלט

 ארום דעקט פאנד דער ניאן־װעםעראנען.
 אינטערנעשאנעל־מיםגלידער. םויזענם 70

 םירםעס 800 בײ באשעפםיגט זײנען װאס
 מאסאטשי־ דזשוירזי. ניר פענםילוױיניע. אין

 מעין. אײלענד. ראוד קאגעטיק־ט, זעםס.
 װיר־ וועפט װירדזשיניא. יארק. נױ אפסטיים
רערילענד. אין דדטיגיא

t------------------------------------------ץ
 עפענט אעטעי־געשאנעל

 אפאמא־ אץ די־עס־יטאפ
וױי־דזשיניא טאסס,

v___ _______________________ J
 גע־ פײערלעך איז אויגופם צענםען דעם
 שאפ דרעם םשילדרען דער געװארען עפענט

 אונזער וואו װירדזשיניא- אפאמאםאקם. אין
 א חדשים אכט עצסע1י די זינט פירם ױגיאן

 .פױח־• דער געגען סםרײק פארביםערםען
 דרעם־ טשילדרען א קאמפאני״ בערג

 יארק. נױ פןן אנסלאםען איז וואס פירמע
 גע־ דאדערנער א אין זיד געפינט שאפ דער

 פאר אויסגעבױם האט ײניאן די וואם ביידע,
 פאר־ אים האם אדן דאלאר. םויזענם פערציג
 סײם ״ױםה די "ניאדםירמע. א צו דונגען
 פירמע יארקער נױ דאזיגע די אינק.״ םאגס
 אונםערן שאפ :ײעם דעם אפערירען װעם

אין קאמםאגי״ דרעם באר ״ייין די גארען

-----------> 1954 פע&טעםבער,
 םםרײקענדע פייםםע די באשעפמיגען וועם

קאכלפאני׳. -פרײדבערג ־,דע pc ארבעםער
 א געהאם האם פירםע פריידבערג די

 זי:ם יארק גױ אין שאפ דרעם םשילדרען
ען ארבעםער 150 וואו .1910 ע  בא־ געלוען ד

 די ױגיאן־אגריםענם. א אונםער שעפםיגם
 םיםגליד א געװען ציים לא־גע א איז םירםע

 אםאסיאיישאן. דרעס םשילדרען דער פון
 םים אגרימענם כאלעקטייוען א האם װעלכע
 אונ־ ארבעםער׳ דרעס םשילדרען .91 לאקאל

 העריי וױיס־פרעזידעגם פון אנפירונג דער םער
רג בן ג רי  ד״אם צוריק יאר עםלעכע פױם ג

 אפאפא־ אין אפםיילוגגעז געעפענט פירמע די
 זי וואו װירדזשיניא. ליגםשבורג, אח טאקס

 ארבע־ ל.ינדערם פיר ארום באשעפנזיגט ר.אם
 קאלעקםױוען זעלביגען דעם אונטער םער.

ױניאן. דער םיס אגריםענם
 אג־ דער איידער נאך יאו־- לעצםען םלף
 םירמע די האם אויפגעגאנגען, איז רימענם

 אריבער־ באשלאסעז האם זי אז דערקלערם,
ױ אין שאפ איר פין ארבעס די צופירען  נ

 :ארד 4גרינםבארן אין שאפ :ייעם א צו יארק
 פאר אויסגעבוים האם זי וועלכען קאראלייגא

 אין ארבעםער 150 אירע צוועק. דעם אם
 לאנג יארען האבען זײ pc באגכע יארק. גיר

 נים האבען און פירמע דער פאר געארבעם
 רײכ־ און וואוקם איר צו בײגעםראגען װײניג

 ברויםלאז. געווארען אכיאל םים זײנען טים-
 אז דערקלערם. ־אם פירמע די :מער נאך

 פארםרעםען צו רעכט קיץ ניש האט ױניאן די
 אין שעפער צװײ אירע פון ארבעםער די

סטײט. װירדזשיניא
ח־צפה׳די־ ד<ר אױף דאן האט ױגיאן די

 געענטפערט פירמע דער פ־ן האלםונג גען
 400 די פון 250 איבער םטרײק. א מיט

 פארלאזט האבען וױרדזשיניא אין ארבעטער
 פי־ דער אן אנגעשלאםען זיך און שעפער די

 געמיזט דעררױיל האם ײניאן די קעם־לײן.
 ארבעטער מײסטע די פאר דזשאבס געפינען

 םטרײק־ א עטאכלירם האט און יארק נױ אין
 פאר װאך א דא״אר צװאנציג פון בענעפיט

 'וירדזשיניא. אין ארבעטער םטרײקענדע די
 באשעפ־ איצט װעלען ארבעטער דאזיגע די

 נײ־אויפ־ אינם פירכיע דער בײ װערען טיגט
 װעלען א־ן ױ:יאן דער פין שאפ געבויםען

 ארבעטער די רוי מער שעה א סענט i י קריגען
 האפט י־ניאן די פרײדבערג־שצפער. די אין
 בא־ שאפ נײער דער װעט צײט דער םיט אז

 פאר־ דער פץ ארבעטער אלע שעפםיגען
 פלענער באמראכט זי און פירמע סטרײקטער

 גרינפבארא. אין שאפ ענלעכען אן עפענען צו
קאראלײנא. נארד

 אי פארצײכענען. צ־ דא כלא־ איז אגב
 פון בתים בעלי די פירען גרינםבארא אין

 ײרשים זײנעז װאס פריידבערג־כירמע. דער
 טאטען׳ אידישען אימיגראנטישען דעם פון

 פאר פ־נדארענט דעם געלי־-גם האט װעלכער
 יאר־ האלבעו לנאפען א מיט פי־רמע דער

 די געגען העצע ריאיפע א ציריל. היגדערט
 ײניאן־פירער אידישע א׳ן ״אימיגראנטישע״

 ריזיגע דלרך עפ טוען זײ 4יארל גיו אין
 צײטינגען לאקאלע די אין אדװערטײזמענטפ

 א עפעפ פון נאמען פיקטיװען א אינטער
 זיך װילען װאפ ארבעטער״. פץ -קאמיטעט

 .רלםיש־ דורכן זמפפלואםירען לאזען ניט
ד־בינםקי. ד־ד ױניאן־פירער״. געבױרענעם

 אין ױניאן־שאפ פ־נם ח:רכת־הבית דער
 טוב ױם אמת׳ער אן געװען איז אפאמאטאקפ

 אנגעהויבען ־אבען װאפ פםרײקערפ. די פאר
פראם־ קאלטע. די אין פיקעם־ארבעט זייער

 איצם ד.אב«ן א־ן יאנ-אר פאריגען םעג טיגע
 אוג־ ארבעםען צ־ פלאץ א געפוגען װידער

 פייערונג דער אין ױניאן־באדינגונגען. טער
 ארבעםער. די חוץ א באטײליגם, זיך האבען

 אנגע־ אנדערע און שםעםעל פון מעיאר דער
 קאםױ־ דער אין פערזענלעכקײסען זעענע
 אנגע־ האם ױאם שלאםבערג, םםיװ גיטי.
 געווען איז צײם. גאנצע די פםרײק מיםן פירם
 אנדזשע־ פײערוגג. דער םח פארזיצער דער

שערין באמבאםשי׳ לא  סאום אפער פין פענעח
 פמ גאפען אין באגריםם האם דעפארםמענט.

 בא־ ר.אם ראדדנער איירא א־ן ייניאן• דער
 שאפ־פארװאלםונג ד<ר פין נאפען אין גריפט

 ווײם־פרעזידענם און ד־בינפקי פרעזידעגם
 דע־ םאום אפער פון פופערוױתער קרײנדלער,
 באגריפונגפ־ ציגעשיקם ־אבען פארםמענם.

םעלעגראסעם.

*-----------------------------------------ץ
 בא־ פאי־ אנגעד,לאנט דבען

 וועל־ ױ־עס שוױנדלעז
פעיר־פאנד־

v ___________________________ /
 ציױי א־ן ראניפעקםשררערם דרעפ פינף

 געװארען אנגעקלאגט זיינען ב־כהא״םערפ
 פאר אםױרני דיפטריקט יארקעי גײ דורכן

 אײף װעלפעיר־פאנד דרעפ דעם באשװינדלען
 דורכ־ איז שװינדעל דער דאײאר. םויזע:ט 18

 צװײ פץ הילף דער מימ געװארעז געפירט
 פינף די װעי־כע מים געשעפםם־ביכער פעםס
 איין אין באנוצט. זיך האבען פירמעפ דרעפ

 קלע־ א אנגעגעבען געװען איז ביכער פעט
 האבען פירדעם פיגף די ־וי פעי־ראל נערע

אויפגעצאלט. באמת
 ־אט באארד דזשאינט דרעפ דער ־וען

 ארדענעג אין נים איז עפעס אז עגטדעקט.
 צאל א פץ פראצענט־אפצאלונגען די מיט

 פרעזידענט האט ױעיפעיר־פאנד צום פירמעפ
 א־נטער־ גרינטלעכע א פארארדענט ד־בינפקי

 דורך געשעפטפ־ביכער. פירמעפ די ןיפ ז־כ־נג
 גע־ פעפטגעשטעלט איז אינטערז־כ־גג דער

 דער מיט האבען פירמעס פי:ף אז .־•ארען
 אנגעשטעלטע ב־כהאלטערפ. צ־וײ פון ד,ילף
 באריכ־ צי פארפעלט װעלפעיר־פאגד- פ־נם
 נא־ טען1 ציוישען פעריאדע דער אין טען

 .1953 אפרייי טען1 דעם ן א 1952 .־וערבער
 פץ םומע דער אויף שכירות אײפגעצאלטע

 ־יצלכע פץ דא־־אר■ 678 ני*ט ט־יזצנט 353
 די ייצרצן אײנגעצאלט געדארפם האט עפ

 װצלפציר־פאנד. צום פראצצנט הא־־ב א א.ץ &
דאלאר. םריזענט 18 אר־ם א"פ ראכט דאס

גצװא־ איבערגצגצבצז דאן א-ז ענין דער
 האם ־ועלכער אט־ירני. דיפטריקט צ־ם רען

 צוױי אז פעפטגעשטצלט אנדערעפ צװישען
 פ־מצ אױפגצשװינדצלםצר דער פץ דריטצל

 די פץ בתים בצלי די בײ סארבליבצן איז
 אײפגעצאלט איז דריטעל אײן און פילניצפ

 צװײ די בוכהאלטערם. צוױי די צו גצלוארען
 אנגצבאטען ערשט צו האבען אנגעשסעלטע

 האבען בײ״ים בצלי די אץ רעזיגגאציע זײער
 די באצאי־ען צ־ פארפליכטצן געװאלט זיך

 דיביגפלי פרצזידצגט אבער פלדע. שילדיגצ
 גצ־ האכמאן• דזשילײפ װײס־פרצזידענט א־ן

 דזשאינט דרצפ פ־נש גצראל־מענעדזשצר
 דארף שען אז געהאלטען. האבצן באארד,

 אםױר־ דיסטריקם צ־ם איבצרגצבצן צגין דעם
פאר־ זײצר קריגען זאלצן שילדיגצ די און :י

19 דיט ^----------------------
 װארעס־נג א זיק װצם דאס שםראף. דיגםע

 אום־ אויסצוהאםען פיםצל א pא אנדצרע פאר
 פץ פיגאנגעז די באהאנדלצן בײם צרלצכקײם

.ידצלפציר־פאנדעז. די
 איצם װעם זיבען די גצגצן אגקלאגצ די
p i n װע־ ארײנגעבראכם אםוירני דיסםריקם 

גצריכם. אין רצן

t  \
 העכע־ לױן געורנם 99 .)לאר

פעגסיע־פאגד און רונגען
V — ;________________________________ j

 דיםםריביושזמ- את אפים־ .99 יאקאל
 פאר־ לאנגע חדשים פיר נאך האם ארבצםצר.

ם אגריטענם דעם באגי־ש האנדלומען  דער כי
 בוזים. בצלי םשעין־סםאר פמ אםאסיאיישאן

פון םצגעדזשער אםעלםאן. שצלי באריכםצם
ייאקאל•

בא־ איז 'לצלכצר אגריםצנם• דצם לײם
צז :ײם  איבער װעלעז יאר־ דריי אי־ף גצ^אי
 װאס לאקאל. פינם טיםגלידצר םײזענם פיר

 p* םשצין־םםאדפ די אין באשצפטיכט זיינצן
 דא־ א םח העכצרונג לוק א קריגצז לאגצרצן.

ג וואך, א האלב א אץ לאר די מנ הוי  פון אג
 אגריפענם אלםצר דער ־וצז מאי• צרשםצן

 צטאב־ אײד איז צש אײטגצגאנגצן. איז
 לײםן פאנד■ רצםייצרמצנם א גצדוארען ^ירם

 לא־ אינםצרנצשאנעל אנדצרצ פון מיפםצר
 ײצלצן בתים בצלי די ײצלכצן צ' לא^צן•

 דצם אפצאלרנגצן זייצרע מאכצז אנ־־־בצן
.1955 גיאי. ערשטצז
 גצװאי־צן באשטצםיגט איז אגרימצנט דער

םינג ס£צציצלצן א ב־י  באםרעפעגדע די פץ מי
לאקאל־מיםגלידער.

 צר אז באקאנם, אייך דאכם 99 לאקאל
 פאר אגרימצנם נײעם א שליסצן בײם ם1האי

 קלאוק• יארקצר נױ דער אין מיטגלידער זײנע
אינדרסטריצ•

r ------------------------------------------ s
 שעה־ 35 ו־געװינש42לאר,.־

אי־בעטס־װאך אײגע
v____ :___________ __________ J

 נצקײציר און שאלדער־פצד .142 יאקאל
 פארהאנדלונגצן לאנגצ נאך האט ארבצםצר,

 ביידע מים אגרימצנםם אונטצרגצשריבצן
 באריכ־ אינדוסםריצ. דצר אין אסאםיאײשאנש

 לא־ פון כיצנצדזשער טואװים. דזשאזצף טצט
קאל

 .װימצנם דצר מיט אגרימצנמ דצם לויט
 אץ אפאסיאיישאױ פעד שאלז־צד אפצרצל

 פאנופצקםשורצרפ״. פצד אװ ״קאונסיל יצם
 באשצפטיגס זײנצן צס שעפצר װעדצנס איז

צר פדן מיםגלידצר X<3-3( אר־ם  ײצט ייניאן׳ י
 אנהוי־ ורצרצז• רצדוצירט ארבצטס־װאך די

 פון היי־יאר. נאיוצמבצר׳ וםצז דעם בענדיג
 שטיק־ שצה. 35 צו שצה האלב א אין 37

 קאמפצנסירצנדצ א קריגצז ײצלען ארבעמצר
 די און פראצצנס זצקס פון הצכצרונג ײין

 זצלביגצ די קריגצז ײצלצן װאכצן־ארבצםצר
 האבצן זײ װי ארבצם. שעה 35 פאר שכירות

 אר־ לצנגערצר דצר פאר גצקראגצן פריער
בצםס־װאך.
 בא:״יטצ די אין פארבצסצר־נגצן אנדצלצ
 די אױף העכצרוןגצן :זײנצן אגרימצנטס

1.23 צו דאלאר i.i5 פץ סינימים־סקעייס
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 1.25 םון און סטעיפלערם פאר שעה א דאלאר
 מאלדערס םאר שעה א דאלאר 1.33 צל דאלאד

 און לערנערס םאר העכערונגען ענלעכע מים
 באצאלםע האלב א אח זיבעז ;העלפ פלאר

 אין אוים פאלען זיי יועז אפיי׳ו םובים•׳ יים
 זאל װאס קאמיםע א עםאבלירען ;שבתים

 דער םאר מינימום־םםאבדארדם פארמולירעז
שםיק־ארבעם. פון םעםעלםענם

 דזשארדזש געװארען באשםימם אױך איז עס
 םשערםאן אוםפארםייאישער אלם אסםראוו

 נײםען סח פלאץ אוישז אינדוםםריע דער אין
ויזילף•

r -----------------------------------------n

 דעפ. טאון אװ אוט איסטעיז
שעפער נײע 8 איגאניזיי־ט

v___________________________ /
 גע־ האראװיץ, איזראעל וױיס־^־עזידעגס•

 אװ אוט איסםערן םת נעראל־מענעדזשער
 דע־ דער אז באריכםעם דעפארםמענם, םאון

 ארגאניזירם זוודש פאריגען האם פארםמענם
 שעפער, נײע די פון פינף שעפער. נייע אכם

 הונדערם צװיי איבער באשעםםיגעז וועלכע
 וועסםשעסטער אין זיך געםינען ארבעטער.

 יארק נױ אין דיסטריקט וועלי האדסאן אװ
דזשױרזי. נױ אין זיינען שעפער דרײ און

 גע־ ארגאניזירט זײנען דזש-ירזי נױ אין
 שעפער, קאנםראקםינג דרעס צװײ ווארען

 פארװאל־ װערט װעלכער ,149 לאקאל דורך
די ױינען: דאס פאזנער. הערי םון טעם

 אין קאמפאני* מאניפעקטשורעג .פעיד -פעיר
 איו דרעס׳ ,״מיקעלי די און באונד־ברוק

 -מאר־ די — שאפ דריםער א פלעינפיעלד.
 ארגא־ איז סיטי, דזשוירזי אין — אילעיז״

 אונסער ,251 לאקאל דורך געװארען ניזירם
 די אם אין רײך. סיידי פון אגפירונג דער
 בע־ געווארען עטאבלירם זײנען שעפער דריי

 מים הםכס אין ארבעםם־באדינגונגען סערע
 אין אגרימענםס ־אלעקםױוע םםאנדארד די
 שעה־ 35 א איינשליםלעך אינדוסםריעש. די

ארבעםס־וואד. איגע
 יארק ניו אפסםײם אין שעפער פינף די םון
 די דורך געווארען ארגאניזירם דרײ זײנען

 דער אונטער דועשםשעסםער. אין ייאקאלען
 :זײגען דאס ריעף. לואים פון פארװאלםוגג

 װער־ מאוגם אין קאםפאני׳ כלאח .סתאן די
 קאמפא־ מאנוםעקםשורינג .ראוואל די ;נאן
י׳  ספארם* .ראא די און פארםשעםםער אין ג

 צוויי אנדערע די פלעינס. װהייס אין ייזניר״
 דורך ארגאניזירם װעלי, האדשאן אין שעפער
אן די ־דיינען אלםםאן. ױיליאם  דרעם .י

 םאר־ -קינגםםאמ און פאקיפסי איז קאנופאגי׳
 שע־ די אם אין אױך הײלענד. אין סעלס״

אן די האם פער װאוגע ױני  שעה׳איגע 35 א גע
■ איז ארבעסס-ואד  פארבעםעריגגען אנדעו

ױניאן־רעקרוםען. נײע די פאו־

 פון מיםגלידער שפאניש־וײידענדיגע 34
 קאנעםיקום איז לאקאלעז איננזערגעשאנעל

 פעײרלעכער א ביי חודש פאריגען האבעז
 גע־ קאנעםיקום, װאםערםאיד איז צערםאניע

 ארבעמער 34 די שיל־דיפלאשעש. להאגען
 םערמיניגען קורץ א פארענדײם האבעז
ש איז קלאס  איש־ דער װעלכען דורך ע:ג*'
 זיך באםים דעפארםםענם םאין אוו אום םערן

 שפראך די איםיגראנםען נײע די לעי־נען צו
אינםע• לייכםער שפעםער ױי כדי לאנד סץ

 דער פון טעטיגקײט און ייערען אינם גרירען
ײגיאן•

 דעפאדט־ טאון אװ אוט איםטערן
 ״סענטשורי ארגאנידרט מענט

ר,אמפאני״ םפארטװעיד
 דעפארט־ טאון אװ אום איסםערן דער

 ארגאני־ אנגעשטרענגםען אן נאך האם םעגם
 אינדעפענ־ אן אוגםערגעשריבען זיר־קאםפן

 ספארם־ .םענמשירי דער מיט אגריםענט דענם
 גײ לאנג־ברענטש, אין קאמפאני׳ וועיר

 באשעםםיגט וועלכע פירסע. די דזשוירזי.
 א געהאט האט ארבעטער, ^ונדערט איבער

 פארלויף אין .1951 זינט שאפ ניט־ױניאז
 זיך 85 לאקאל האט יאר צוױי לעצטע די פון

 אבער שאפ, דעם אט אדגאניזירען צו באמים
 ט1אנהאי אן קריגען צו געלובגען ניט איז עם

 דעם אין ארבעטער די װאט דעם מחמת
 איז ענדלעך געביטען. כסדר זיך האבען שאפ
 פאראינטע־ צו געלונגען צוריק צײט א מים

 קאנ־ א נאך און ארבעםער צאל א רעםירען
 פירמע דער פון לאיער דעם צװישען פערענץ

 פונם קאארדינאטאר קרעימער, עדוארד מים
 דער געװארען צוגעגרײט איז דעפארטמענט,

אגרימענט. איצטיגען פארן באדעז
 שאפ אין װעט אגרימענט נייעם דעם לויט

 ארבעטס־ שעה׳איגע 35 א װערען עטאבלירט
 קאמפענסירענדע כייט פאזען, צוױי אין וואך
 װעלען מלאכות בעל די העכערונגען. לוין

 טובים ױם באצאייטע האלב א און דרײ קריגען
 אין טובים ױם האלב א אין 4 און הײ־יאר

 און װאכעךארבעטער און שטיק פאר 1955
 װעל־ צו װעלפעיר־פאנדען, די פון בענעפיטעז

 סטאנ־ די לױם צאלען וועט פירמע די כע
 דעם אין אגרימענטס אינדעפענדענט דארד

דעפארטמענם. םאון אװ אום איםםערן

 מוז פײ־מע פילאדעלפיעי
 דאלאי־ טויזענט 45 צאלעז

ױניאז דעי־ צו
v___________________________ J

 דער אין םשערמאן אומפארםייאישער דער
 פארי־ ־אט דרעם־אינדוםטריע פילאדעלםיער

 ענםשײדונג, אן ארױסגעגעבען חודש גען
.די װעלכער לוים ־  קאםפאג־״. ראזינםקי ה. .

 פילאדעלפיע, אין דרעס־מאנופעקםשורער א
 דא־ םויזענם 45 איבער צאלען דארםען ױעם
 אין אץ ײניאן דער צי שאדען־ערזאץ לאר

װעלפעיר־פאנדען. די צו חובות
 מענעד- ראס. וױליאם באריכטעם עס װי
ם דרעם pc זשער שאינ א- אין באארד ח  פי'

 םשער־ אומפארםייאישער דער האם דעלםיע.
 דא־ םײזענט י אריבער אז גע׳פםק׳ענם• ראן
ר א  דארף םוילע אויבענדערמאנטער דער פון '

 שאדען־ א־יס ױניאן דער צו װערען געצאלס
 איס דאלאר םויזענט 15 איבעד און ערזאץ

פאנד. פענסיע עלםער צום שםראף
 אר־יכגעטראמען 1950 אין איז פירםע די

pc אםאםיאײ־ םאנופעקםשורערס דרעם דער 
ם שאן.  קאלעק־ א האם ױניאן די װעלכער כי

 אפגעזאגט דאן זיך האם זי אגריםענס. םײוען
 אומםארםייאישען pc פארהער א צו קומען צל

 גע־ מער ניט איז זי אז םענה׳דיג םשערמאן
 די אגרימענם. האלעקםיודעז דורכן בונדען
אין :לאגע א ארײנגעבראכם דאן האס ױניאן

געדעבטעקײט -<ן—---------
 די און שאדען־ערזאץ געמאנט א־ן געריכמ

 דאם פאנדען. װעלפעיר די צ־ סומעט שולדיגע
 יוניאנט די אינטערגעהאלטען האט געריכט

 נאכקומען דארף פירמע די אז פאדערונג
 אגרימענם. אונטערן פארפליכטונגען אירע

 העכערען א צו אפעלירט דאן האט פירמע די
 אוהמײל דער פארלוירען. האט אץ געריבט

 דורכן געבונדען איז פירמע די אז געװען, איז
 דער װי לאנג אזוי אגרימענט קאלעקטיװען

 די בעת קראפט אין געװען איז אגרימענט
 מיט־ א p’T צו אפגעזאגט זיך האט פירמע

אסאםיאיישאן. דער אין גיייד
םשער־ אימפארטייאישער דער האט איצט

p.D p םסק פונם גרינט אייפן ראן, i בײדע 
 פאר־ איז פירײע די אז ענטשײדעט געריכטען.
 פארשריפטען אייע נאכצולומען פליבטעט

 אקטאבער פון אגרימענט קאלעקםיװען פונם
ױאי ביז ו94& א  ;*1אי באצאלען א,ין 1951 י

 שא־ א אויד װי םאגדען װעלפעיר די צו חדבות
 באטרעפט װאס ײניאן, דער צי דען־ערזאץ

 169 מיט טויזענט 45 פון סימע די צוזאמען
דאלאר.

• • •

 פילאדעלםיע אין ײניאן דרעםמאכער די
 םארהאנ^לונגען לאנגע חדשים עלף נאך האט

 דער מיט אגרימענט אן א־נטערגעשריבען
 אירע פאר קאמפאני״ װעיסט ״סאסקעהאנא

 פענםילוױיניע, אפלענד,, אין ארבעטער 350
 םינם מענעדזשער ראס, װיליאם באריכטעט

 די באארד. דזשאינט דרעס פילאדעלפיער
 געװאונען אגרימענט דעם אין ד,אט ײניאן

 הםבם P8 ארבעםם־װאך שעה׳איגע 35 א
 אינ־ לעצטער דער פון באשלוטען די מיט

קאנװענשאן. טערנעשאנעל
װעל־ פירמע, דער מים פארהאנדלונגען די

 ארבעטער הונדערט 15 ארום באשעפטיגט כע
 אין שטעט פארשיידענע אין שעפער 16 אין

 מיט אגרימענטס אונטער אלע פענסילװייניע,
 בא־ ערשט צו זײנען אינטערנעשאנעל. דער

 ארבעטער, גרופע א דורך געװארען שלוערט
 םון אפשטימונג אן פארלאנגט האבען װעלכע

 שרײבט פירמע די איידער ב. ר. ל. נ. דעם
 אלע־ האט פירמע די אגרימענט. אן אינטער

 האט זי אבער ייניאן־שאפ, א אפערירט ראל
 מיט אפמאך געשריבענעם קײן געהאט ניט
ײניאן. דער

 םארלאנג איר גרופע די האט שפעטער
 פירמע די האט דערװייל ציריקגעצ־יגען.

 *ױעל־ דירך :ײ־דעפארטמענט, p'8 פארמאכט
 זײע־ פארלױרען האבען מיאפלת בעל 6ו> כען
 אונםערגעשרי־ איצט דעם אין דזשאבט. רע

 מםכים םירמע די האם אגרימענט בענעם
 דער שאפ. דעם אט עפענען צ־ צ־ריק געױען

 ביז קראפט אין זי׳ץ והנט װעלכער אפראך,
 גע־ באשםעםיגט איז .1956 דעצעמבער כיף

טינג ספעציעלען א בײ װארעז  שאפ. פרנם מי
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 פילא־ פינם דירעקםארס איו באארד דער
 גרינם־ א נאך האם באארד דזשאינט דעיפי־לר

 באשולדיגונג. דער איבער פארהער עכען1־
 רעזיג־ די אנגענ־םען ספיקא דזשאזעפיז געגען
 דער אין בעאמטין אלם פפיקא פון נאציע
 װי האם באארד דירעקטארעז דער ײניאן.

 די'באשיל־ אויסגעהערם קאסיטע גריױענס א
 זי אז ספיקא, דזשאזעפין געעגן דיגרנגען
 דיסהארםאגיע און רײבונגען אריין ברענגט

ארגאניזאציע. דער אין
 ברענגם זי אז ספיקא, מיס געגען קלאגעו

x״p א ױניאן דער אין דיטהארמאניעp קא־ 
ױגיאן־פארװאלםוגג״ דער מיט ניט אפערירט

-----------]־׳:- ו954 סעפטעטבע־
 ז־צ־נגען די בײ געװארען באהאנדעלט זײנען

 אינ־ דער פץ עקזעקוטיױע געגעראל דער פץ
 אבער יאר. פאריגען ױלי, אין טערנעשאיעל

 האט רעזיגנאציע איר אנצונעמען אנשטאס
 בלךז באשלאםען דעמאלט עקזעקוטױוע די
 אז האפענדיג האנדלונגען, אירע טאדיען צד

 מער א א־ינצױשםעלען אנרעגעז זי װעט דאס
 פארװאלטעג דער אין באציאונג הארמאנישע

 אבער פילאדעלפיע. אין ארגאניזאציע דער פון
 פארגעזעצמ װײטער זי האט דעם אנשטאם

 דאס וואס םאקםיק, קריגערישע אלטע איר
 אנקלאגע איצםיגער דער צו געפירם האם
 באארד דורכן רעזיגנאציע איר אנצונעמען אמ
 דרעס פילאדעלפיער דער פין דירעקטארפ אװ

ױניאן.
• • •

 פי-אדעי־- אין סענטער העלטה ױניאן דער
 סטײן סי. סעמיעל דר. באשםימט האט פיע
 סטײן דר. סענטער. פ־נם דירעקטאר אלס
 פוגם סופערוױיזער געױען פריער איז

 העלטה פילאדעלפיער אינם טשעםט־קליניק
 פ־ן פראפעסאר געהילף א א־ן דע&ארםמענט

 ־1פענסיי אין אוניװערזיטעט אינם מעדיצין
דױיניע.

r---------------------------------------ץ
 אי־גאגיזירט ארבעטעי־ 300
 מאםס. פענםילוױעיע, איז

דזשױרױ נױ אוז
v ____________________________

 אר־ האט דעפארטמענט איסט נארד דער
 באשעפ־ זײנען װאם ארבעטער 300 גאניזירט

 מאסא־ פענסילװײניע, אין שעפער אין טיגט
 װײם־ באריכטעט דזשוירזי, נױ און טשוזעטס

 פ־נם דירעקטאר גינגאלד, דײװיד פרעזידענם
 אנ־ איז ארגאניזיר־ארבעט די דעפארםמענט.

 פילד־ האלפערן, דזשעק pc גװארען געפירט
םופערװײזער.

זײ־ שעפער נײ־ארגאניזירטע די פון צוױי
 פאלל־ריװער, אין קאנטראקטערס דרעם נען

 ״געל־ און פראקס״ ״דזשעךמאר די — כאסס.
 120 באשעפטיגען בײדע — פראקס״ מאר

 ״סילװיא די — שאפ דריםער א ארבעטער.
 בא־ פענםילוױיניע, סקרענטאן, אין דרעם-.

 נײ־אר־ אנדערע די ארבעםער. 70 שעפטיגט
״זימ?רמאן די :זײנען שעפער גאניזירמע

 אין קאמפאני״ מאנ־פעקטשירינג דרעס
םפארטװעיר ען. ״<:. די :שטראדסבורג

 וועלכען מיט פענ., טשעםטער, אין יקאמפאני-
 פארשטענדיגונג א געװארען געמאכם איז עס

 .אר־ די pא אגרימענם, אן אונםערצושרייבען
 אין קאמפאני״ מאנופעקטשורינג בלאוז קא

 װערט עם װעלכען אין דזשיירזי, נױ טרענםאן.
 ארגאגיזיר־ארבעט. די פארעידיגט אהארשס
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 35 א געװאונען האם דעפארטמענס דער

 ה־נדערט פינף פאר ארבעטס־װאך שעה׳איגע
עי דער px ארבעטער ג  קאמ־ פראק '1ארט־ .

 כאגייען ב־ים פענ.. דזשאנפטאוז■ אין פאגי»
 דעם לויט פירמע. דער ריט אגרימענם דעם

 אויף געײארעז באנ־יט איז װאס אגרימעגם.
 קאר־ קריגן ארבעטער די װעלען יײאך. די

 פאר־ דער פאר העכערינגען לוין פענםירענדע
געטירצ־ דער ד-רך ארבעטם־צ״יט ־ירענער1’

ארבעםס־װאך. טער
• • •

לײ־ 1״נעשאנע' דעם pc פאי־סי נייע די

 די דערמוטיגען צ' באארד״ רעליײטאנס באר
 לויט פאבריקען אין ארבעםער פון צעטײױנג

 זיי־ א גע־אם האט פאך־קאטעגאריעס זײערע
 ױניאן־קאנטראל אניפן װירקונג שלעכםע ער
 אין מיללם״ טעקסםײל ״דשזענעראל דער אין

 װײם־פרע־ באריכטעט עס װי פענפילװײניע.
 ענט־ אן לויט װעלען, ג־נגאלד דייװיד זידענט

 מאשין־ די בעאמטען. ב. ר. ל. נ. א פון שײדונג
 פון טעקםטיל־פאבריקען די אין ארבעטער

 קארבאנדעיל, אח סימפסאן אין פירמע, דער
 מיטגלידער געוועז איצט ביז זײנעז װעלכע

pc די מיט צוזאמען איגטערנעשאנעל דער 
 םפעציע־ א אין דארפען מלאכות, בעל אגדערע

 װײ־ װילען די צי באשטימען אפשטימונג לער
 אדער אינטערנעשאנעל דער צו גע־ערען טער

 די ארבעטער־אדגאניזאציע. אנדער אן צ•
 pאלגעמי אן האבען װעט צעטײלונג דאזיגע

 יו־ אײנהײטלעכען אויפן װירקונג שלעכטע
 אין אינטערנעשאנעל דער פון ניאן־קאנטראל

באשעפ־ װאס פירמע, דער פון פאבריקען די
ארבעטער. 400 איבער טיגם

• • •

הײ־ האט דעפארטמענט איפט נארד דער
 839 מיט מיליאן צוױי אױםגעצאלט יאר

 וועלפעיר־ pא דאלאר 393 און טויזענם
 פונם דערי1מיטגי טויזענט 67 צו טשעקם

 הוגדערם צוױי מיט איז :־אס דעפארטמענט.
 יאר. לעצטען װי מער דאי^אר ט־יזענט

• • •
 פון מיטגלידער אקטיװע הונדערט אר־ם
 הא־ דעפארטמענט איסט נאדד אין י־אהאיען

 ױ־ אין אינסםיטדט פינף־טאג א באזיכט בען
 אינסטיטיט דער חודש. פאריגען :יטי־הױז,

 הערי־ עװעריל פון גע־וארען אדרעסירט איז
 קאמערם אוו־ םעקרעםאר געװעזענער כיאן,

 וועל־ טרומאן־אדמיניסטראציע, דער אונטער
 אויסלאנד־פא־ די װעגען גערעדט האט כער

ס פי  עקאנא־ דער מים שײכית זײער א'ן יי
לא:ד. אינם פראספעריטעט רישער

t ץ

 איז או־ן שיראגא איז
װעםט מיטעל דעײ

v ______________________________ J
 מע• ביאלים, גיאריס רוײס־פרעזידענט

 בא־ שיקאגא. אין ייניאן דעי־ פץ נעדזשער
 חודש, פאריגען האט ױניאן די אז ריכטעט.

 ארגאניזיר־דרײװ, אנגעשםרענגטען אן גאך
 דער מיט אגרימענט אן אוגםערגעשריבען

 מאנו־ א מאפאני׳- כארמענם ״פי^ויערסםײן
 דרעסעס p^־ ביליגער דער פון פעקםשורער

שיקאגא. אין
 נײ־אר־ די פאר געוואינען האט ױניאן די

 דער אין רעדוקציע א ארבעםער גאניזירטע
 האלב א און 37 אויף pd 40 ארבעםס־וואך

 אכט פון העכערונג לױן אלגעמײנע אן שער״
 די פאר ציגאב־העכערוגג א אץ פראצענט

 דרײ פראצענט, פינף פין שטיק־ארבעטער
 באצאלםע וואך p^ טובים, ױם באצאלםע
 פמם אפצאל פראצענט דרײ און ײאקאציע
 װעלפעיר־פאגדען. די פאר פעי־ראל

• • •
 סרויערען שיקאגא אין קלאוקמאכער די
 ביז־ ראבינאװיםש. אברהם פץ טײט אויפן

 ױניאן קלאוקמאכער דער pc אגענט נעס
 גע־ איז װעלכער יאר, 25 לעצטע די פאר

 דעם קראגקהײס, לענגערצר א נאד שםארבען.
א־ז פארשסארבעגער דזזר אײגוסט. טען5

2ו זײט <{----------------------
ק די פין בײער די פון איינער געװען או ^ 

 אץ שיקאגא אין ױניאנס דרעםמאכער ארן
 ארגאניזאטאר טיכטיגער א אויך שפעטער

 די אין ארבעטער קלײדער פרױען די םון
שיקאגא. פון שטעטלעך און שםזיט ארומיגע

 קיץ געקופען איז ראבינאװיםש אברהם
 מיט־ א געװארען באלד אץ 1916 אין שיקאגא

 האט ער .5 לאקאי קלאוקמאכער אין גליד
 אר־ דער אין ארײגגעווארפען זיך ברען מיט
 די־ ױניאן׳ די שםארקען און בויען צו בעט

 מיט־ אלם צײטען םארשײדעגע אין נענדיג
 לאקאל' פװ באארד ןיקזעקוטיװ דעם pם גליד

 און באארד דזשאינט פונם מיטגליד אלס ,5
 קלאוקמאבעד דער pפ אגענט ביזנעס אלס

 טיכ־ א גענומען האט ער .1927 זי:ט ױניאן
 דרעסמאכער שיקאגער א־נ^ אנםייל טיגען

 באשי־ צו קאדף אי:ם אין 1924 אין סטרײק
 פארטײ־ קאמוניסטישען געגען ױניאן די צען

 דיריך• זײז דערגרײכט האט װאס קאנטראל,
.1927־1926 אין פונקם

װי  דער פון בעאמםער און מיםגליד א .
 פראנט־ די אין געווען ראבינאװיטש איז ױנאן
 וױים־ האט ארגאניזאציע׳/ דער פון רייען

 רעפוטאציע p’r* געזאגט. ביאלים פרעזידענט
 לאיאלער pא אויפריכטיגער ערלעכער. אלם

 גע־ אנערקענט אלעמען פון איז ױניאן־טוער
 פארי^יםט גרויםער א איז טויט זײן װארען.

ױניאן״. דער פאר
אנדענק. זײן כביד

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

 דעפאיטסענט איסט סאוט
 וואניגעז צװײ סעטעלט
װינסבארא איין סםרײק

v _ ________________________ J
 גע־ האם דעפארטמענט איסט םאוט דער
 דער געגען םטרײק צװײ־װאכיגען א סעםעלט

 ױינ־ אין קאמפאני״ גארמענט מעיד ״סאוםערן
 םי. אי. באריכטעט קאראלײנא, םאוט סבארא.
דעפארטמענט. פונם דירעקטאר קערער.

 העכערונג לוין א געוואונען האט ױניאן די
 ערשמען פון אנהויבענדיג פראצענט. 6 פח

 און ארבעטס־װאך שעה׳איגע 35 א אויגוסט,
 ד,אט םםרײק דער מינימום־סקעילס. העכערע

 אײגענארםיגען זײער א אויף אגגעהויבען זיך
 דער־ ערשם צו האבען מלאכות בעל די :אופן

 ניט װעט הבית בעל דער אײב אז קלערט.
 וועלען פאדערונגען, ײניאנם די נאכגעבען

p זײ i ארבעט די אוועקצולײגען געצוואונגען 
 בעל דער האם דא שאפ. דעם פארלאזען pא

ך א דערקלערט הבית לאק־אי  דעם אנשםאמ .
 ער לאקאום. אלם־מאדישען געוױינלעכען.

 שאפ פץ םויער אמ םיר צוגעשלאםעז האם
 נים םאר קיינער אז דערקלערס. פשום א־ן

 דער־ אגב, האם. דאם שאפ. דעם פאריאזען
 מיםץ אינצידענם טרויעריגען דעם מאנם

 הא־ בתים בעלי די יוען פייער״ .םרייענגעל
 אויט שאפ pפ סירען די פארריגעלם בען

ױניאן. דער פאר מירא
 געזאגם ארבעםער די האבען מאל דאס

 איידער פײערלעשער די ריםען וועלען זײ אז
 הבית בעל דער אייב אויש. ברעכם פייער א

 אינצידענט דער מירען. די עפענען ניט װעט
 ארבעםער. די פארביםערט מער נאד ד,אם

 סםרייק װאכיגען צװײ א נאד האבעז װעלכע
פאדערונגען. זייערע געװאונען

טערי־ איסס סאיט דער א-ן ױניאן די
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ײין מ מן  םים פארהאגדלען *גנעהײבעז הן
ד  םשא־ זי־ין מ««אג«״* םיללם .ריזדןילי דן

ם'. םאנגג* מ ע מז ם ע ד מז. אן ו מ רי  די *ג
מ ל ^וז׳ג ם חי ם ® ג ױ ג פ מ ר 65 מ מ מ ר  ביי א

ר. מז *יז אארסודעי ג או װ מ  דורך געװארצז ג
W ם כ די מ ־ ײ  אר־ 35 צוריק אגצושםעלצן •י

- ר מ עז מ אגזי  לזמםע די םאר שכירות ב
ם פארהאגדלען ארן יאר *ווײ  ױגיאן. דער םי

ר 35 די ע ם מ ר ם יי׳יגען א אג אגעז  געװארען ן
ת אן די מ ?tup םים האם ײגי  יאר דריי •

ײז אן געפירם *דדיק אניזיר־קאםי  אץ ארג
חדשים. 6 געדויערם האם װאס םםרײק- א

r ץ

 ט$ך אין יוניאן ספארטװעיר
 צוױי אדגאניזירמ ראנמא

שעפער נײע
V_________________________S

 האם ,199 לאקאל ױגיאן. םפארםוועיר די
 באריכםצט שצפער, נייע צװיי ארגאניזירם

 אינםערנצשא־ סיז םענעדזשער קרײזםאן. ם.
 די קאגאדע. םאראנםא, איז ײניאנס נעל

 םפארם־ .האמער די זײנצן: שעפער צודײ
םפארםוועיר׳. לעםי ענד ״לעד אח וועיר״

 אז אויך, באריכםעם קריתםאן םענעדזשער
 צו היי־יאר שוועריגקײםען האם ײניאז די

 םחמת שםיק־ארבצם, םאר *־יתען די םעםלעז
 םרייד, אין לאגע אוטגינםםיגער אלגצםיין דער
 יאה, עםלעכע לעצםע די שויז הערשם וואם

 םון גים לײדען וואס בתים, בעלי די אםילו
 באםיצן באשםעלעגען, אויף דוחק שום קײז
 די אז שרײען און לאגע די אױסצונוצעז זיך

אן  קאאםערירצן צו זיי םים זעז דארף ײני
פר׳־יזעז. םעםלען ביים

אםאסיאײ־ בתים בעלי די האם לצצםצנם
 קאנםערענץ, א צו ױניאז די גערוםען שאז
ר בײ מ ל ע  גע־ האבעז פארשםייער יייערע װ

 קוםען עס שלעכם, זיינען צייםעז אז םעגה׳ם,
 יו־ די אז און באשםעלונגען געגוג ארײז נים

 רעדוצירען צו זײ םים קאאפערירעז םמ גיאן
 אבצר האם ױניאן די ארמםם־קאסס. די

 םיר פארלאנג. זײעו־ צוריקגעװיזען ענםשידעז
 צאל באדייםענדער א אײף אנגעוױזעז האבעז

 ענערגיש זייער ארבעםעץ װעלכע פיהםעס,
 פרא־ נייע איז םםיילם נײע ארײםצוברעגגעז

 גרעםערע דערפאר קריגען זיי איז דיקםעז
 אנגעװיזען אויך האבען םיר באשםעלוגגען.

 ציגצגג־ עםאבלירען צו נויםיגקײם דער אויף
מ ע  עולם דער כדי גארםצנםם. פאי־ פרײזען ל

קויפעז• קענעז זאל
 לאנד אין לאגע עקאנאמישע אלגעםיינע די

 סאנ־ אין סלעק דעם םראץ םמאביל. גאנץ איז
 בא־ םער פאראן הײנם איז אינדוםםריעס כע

 פריערדיגע אין װי קאנאדע אין שעפםיגוגג
 זיך האם לא:ד אין באםעלקערונג די יארען.

 די אין מענשעז פילאז א םיש סארגרעםערש
 פאראן הײנם זיינעז עש יאר. צעז לעצםע

ר, אויף קונים צאל גרעםערע א ^ לי  בעת ק
 קלע־ את פאגופעקטשורערש קלאוק אל1 די

 אגשםאם מלחמד- דער זינש געווארעז נער
^ רעדוצירען והנגעז םראכםעז תו  ודןןל־ שכי

 װי םראכםעז געדארפש בתים בעלי די םעז
ר בתנעש. םאדגרעסערען צו אזוי םי  האסעז .

 אעעםען ײעלען פאנוםעקםשורערס די אז
 קריממזזן ברידער פארעגדיגש עצה״, או:היד

ימירעשפאנדענץ. יייז

 ארגאנידרם מיאםי אין ױניאן
 םעשעלם ־שעפעי; דרײ

 םםרײק פארביןוערםען
✓__________________\

םיכ־ א פירם װעלכע םיאםי. אין ױגיאן די
 ארטיגען אינם ארגאגיזיד־ק»מ«ײן םיגען

 אי־ג־ חודש לעצםען ר״אם קלײדער־םארקעם,
 נייע דרײ מים אגריםענםס םערגעשריבען

 גע־ פלאםקין- אברהם באריכטעם םירםעם,
 םע־ םעיסי׳ םעםועל און נעראל־ארגאגיתע־

 ביאםי. אין קאונםיל דזשאינם םונם נעדזשער
 שעפער נײ־ארגאניזירשע די פון איינעם אין
 ױגיאן די ד.אם — קעזשועלס״ ״םיאםי די —

 דעם זינם םשרײק פארביםערםען א געםירם
םערץ. םען17

 איז ^אפ נײ־ארגאניזירםער צוױישער דער
 מאנופעקששורער א פיאמי׳׳, אוו .עליקם די

 אגרי־ דער םפארםװעיר. און דרעסעס םץ
 בא־ װעלכע פירמע, דאזיגער דער םים מענם

 אוגטערגעשרײ איז ארבעםער, 75 שעםםיגט
 לעצםל די אין יאר. דרײ אויף געווארען בען

 זײ־ װעלכע פירמע. דער ם*ט קאגפערעגצען
ױ אין פארגעקוםען נען  פרעזי־ האם יארק, נ

 די אין אנםײל אן גענוםען דובינסקי דענם
פארהאנדלדנגען.

דעיזי די איז שאפ דריםער דער  אריד־ .
 ארבע־ 40 באשעפטיגט װעלכער זשענעלם״,

 נײע די פאר געװאונען האט ױגיאן די םער.
 און ארבעםס־װאך קירצערע א רעקרוםען

 ארגא־ דער זינם פארבעםערונגען. אנדערע .
 די איז אנגעהויבען זיך תאם ניזיר־קאמפיין

 ױניאן םיאםער דער אין םיםגלידערשאםם
 אגגע־ אויך איז עס געװארען. פארםאפעלם

 ראבערט ארגאגײזער אלם געװארען שםעלם
 םאר־■ געווען םריער איז װעלכעד גלעדניק,

 דעפארםםעגם, אהייא־קעגםאקי םיםן בונדעז
 נײ־ פײםםע די שפאניש. םליםיג רעדם און

 איםיגראנםען זײנען ארבעטער ארגאניזירםע
 מו־ װעמענס לענדער, דרום־אםעריקאנער םץ

 םאכם ױניאז די שפאניש. איז םער־שפראך
 די פון םוער רעקרוםירען צו באםיאומען

ש־ריידענדיגן םיםגלידער. שפאני

r  n

 לןאנפע־ דעפ. װעסט סאוט
 װעגען פײימעס טיט ײיש

העכעי־ונגעז לױן
v__________________________ J

קאנפע־ דעפארםפענט וועסט םאוט דער
 םינעשאטא. אין פירמעש רייע א מיש רירם

 טעקיטעש און טענעשי װיםקאנשין. מיזורי.
 םארבעסערונגען און העכערונגען ל־ין װעגען

 וױיס־ באריכטעט װעלפעיר־בענעפיטם. אין
 דירעקטאר פערלשםײן. מייער פרעזידענם

דעפארםםענם. פרנם
 די האבען מינצסאטא. םינעאפאליס, איז

 ״סענםארד און פראקס״ .בילעיוארד פירמעש
 קאנפערירען צו געװען מסכים קאםפאני״ דרעש

 פאדערונגען. איר< וועגען ױניאז דער פים
 אנצוהײבען גע־וארען באשםיממ אײך איז עס

 1אפעדעי ״רינעטאםא דער מיש לאנפערענצען
 בעל־ פון אסאםיאײשאז אן אינדוסםריעס׳,

 ב־י םעפםעםבער. סוץ* סםיים. אינם בתים
םארהאנ־ װעלען קאגפערעגצען דאזיגע די

גערעכםיגטײם &---------------
 ױניאן דער פון פאדערוגגען די ־וערען דעלם

 אעע־ קראנקען־בענעפים. דעם העכערען צ•
 ווען ציים א באשםיםען אין רעגרלאציעס פען
 זאל םיגעאפאלים אין פאגד רעםײערםעגש דער

םונקציאנירען. אנחויבען
 ײגיאן די װעלכע םיט פירםעס, אנדערע

 .רײט די ;זײגען פארהאגדלען, צו זיך גרײם
 םיטי. גארדען אין קאפאגי׳ מאנוםעקםשוריגג

 קראי, םײנם אין פראקס׳־, ״חשאנעם ;םיזורי
 מאגופעקטשורינג .גרינפיעלד װיסקאגםין
 מיט און טעגעסי׳ כריגפיעלד, אין קאמפאני־,

 *םיםװעל און ״גערטאן־קאפלאך פיררעס די
טעקסעס. ױםטאן, אין אנדערװעיר׳׳.

r ץ
 ױניאן פ^א:ציסד,א םאז

 אגיימענט פאי־האנדערט
v_____I---------Jגאלדמאךפייטע טיט

י או י עי  א:־ האט פראנציםקא סאן איז י
 אגרימענט אן װעגען פארהאנדלען געהויבען

 באריכטעט גאלדראן־פירמע. מ. דער מיט
 פאפיפיק אםא- סעמועל װײם־פרעזידענט

 פאר־ אין איז׳ פירמע די דירעקטאר. קאוסט
 דזשאינט דער װאם צײט דער פון לײף

 פאר־ האט זאכארין הערי םענעדזשער באארד
 אגרימענט. קאלעקטיװען דעם האנדעלט

 א־ן אסאסיאיישאן דער פון ארױסגעטראטען
 ױניאן־ א אן באגיק זיך קענען צו געגלויבם

 מיט־ א געװען איז גאלדמאן מר. אגרימענט.
יארען. םך א אםאםיא־ישאן דער פון גליז־

 דעם געגעבען אבער ראבען ארבעםער די '
 זיך קענען זיי אז פארשםיין, תבית־צו בעל
 װילען זײ אז ױניאן, דער אן באגײן ניט

 בענע־ די אויך װי ױניאן דער פון שוץ דעם
 מורא האבען. ארבעטער אנדערע \ואם פימען.

 גע־ פירמע די האט פטרײק א פאר האבענדיג
 די אין ױניאן. דער מיט קאנפערירען נ־מעז

 דער־ ױניאן די װעלכע א־יף קאנפערענצען,
 באטײליגען סעםעלמענט. גינםםיגען א װארם

 װײש־ דירעקטאר. קאופט פאםיפיק דער זיך
 העגרי אין מעטיאום דושעני פרעזידענטין

םענעדזשער. באארד דזשאינט זאכארין.

װעל־ מעטיאופ. דזיפעני ױײפ־פרעזידענטין
 געדיאט צוריק חד־פים עםלעכע מיט האט כע
 שױן איז אויםאמאבי־־־עקפידענט. ערנפטען אן

 טעג־ איר בײ צ־ריה איז זי “•פפיטא פץ ארײם
 פאן אין ײנ״אךאפיפ אינש ארבעט לעכער

פראנציפקא.

.L ׳ינאי
פון םיאפ אץ פ־ײזען ־*<:<

38
א א־י  אין בילדינג־דירעקטארשע 'יאײף. י

 ױניאן־מיט־ אז באלאנט. מאכט .38 ‘־־אקא־
 פאר טעאטער־טיקעםפ קריגען קענען דער—ג

 דורך געשפילט דוײעם״. ני־יטפ ״רידפארער
 עגגייאנד. פון טעאטער־טר־פע בארירטער א

 דעש הײז. אפערא מעטראפאי־יטען דער אין
טעז5 ארן י-נטען  צ־גענג־ שאר פעפםעדבער נ
ײפט העכען טיקעטפ די פרייזען. לעכע עי  ג

 אי־־ און םעילאר ליידיפ פון אפיפ אין ױערעז
.38 לאקאל ייניאן. ארבעטער טעריישאן

 צײםדנגען טעגלעכע די ין
 א ערשינעז לעצטענפ איז

 ני־פ ״פיקאנטע״ •פטיקעי
 אקא־נטינג־ דעם װעגען

 א־נ־ פין דעפארטרענט
דזש־אינט־ דרעפ זער

האט. יצלכער װ באארד■
ביםצל היבש א יסגערוםעז אר־ 'צ״ײפעי־ אן

אמיר1־ לידער• מיטגי א״נזערע ; רצד ט<ר<פ אינ
װאס 1טא :צן רואי« א אין איבצדגעבצז דא

:געשען איז U ,
בתים בעלי צ אינזער צאיען באװאוםט װי
האלב א מיט 6 פון טו־צף בא אין םוניצ א

 פארדינםטען ױעכענםלעכע די פין פראצענט
 ״דרעסמאכער צום מלאכ־ת, -בעל דייערע פרן

 דעם ןזינט פאנד״ רעטײערמענט אץ ײעלפער
 געהעכערט צאל־ינג די איז דדפ־יאי ערשטען

 פאראנטװארט־ פראצענט). 7 א־יף געװאי־ען
 מאנופעק־ די זײנען צאײינגען די פאר עך1י

 קאנטראק־ דזשאבערם. די און טשורערס
 פין אויסגעצאלט באקומען װעייכע טארפ.
 פון מקח ארבעטם פארן בתים בעיי זײערע

 אונזער צו צושםעלען בלויז דארפען בגד.
 * באטראפען האט עם 1װיפײ רשיײה א אפיפ
 באםרעםענדער דער פאר פעי־ראל :ײער
 געלט די אויף שײן מאנען מיי־ אדן װאך.

 מאנ־פעקטשורער. אדער דזשאבער דעם פ־ן
 זאלען צאלעגען די אז פארזיכערען, צ' כדי
 ארײנ־ מיר האבען פינקטייעך. און ראיעל זײן

 קאלעקמי־ א־נזערע אין פיכקט א געשריבעז
 בתים בעלי די ײעלכען לייט אפמאכען װע

 ציצושטע־ צײם יעדער צ־ זיך פארפליכטעץ
ען  אונטערזו־ ײניאן א פאי־ ביבער זייערע י

כ־נג.
 װאם או־בעם, ריזיגע די באגרײפען צ־

 דארף .1לאנטראי דעם אט מיט פארבונדען איז
 דזשאינט א־גזער אז זינען אין ־אבען רען

 ה־נ־ 25 איבער מיט אגרימענטם האט פאארד
 מיט רעכענוגג א פירען צ־ פירמעפ. דערט

 דאם רעגעיימעםיג, זײ פין אײנער יעדער
 יע־ אז זען. צ־ װעכענםלעך. פאקטיש הײפם

 ריכטיג זאיי אונז קימט װעלכער פענט דער
 א איז צײט. אין טאקע אץ װעדען אפגעצאלס
 צװעק דעם פאר א־נטערנעמ״נג. גיגאנטישע

 אפםײ־ װעלפער הצייטה־און א ײיר האבען
 אינםצר אנגצשםצלםצ 25 צרך אן מיט י־נג
 פאררואל־ קאמפעםענטצן א פון ײטונג1־ דער
 רצטײצרמצגט־פאנד־ א גלייכצן דאפ :טער

 דצרצו אין מצנשען עםלצכע מיט אפט־יי־ננ
 נ׳צנשצז 20 פץ אקאלנמי־נג־דצפארטמצגמ אן

 רצװידירצן צ• איז צס אײפגאבצ ײעמצנס
 גצבען. צל אכטינג אין ביכער םצי־ראל די
 אי־ײנ־ זאלצן פראצצנםצז באשטימםע די אז

מאנאמ יעדען ויעי־ען געשיקט
אנגצשםצל־ יצרמאנטצ אײבצן די חוץ א

 דער אפיס אינזצר אין פשקציאנירט טע
 באשםײצנד אלא־נטינג־דצפארטרצגט הייפט

שצז 25 א ערך אז פרן  אייפגא־ "צמצנפ יצנ
אונזצייצ פי־ן פונהםצן די אז זען. צ־ איז בע

 בתים בצלי די מיט אפמאכצז קאלצקםיװצ
 דצר איז דאפ װצרצן. פארלצצט ניט זא^ען
 װצרט עפ ײצלכצן ד־לד אפאראט י־ניאן

 הוגדערמצר בתים בצלי די פון א־יפגצראגט
 ארבעטעי־ אין יערי־עך דאיאר טײזענטצר

 דאנק א װאס דערפון זיך נעמט עס שכיר•־־,.
 ארבצט פין פיפטעם שטיק־ארבעט א־גזער
 גארמצנט פון פרייז ארבצטערפ דעם ־וערט

• באשטיממ  דצר פץ פארקײף־פרײז טןי'
 בײם אן גיט הבית בעל דער װעלכען דרעם

 אוגםערזו־ אפטצ די פי־יחצן. די פעטיען
 לײדצר׳ יױיזט. ביכער זײערע פון כוגגען

 גצסצטצלם זײנצן ייצלכצ גארמעגםם די אז
 ש און 75 מיט דא^אר 8 אלס גצװארצן

 פארקײפט גאר זײנצן פענט. 75 מיט דאי׳אר
 סצגט 75 מיט אר1דאי 12 פאר גצװארען

 אזצלכע אין סצנט. מיט דאלאר 16 אזייער
 ארבצטער די פאר אויף מיר מאנען ען1םאי
 דאס זײ קומט *וצלכצײ אוגטצרשײד דעם
 אומ־ צטװאס און מצכגיש צ' פילייכט איז

 אבעי צ'לם. זײטיגצו פארן פארשטצגדלעך
 עס ײצט דרעסמאכער געװײנלעכען דעם פאר
קלאר. געניג זײן

 בילד גענויערען מער א זיך שאפען צי
 זיץ װעט איז• אינטצרגצמינג די גרייס יוי

 צ*־ פאנדצן בײדצ אז באמצרקצן, צו גענידג
 װעלפציר־פאנד און דיצלםה־ דצר - זאמצן

 ארײן נצמצן — רעטײצרמצנם־פאגד דער און
 אנ־ דאלאי־. מיליאן 14 װאפצרע יצילצך

 מצנשצן פיל אזוי מיט ארבצט די פירצנדיג
 די בײ בתים. בצלי ציױשצן נאך דצרצו אין

 די שפילט דאלאר דער ײצלכע פיז מערסטע
 װאס װאונדצר א פשיש איז ראלצ• דיײפם

 םך קײן געטראפען :יט זיך האבען איצט ביז
 איז צם אימאנגצנעמייצכקײטצן. פין פאלצן
 איז ־ואם םיםםצם די פארדאנקצן צ־ בלריז

 א־ן צ־ריה יארען רים עטאבלירט גצײ־ארצז
 געשא־ זײנצן ייצלכצ םטאנדארדס הײכצ ,ד

 זײ־ ױעלכע מענשען די פאר געװארען פען
ארבצם. דער בײ באשצפםיגט נצז

 פא־ האט צײ־יק צייט שטיקעל א מיט
 אײ־ פאפירצן. די רעױידירצן בײם אז סירט,

 פער־ א אין אװעקגעלייגט װערען זײ דער
 געװארען, באמערקט איז פלאץ, מאנענטצז

 װאם אץ ציפערצן די נים שםימצן צפצס אז
 אייץ זײ אין ארײנגצקרקס האט מצן מער

 געװארען מען איז פארדעכטיגט שטארקער
 רעטײערמענט פון אקאונםענס צ-ייי יד אויף

ךי1גי איז א־נטערז־כ-נג אן פאנד.  גצמאכט '
 פירמצס פלו״אלצ ביכער די איבצר געױארעז

 האבצן פארדעכטיגצ צוויי די וועלכצ מים
 מאנאטצז. פ^ך צצםצ1י די אין טאן צי גצהאט

 אונטערדכינג די אז געײצן. איז סיך• דער
 vb 353.678 םימצ א אז ארײסגעבראכט האט

 בתים ^צלי די ייצלכצ אויף שכירית דאיאר
 18 ױאםעיצ ביישטײערעו גצדארפט האבצז

 ײצלפצר־ א'ן ד-צלטה־ צ־ם דאייא־ םײזענם
t איז ײניאן■ אונזצר פרן פאנד ’k גצלינ־ א 

גצײארעז• אנטרינען איפן צעלטצן

 צוױי די פון אײנער האט מעשה. בעת
- אקאינטצנטפ  פאר־ — גאלדבצרג װיליאם -

 אור״ אן אײסרייד• פאיישצן א א־נמצר לאנגמ
ב  אויר־ — צ־ײיטצר דצר ױאכצן. 2 א-יף ײי
 גצװארצן ״קראנק״ יך!יגי א־ז — קיײן יױ:ג

 סצ־ איץ אין גע־אלמצן האט פר־י זײן אץ
 איר אױםצאלצו איר זאל מען אז ייצפאניי־צן.

 װאס מיט ניט האט זי מחמח גצהאייט מאנ׳פ
 זאגצן• צ' איבעריג איבצרצ־לעבצן. טאג א

 קײן װצרט ניט זײנצן מצשײת בײדצ אז
 אנגצשמצלטצ צװײ די אײ. אויסגצבלאזצן

 ו גצ־וארעז• םופפצנדירט גלײד ױינען
 די פון שװינדצל דצם װצגצן נײם די
 אין פארשפרײט גלײך זיך האט בתים, בצלי

 אין האבצן פירמען די פון אײניגצ רארקצט.
 אנדצרצ ביץ. א־ן שטײן גצלײקענמ אנפאנגכ

 יציצז גוטצומאכען אנגעבאטצן באלד האבצז
 איז װעלכצר ד־בינםקי. פרעזידענט סענט.
 דצם ײעגצז גצ־וארצן אינפארמירט היכף

 אז באשםאנען, אנפאנג פון באלד איז צופאי־'.
 ײצרצז איבצרגצגצבען זאיי זאך גאנצצ די

 גצגצן קלאגצ די אטײרני, דיסטריקט צים
 די און אקאונטצנס אימאי־צנטלצכצ צװײ די
 אז דצרמאנצן. צו ווערם דא איז פירמצם. 5

ט  סםײם יארק ניו דצם פון אנםשײדדנג אן יוי
 כא־ גיט װצלכצר דער איז קאורט פ־פרים

 אונםצרן שולדיג, פיל אזוי אויף פונקם באר
כאבאר. נצמם װאם דצר װי פונקט געזעץ■
 גצ־ איבצרגצגצבען פאלגלצך איז קײס די

 ײצלכצר אטוירני׳ דיפםריקם צ־ם װארצן
 אונםצדזו־ פילשטצנדיגצ א גצמאכם ־אט
 אויפגע־ אפיציעל איז עם װעלכער ביי כינג

 צס שװינדצל. גאנצצר דצר גציוארצן דצקם
 פיר־ באטרעפענדצ די אז ארויס, זיך וױיזט
 בי־ סצט טאפצלטצז א גצפירם האבצז מצס
 נײם קיץ אונז פאר צכ איז (ליידצר כער
 גנבד,. די פארדצקצן צ־ אבזיכט מיטז :יט>

 ארויס־ כלז־מרשט האט פירמצס די פון אײנצ
 צוױי די פין אײנצם פ־ן פרוי די גצשטצלט

 פאר־ צ' כדי ־בוקקיפצרין אלס אקאונמעגס.
 זיך האבצן אנדצרצ א'ן שװינדעל דצם דעקען

מצטאדען• צנלצכצ מיט באניצמ
 בײדצ — ױנגצליימ צװיי װאס שאד א

 — קינדער פון פאטערס און פאי־הײראטע
 זיך האבצן אץ גצפאלצן נידצריג אזוי זײגען

 בא־ צו גגבה מיאוםצר אזא אין ארײנגצלאזט
צנצן צי• און שװינדלצן  ארבצטצר־ אן ב׳גנב׳

 צו געװארצן ארגאניזירט איז ױעלכער פאנד
 מצנ־ צלטצרצ אץ נײט־ליידצנדצ ד׳צלפצן

 דצר בײ יואס שצדלעכצר נאך איז צס שצן.
 פארמצג־ נאך זיך גצפינצז צײט׳ הײנמיגצר

 זו־ װצלכצ פירמצס, רעפפעדטירטצ אץ עכצ1־
 באש־וינד־ אופן צקצלהאפטצז אזא אײף כצז

אן די צן1'  זייצרצ פון א־בצמער די אץ ײני
 ש־וצר־פארהא־ זייצרצ פון פירמצם. אייגצנצ

 פשום זיך פרצגט צס פראצצנטצז. רעייצמע
 דרעס־פירמצ א קצן טיף װי — פראגע די

 הונ־ צכצ1̂ אײף זיד ־שוראפצן צו ז־נהעז
גרענצץ קיץ ניטא דען איז י דא^אר דערם
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$רף ז דעם צו ד י « זי  פאראנםװארם־ די ני
מ ע ך אינדוסםריע דער פון פירצרשאסם ל  זי

י דעם אין אריינסױאכםצז
 אנגע־ אוגםען די און ײנגעלײם צודײ וײ

 גרענד דער דודך דײגען פירםעס. גצבענע
שורי  פונק־ 5 אויף גצװארען אמצקלאגם דז

 שולדיג װערען געפינען זאלצז זײ ודעז םצן.
תפיםד- יאר 5 ביז זיי צרװארס געריכם. פון

ײנען פירםעם די : פאלגם וױ ז
עניו מע7 498 סײנשםײז. אח פ#רנעם  ;עוו

 פארםעל ;בראדיױי 1359 םאשאנם. פער־װײ
די און בראדװיי. 1385 אינק״ דרעם שו  ח

.1385 אינק- פארםאגם
 זײנען בתים בעי־י םאלגעגדע די אויך

ען־ אגגצקראגם ײאי גצ
 :סטריש 3ס איסט 3t< אליפאנם. מארי

 וועםם; פארק צענםראל 148 גיבם■ דזשאד
 לעם־ און םםרים. סםע8ס 2H9 הײם. פאקס
פארק. פארעםם לדירנער, םער

רני דיטםריקם  האם ודעלכעד האגעז■ אםוי
שורי. גרצגד דער פאר קיים די אגגעטירם  דז

wjh ג<- שםארק קאגפעדעגץ פרעם בײם 
ס *רעזידעגם לדיבם םקי׳  אין שםעלונג דובינ

 פשרה א או׳יף אײנצוגײז ®ז זיד אנסזאגעז
פירםעס. רעפענדז6בא זײ סים

rc? די ro g ra y ר פון זן פ י ױי ך פפ עיז  פ
^ן מ ר $וד ריי $ ב ײ ד

מ די םי ײנ ױ דער פון קאנפ״צגשאן ה  נ
 רהאו לײבאר. אחי פצדצדײשאן םסײם יארקער

*י ר ד מ ײ ר  פ*ר־ האפ שװידת ד׳י פון ש
שאינם דדעם ד*ם םראםען  ר-אס באארד, דז

ם ײד ען ני ם בי r האד א או׳יף מ e פיײצר־ די
מ ס• ײ שןג ז הינידןג ד׳ o* מנײ׳צן *יז ן p r
ם• אזײ ל ײגיג מ  א און *רנםערעמןנס וז

מ י ז םעל ו » נם א גח־מ. בי צן די וזן צוגג  זי
ד פרן ש*ן ד׳ן  צאר־ יאר דעם יײגען ק*נוזןג

ז מ פ י ײ זייז מ עז פען איז י*ד?. ג  פאר־ מדי
 צײט צו צײט פין «ת אסיס »ין גרםען

םעסיעם. די בײ שםדנדע 9 פארבד־אבם
םעמזראל דעם ®ץ פירעד די שצז.  שםאםי

 געע־ האבען קארגםיל־ לי׳יבאר *יז טדײדם
 פארגצ־ זײנעז עס ק*נװצנש*ן. ד׳י פעגם

װזרען. שםעלם  באגריםוגגעז• קורזזע פאר גע
 דער אויך את יארק ניו פת פזײאר דןיר

 דער קירכע. קאםרילישער דער פיז ד.ײ«ם
 דעם ארײסגערוםעז האם װעלכעד רעדגער

 דזשאדדדט געווען איז אינםערעם גרעםםעז
ם כדני■  םע־ אםעריקען דער פח •רעזידענ

לײבאר. אװ דערײשאן
 .פעכאטנע־ קלאט דעם *ו באלאנגם פיני
ם באװירקען ,װזילכע רעדנער.  צוהערער די ני

 דירך נאר קראפם• אראםארישע זימ דורך
r אײנפאכקײם דער e זית :װזןי׳ט פשים־ן 

 םון ארט עצם דער און פאייקםםיםי׳עכקײם
מיי פאכס רעדעז יית  דעם אײד אייף ה

םיכען אן פון אימדרו?  ײעל־ געשפרעד אינ
 און פאקטען כוים דורכגעדוגגען איז כער

r בײשפילעז e װירקלעכקיים. דער
 פרא־ איבער גערעדם ער ר.אם פאל דאס
ז מ ז ל ען ױעלכע נ סי  םאג־ אויפן אי־צט ש

 יוא־ דער װעגען גערעדט האס ער ארדנוטט
ריגג שיגנםאגער’  צי באציאונג איר א־ן '־עגי

 װע־ םפעציעל אין לאנד פון עפאנאטי דער
ען  ארגאגיזירםעי• דער צי שם«די:ג איר :

 אםגע־ זיר האם ער באײעגיגס ארבעםער
r פאליסים די אויף שםעיס e ר ע  רע־ זונז
ײ״גג פון לעגדער די צי שטעליגג איר און ג

 ער און פארהאנג אייהנרנעם דעם ־.ינםער
 ױ־ אייגענע די געשאנעוועם גים אויך האט

 װעגען דענקט ער װאס די זאגען גו ניאנס
 .”.רעידם די אין םכםוכים ױריסדיקציע די

 סון צײט צי ציים פון געמאכס ווערען װאס
8'r שײכות אין צוױיטער. דער א־יף ױניאן 

 איז װעלכער אפמאך. .גא־רעידינג״ דעם מיט
 מצד געדארען אונםערגעשריבען רעצטענם

r פירער די e לייבאר אײ םעדעריישאז דער 
 זיך ער האם לעצם צו סי־אי־א. דער און

 איבער שארף. גאנץ טאקע r» ארויםגעזאגם■
 װעל־ ױניאנס, םך א םון םענדענץ נייער דער

 גרויס■ ווערעז צו באגער זייער אין כע
 זײ און םרעזשוריס גרויסע שאפען צו זיכעז

 איגםעדעסען די אפםמאל פאדנאכלעסיגען
מיםגלידער. זייערע =־ון

 לעצטען דעם אויף זיך אפשםעלען בײם
 שיינעם א אויסגעדריקם עזי האם פונקם.

 זייער א געמאכם האם וועלכער געדאנק•
 דע־ םאדזאםעלםע די אויף איינדרוק גוסען

 םא־ קודם־כל אז גןיזאגם. האם ער ^עגאסעץ.
 פונדאםענםאלע די פארגעסען נים םיר רען

r סמקציעט e ם: םרײד אניז  םארבע־ צד ױני
r לאגע עקאנאמישע די סעי־זח e אינ־ דעם 

 א־נאניזאציע דוייך אדגעסער דיװידיעלעז
 לוין. אין העכערדגג א און שםרנדעז קירצערע

 װעלכע עז.8»־ינצי ?ארדינאלע זײנען דאס
ז חז  אוסשםעג־ אלע אונםער »ון טאל אלע פ

ג ארן דיײד ײעדעז געהאלסעז דעז ײלי  די ה
r? ײר קערס ידעלכע ײניאן. e  e ודעג. דעם 
 באדען דזים פאדלירם האר. א אדיף אפילו

ר מ רנ פיט. אירע א
 ײ־ אז אנגעפערקס. ער האם צח־ײטעג^

 צו כדי געדדארעז ארגאניײדס זײנעז ניאנה
ן מ ל מ  זיד ער האס דא אנדעדיע. די איש< י

ת מי ש  *זינלכע יוניאנם. די אויף ®ארריפען ם
 םעדיסאריעם נ^עםדע אין ארײז דדינגען

ן און מ י r סיטגליז־ןר אװעקצורײנמז ז e אנ־ 
 אוסארגאג־זירסע דץ ) ארגאנתירםע דערע

 גים איז דאס אז מװארענם. האם ;ןר ®אכען.
r גײסם אין e ס־ידערלזינקײש■ r8 סאלידא־ 

r אידעאלעז די — :ריםעפ e שרייד עכםען 
 פרינ־ אויפן געבויש זיינען װעלכע יוניאניזם

r צ־־פ e בדירער־ געגענזײםיגע א.ץ אזזדית 
י׳עכקײם.

r פארענדיגם האם ער ' i אינםערעסאגםע 
 איז וואם אז דערקלער־נג. דער םים רעדע
r ײך כיר װעלען קאסעם רײכע שייך v 
 בעלי די מיט פאיגלייכצן קענעז ניט 4כאי

 ריזיגע זײערע מים פארגלייך אין בתים•
 איז פאטענצען. גי־ויסצ און פארטצגצנס

 װצרם. װאס וױיניג ױגיאן רײכטםע די אפילו
 ארבצטצר ארגאניזירטער דצר פון קראפט די

 גצ^ט־פארכיצגצנס• אין גיט ליגט באײצגונג
 אירצ פון קאםםסלוסטיגקײט דצר אין נאר

 אין א־ן גרייםטײם דצר אין פיסגלידצר.
י צ r אפפצרװילימץים י e ד״ יצדצן ײוי ד  אינ

ז ע  .-,אידצאי rT פאי קצמםעז צו פצרזאן ^
 ױאס הויפט־קראסט אונזצר ליגם דצם אין
 נים איר קצן ייצייט דצר אין גצלם ימצ5 לײן

צ די אסקויפצן. r רצי e פיני פרצזיז־צנט 
 אפיא־ ־"־כיגע מיט נעויארען כאג״יײט איז

דיססצנםען.

% י ־ * ו ‘־״^• •VI׳ ״י י '
ם דיגסםאג צ צז1 י  אין איז אײגיסט■ ט

r צלםער e &גצשטארבצן פלוצלינג יאר ס 
לאנג־יאריגצי דצר גאלדשסײן, דזשײקאב

געדעבמיג^ײם -------------—
 באארד דזשאינט ײ־צס פין ביזנצס־אגצנם

r םיםגליד אין e שם^ .22 לאקאל  האט גאלד
 דצר צו אומגצקצרם גצהאם וואס גאר זיך

 יוניטי־ דעם אין וואקאציצ א גאר ארבצט
 און גום זײער פארבראכש האס ער װאו הויז.

 האם אפיס■ אין סאג צרשטען זײן מאנםאג
 אבצר פרײלעך און מוטיג אויסגצזען ער

 װי גצפילט נים ער האט פרי׳ פארגען אויף
r גצקענט ניט האט און אמבעםמען ’i צי 

צי  אד־ פדן מיטגליד א ױיצנדיג ארבצט. ד
 געשיקט אפיס דער אים האט בצםער־רינג

 האט ײצלכער ספצציאליםט■ א דאקטאר א צו
 אגגצגרי־ איז אים בײ אז דצרקרערט. באלד

 צ־ פארזאגט אים האט צר הארץ. דאס פען
 בצט אין גצלאסצו און רואיג פארבלײבצן

 מאר־ באזוכצן װײםצר אים װעם ער אז אין
פרי. גצן

 טעלצפאני־דט גלײך האט גאלדשטיץ מרס.
 םאד־ אין גצשםצלס זיד האם און אפיס אין

 דצם קראוויץ■ מייצר ברודצי־ מים בינדונג
r פארוואלםצר e דצפארטפענט. אפיליאייסעד 

 צ־־ פאגס איר ויצגצן אים אינםארםירצן צו
צם פון כאראקםעריםםיש שסאנד.  מצנ־ י

 איז ארבעם r^ צו איבערגעבענהײם שצנ׳ם
 גצ־ איר פארצנדיגם ד.אם ױ איידער וואס

 דצם איבצרגצנוסצן גאלדשםײן האס שפו־צך.
 אױפפערקזאם קראװיצ׳צז האס און טצלעםאן
 געהאט צר האם מארגען אויף אז געסאכס.

r שאפ את אדויםצוגײז בא־טטימס e אײב־ 
 היכטיד א אויםצוגלײכצן ■4קז ארן ראטס

 איצט איז צר וױ אדײ א־ן פירפצ■ ד׳צר סיט
 ?צנצו נים ידארש׳־ש־־צד ירצש rx קראנק

 גצבצ־ צר האס אפוינסמענם. דצם תאלםצן
" זאל קראדדיץ אד ׳טען. r̂־ גדם אז *  r דאכ 

 מיט־ם עסלצכע פים 2אינ פאר באזארגצז
ס שוין צר איז שפעםער  די צװישצז געװען ני

לצבעזײגע.
 פרײ־ א גצװען אלצפז^ל איז rגאלדשטי

 שםאסיגצן א געהאם אלעפאל פצנש. ייצכצר
 צס איז אפםפאל דצי־ציילצן. צו אנעקדאם

 פון אםט גאנץ r» שאפ פון פצשדי א געײצז
 דצר פין 'יצטעראן אלם עי־םארונגצז זײנצ

 םאר־ איז צר װאו ײעלם־פלחםה. ערשםער
 לצצ־ םאקצ האם צר גצווארצן. וראינדצרם

 אײף ביסציי היפש א זיך באקלאגם םצנם
 ױין פיט הארץ. אויפן נים אבצר גצזונם• rױ

 פין פיאנצר א נאד אפגצשםארבצן איז םוים
ט גצדיגט האט צר װעםען ױניאן• דער  כי

גצטרײשאפם• איז יייבע
 ביטלצך צו ריר פארלירצן אז" אם און

 אין דװיןא ניט א־ז םוצר אץ בײצר אוניצי־צ
 יצפארט־ אפייייאײטעד יצי־ צלטןר. טיפצו
 האט גא־ידשטיין ברודצר ײצלכצז צ־ םצגט

ן װי מצר צטיואס איו ז־זאט באיאנגט.  ווו א'
 — אגצגטען ביזנצס 3 פארל־ירעז ראנאטען

 רא־ איזי נאכהצר האשטאנזא דדטא פר־־צר
ײ צ פ ענ  אי*צ גאלדשט״ן. דזשצק א״צט א־ז ז
r א־ינער ק'ין פצנ״צן. י־נגצ ציפלצך e •ױ 

ט איז bO r צלטצר גצײצן ני e .יי־צרצ 'אר 
 עס ױעד :יטא •־ידיג.1' םארבלײבצו צרטצר

פארנצפצן. זײ 1זאי
 אײנציגען זײער א־ן גאידשטיץ ר.י־ם. צי

 סימפאטיצס אונזערצ פיר שיהען ייראם■ ״ן.
 ײצרטצר. טרייפט ױארעפטטצ אונזערע אין
 אי־ אין גצטדייען א פארליירען האבצן ױ־

 ײ• די און סאטער און םאן בציגצגצבצנצם
 גצ־ איז לאיאייצז א סארלוירצן האט :יאן

ק: זײן צי־צ ט־צי• טרײצז צנ אני
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ױניאן קלאוקמאכער דער פון רודער בײם
 האט קאנגרעס םער83 ער

 זיין פארענדיגט שוין
 לאנד אינם טערםין.

 צו גרײםעז זיך מען נעמט
צלצקשאנם׳ קומעגדע די

צװײטעןנאװעמבער. דעם
אויס־ װעם עם װעלכע אין

 רעפרצזענםאנטעז־ נייער א װערען גצוױילם
 גא־ םצנאם- פון מיטגלידער ח־יםצל א הייז,

 איינשלי־ סםײםם. פארשיידצגע פון ײערנארס
 פאר־ פאר קאנדידאםצן און יארק, נײ טצנדיג

אםםצן. פאליטישצ אנז־צרצ שײדענצ
 װיכ־ א האבען װעלען יואלען דאזיגצ די
r װאוילדין פאין באדײם־נג םיגע e גאנצען 
ד אנ  ארבעטצר־באפעלקערונג. דער פין און י

 אירצ אינםצרנצשאנצל- די ױניאן. אונזצר
 דע־ װעלצן באארדם דזשאינם אין יאקאלצז

 אינם אנםייל םיכםיגצז א גצרצן ריבער
 אונ־ פאביליזירען דורך עייצקשאךקאםפי^

 םצ־ פאליםישער פאר פיםגלידצרשאפם זער
 ליבעראלע. דערװיילען העלפצז את םינקײס

 קאנ־ צום קאנדידאםען ארבעםצר־פריינד־׳עכצ
אםםצז. פאליםישע אנדצרצ את גרצס

ת איר  אונזצר אין פיםגלידער די אז ר׳
 צרשס נים מעז דארף יוניאן קי*אוקראכצר

 איז עס וױכםיג ידי דצרקלערצז אנהײבען
 אין באסייליגצז צ' אקםיװ ױך ארפצסצר פאד
צבצז פאליםישצז דעם ' r e .אונזצר ייאנד 

r םראדיציצ א האס ארגאניזציצ e פאלים'־ 
 ז־י יױ זר׳ט אזיי איז װאס סעמיגטײם. שצר

אן  םיםגלי־ די *ץ אנםירדגג די גרפא. "ני
r דער e אייצפאיי האבען ארכאניזאציע אונזצר 

 דעד־ די באפצסםיגען צו כדי אז פארשםזמצז•
 אויפן אויס קצםפעז פיר װאס גרייכונגען

^ ־ ם ע ק  דאר־ קאנםצרענץ־םיש ביים rא פי
 קא:־ איז פארםרעםער האבצן אייך פיר פען

 פין אינםערעסעז די סארשסייען יואם גרצם•
 וױ־ זיעצן און ארבצםצר־באפצלקערונג דצר
פארםיידיגען. צו א־נטצרעםצז דאזיגצ די יייג

אונ־ קאנגרעס. םער83 פריערד־גער דער
 אדפיניסםראציע. רצפיב^יקאנישצר דצר טער
 אײפגצםאן. גארנים ארבצטצר די םאר האם

 די צנדיגצן צו לץםאד נישט גאר האם צר
י r8 ייאנד אין רצסעםיל־ צקאנאםישצ  ײאל־ י

 האנגרעט דער ארבצטםיאז־גקײט. סענדע
 פארמעג־ די פאר שםײערען רעדוצירם האם

 אפגצזאגט זיך האט צר אבצר בירגצר. עכצ‘'
 דער פאר שטייער־משא די פארי׳ייכםערען צו

 נים גאר האם צר ארבעםער־באפעלקצרונג.
 פין קײף־קראפם די פארבעםצרען צו געםאן

 פאר־ נים האם ער אין באפצלהצרעג דצר
 וועי־ געזעץ. !ימצפט־הארםי דצם יכטצרטי1י

 דער פון ױעג איז שםיינער סך א לײגם כצר
 דאט באװעגונג. ארבצטצר ארגאניזירםצר

 געווען איז געםאן. האט צי װאם מיים״םע.
 א־נזערע פין הײפעלע קלײנעם דעם י*םיבת

 אר־ פשים׳צר דצר אבצר בירגצר. רײכסטע
 .פארגעםענער דער געיוארען איז בצטדר
ש״ צנ קאנורע־. טען83 פריצרדיגצז בײם י

r פראגצ די שםיים איצם e דערוױילען 
 פאר־ זױינער יעדער קאנגרעם. סצז84 דעם

 ארבצטער־ דצרוױילצז צי אייף אז ־דטיים.
 פירען מעז דארף ?אנגרעם ניידס צים פרײנם

 צ' אײף און צי׳עלשאן־קא״פײז מיכםיגצז א
 הא־ פצן דארף rיBעקשאדקאם,עי אן פירען

װאל־ אינםצרנצשאנעל אונזער גצלט. בצז

גלער, איזידאר סין ̂נ
שאינם קלאוק מענעדזשער גנגנעראל באארד ח

 פרצ־ פון פארזיץ אונטערן קאםיטצ. קאמפ^
 אן פאנאגדערגצשיקם האם דובינסקי, זידענט

 ב־ישםייצ־ פאר םיםגלידער אלע צי אויפר־ף
 לאקאי״ע שאפצז צו און קאםפ^ צלם רונגצז

 אויף לאדיםעם צלצקשאן באארד דזשאינם את
 אויפקלצרונגס־ארבצט דצר מיט אנצופירצן

 אויפרוף ןדער קאםפײן. פון אישוס די איבער
 זייט עצםער‘' דצר אויף פארעפצנםלעכט איז

 *גצרעכםיגקײם׳ נ־פער הײנטיגצן אינם
רצדאקציצ). די

 מיד האבצז באארד דזשאינם אונזער אין
 םים קאםיםע, צלעקשאן־קאםפיח אן גצשאפצן

 םרצזשו־ און פארזיצצר אלס יגקײם רדײב מיק
 מצ־ די r־n? גייעז צס ויצלכען אין רצר.

צ פיז נצדזשצרס ד  בצ־ אלע איז לאקאלצז ז
r אםםצ e קאמיםצ די אם ױניאן. אונזער 

 קלאוקפא־ אלע צו אפיל אן םים זיך ־יצ:דצס
 וואל־ אינם אנםייל אקםיװעז אן נעפצז צי כער

 צום דאלאר 2 בײצושםייערעז און קאםפיין
צי^עק־שאן־פאנד.

 איז עם שװעד װי גום גאנץ באגרייף איך
ר איז צ  זדן צײם אומגינםםיגצר איצםיגצר י

 בײ־ פאר רצזי4אפצי צו אינדוסםריצ■ דצר
r ניםא איז צס אבער שםייערונגצז. v אנ־ 

r ברירה. דצרצ ”* r e םעפם־ דער בינדם זייס 
 סאר יוניאן די הצ:ם. אונזערצ געזעץ הארםי׳י

 פאליםישער פאר פאגדצז אירע באנוצצז נים
r ארבצס. e באםראכםצן זײם אנדערער דצר 

 װיכ־ צר זיינצן 'דאלען איצםיגצ די אז כייר.
 אינםערעטען. צקאנאםישע ארנזצרײ פאר סיג
^ נים םארעז ריר ײייםענט. דער פון ש

ם דצר פון םשערמאן דצר אי־ם שאינ  ח
 אלנ־ צו איך אפצליר קאמפײז־קאםיםע באארד

 בײםראג זײצר מאכצן צו מיםגלידער זערצ
 די םים פארםעסם יױכםיגען דעם אם צי

 העלפען או־ן לאנד פין כיחות רעאקציאנצרע
 דצרדוײלצן דורך צוקונפט די פארבעםצרצז

 ארבעםער־פרײנדלצכען און צז|יבצראי1י א
נאװצמבער. קומצניצז קאנגרעס.

צם האב איך  פא־ דצר צו צ־טרוי פולען י
שער טי  מיםגלידער אונזצרע פין רײפקײט 'י

 די פון וויכםיגקייט די פארשמ־^צן ױי אז
 װעלען זײ אז און קאנגרעס־װאלצז קומעגדע

 קאמפײן׳ צום חלק זייער װי מער בייםראגצן
 פאר־ די אין געטאן עס האבען זײ *־י פינלט

 א צילײגען אלע לאמיר יארען. גאנגצנע
 ליבסראלען א דערוױילען העלפש און האנם

 פראגרעסיװט דורכפירעז זאל װאס לאלגרעמ
 גאנץ פאר און ארנעמער די פאר גסזעצטן

אמעריקט
 אויך איך װיל געלצגענהיים דער בײ

 םיםגייידער. אלגזצרצ ראכצן אץפמערקזאם
 ערשםער דצר אין און םעפטעםבער סיף אז

 װאל־רצ־ די פאר קורען אקםאבעי־ פון װאך
עי יעדער יארק. נױ אין גיסטראציעם  איינ

 זיך רעגיסםרירם ער אײב אז פארשםיים,
 איד שםימען. צו רעכם r̂- ער רטי1פארי ניט

רידער אײי צו דעריבער אפעיייר  קלאיק־ י
 רצג״ס־ צו זיך פארגעסען צי ניט מאכער.
 װאל־בארעכ־ די אז זען אײד אין טרירצז
װי משפחות׳ אייציצ אין םיםגלידער םיגמצ

 רצגיססרירען. זיך זאלען םרײנד אייערע אויך
 נאװעם־ צוױיםעז דצם שםימעז קצגצן צו כדי

 זיך ענלאלם זיך רעגיםםרירען בײם בצר.
 דצר איז וואם פארםײ, ליבצראלער דצר אין

 נױ אין ײניאנט די פין ארעם פאליטישער
סםיים. יארק

באגריסינג לײכאר־דעי א
לײבאר־ ילםצן דצם מיר פייצרען היי־יאר

 אמצריקאנצר דצר פון געשיכטצ דצר אין דצי
באװעגינג. ארבצטצר

 צו מנהג א כמצט י־צװארצז שלין איז צס
 באגריטינג לײבאר־דעי דער אין דערםאנען

 ארגאניזירםצר דצר פדן דערגרײכוגגצן ד•
צם זינם באוועגוע. ארבעטער  ליי־ יעצםען י
 אייצ אויסרצכצנצן אבצר םוב. ײם באר־ז־צי

 פלאץ. דצר נים דאך דצרלויבט דערגרײכונגען
 צ־ דא באניגצנען דעריבצר מיך איך װעל

 םיי־ מיין לוים זימעז■ צט װאפ פארצייכענען.
ױכםיגטםע םאמע די נונג. דצרגרייכרגגעז. '

 דערגרײכוגג, װיכםיגםםצ די אז האלם איך
r דערנצנםערונג די את הײ־יאר, e שםרײ־ די 

 בא־ ארבעםער דער אין צלעמצנםצז םענדע
 ל. אװ 2נ א. צידישצז אפמאך דער ודעגונג,

 ארגאניזיר־ פארכאפצז צו ניס א. אי. סי. את
 אנדערען בײם זדינער אונםערנעמונגעז םצ

*r ײריסדיקציצ־ אפצושםעלען לאץ8 דער 
ת אין אינםערנעשאנצלס די צודישצן סאזרי

.4ל איז־ פ.
רדינג׳־אפפאך דער האפענם־ ײעם .נא־רז

עך  צדדי־ אישיגקײם ארגאנישער צ־ פירען י
פעדעראציעס. בײדע שצז

 ידערצז דערגרײכם ענדלעך יועס דצרפים
 םרײד פאראײניגםע א האבען צז־ ציל דצר

 איצם שײז אםעריקע. איז באעעגונג ײניאן
 קאסס־ באזײםיגעז הצלפצן אפטאך דער װעם

 אר־ דצר אין ױריסדיקציע־קאנפליקםצז בארצ
 לצ־ ודעם ענערגיע די ^ באװעגונג בצםער

 צי אויף װערעז אויסגענוצם ברייםער נצן
 וועם ער אומארגאניזירםע. די ארגאניזירצז

 ציזאמצנארבעם נעענםערצ א כיאכען מעגלעד
 עקאנאכיי־ אײפן פראלציצס ביידע צײישען

 אמעריקצ אין גצבים פאליםישצן rK שעז
צט פארגרעםצרצז אויך איז  פיז א־שפלום י

 אייפן באװעגינג ארבצםער אםעריקאנער דער
 דער אין ספעציצל גצבים. אינםערנאציאנא״יען
 פון קאנפעדעראציצ אינםצרגאציאנאלצר

 אינםערנאציאנאלען אינם און ױניאנם טוײיד
א.). על. (א*. ארבצטס־אמם

גצ־ אויפן אויפטי. וײכטיגער צוױימצר א
 אין הארמאניע מעי ארײנברענגען פון בים
 פלאן. דער איז באװעג*נג. ײניאן םרייד דער
 קאונםיל עקזעקוםיװ ל. אװ פ. א. דער יואס
 באזייםי־ צו אייף פארמולירם לצצםצנם האם
 אינמער־ צװישען ױריםדיקציע־סכםוכים גצז

 צו־ דעם דערגרײכען זיי איידער נעשאנעלם.
 את, עס ברידער־מלחמװ^ אםענצ פיז שםאנד

ך פארשםיים  םוד. rלי נים קײנעם פאר זי
ו יועלצז שלום־פלענער ביידע אז י  אנשםוי• ז

 רענשען מאנרצ פון געגיערשאפם דער אז םעז
r רייען די אין e באודע־ ױניאז םרייד דער 

 פין מלאד דצר אז האפען, לאכייי אבער נוגג.
 מלחמה פין מלאך דעם זימ גיבר וועם שלים

ארבצפצר־רייען. אינזצרע אין
 דארף דערגרײכינג פאזיםיװע א אלס

םרײד די אז װצרען. דערמאנם אויך



------------------------^ 26 דיט
 די םראץ הײ־יאר, האם, באוועגרנג ױגיאן

 דער פון פאליסיס עקאנאםישצ רעאקציאגערצ
 אײנ־ באוױזען אייזעגהאוער־אדמיניםםראציע

 פאזיציעס אױםגעקעאםםע אירע צוהאלםען
 אלגעמײן אינם אץ אינדוססריעפ די אין

 אבער אונז דארף דאט לעבעץ. עקאנאםישעז
 ארבעםם־ איצםיגע די אױב פארבלענדען. נים

 פין ציפערען די לויט האם וואם לאזיגקײם,
 מיליאן, פינף דערגרײכם שײן אױיל. x א.

 ארבעטם־צײט די און וואקסען װייםעו־ זאל
 הויפם־אי:־ די אין ארבעםען וואס די פאר

 אױ־ קוילען, שמאל, וױ לאנד פון דוסטריעם
 גזזשני־ וױיםער זאל אנדערע איז םאמאבילען

 גע־ אויך װערט דערמים וואם ווערען. םעז
 באמת זיך קען קו־ף־קראפט, זייער שניםעז

 װעם ־ועלכער קריזיס. םיפערער א אגהויבען
 ארבעםס־ די און ױניאנם די באדראעז

ארבעםער. בײםםע םון באדינגונגען
 בא־ קענעז קאגגרעם־וואלען איצטיגע די

 בעסע־ צום ענדערונג גרינםלעכע א דײםען
 אלע אנשםרענגעז וועלען גויר אויב רען.

 פון םערהײם א דערװיילען צ־ כוחות אונזערע
 נייעם איגם ארבעםער־םרײנד און ליבעראלעז

 ענ־ געהאלפען נאר נים ודאלם דאס קאנגרעס.
 דער םון גאנג רעאקציאנערעז דעם דערען

 װאלט דאס נאר אײזענהאוער־אדמיניסםראציע,
 די פאר קלימאט בעסערען א געשאפען אויך

 ארבעםער־ארגא־ םיז פוגהציעס צקאנאםישע
 לעצ־ די רוי דערשייגונגען אזעלכע גיזאציעס.

 נעשאנעל םון באשלוםען רעאקציאנערע םע
כצ באארד. רעליישאנס לײבאר צי  זײנען. "

 ל. אװ פ. א. םון געווארען געםאדעלם אגב.
 דאס און אויגוסט. אין קאויסיד עקזעקוםיװ
 געגען םטײם־געזעצעז פון זיך םארמערען

 פון דערוױילינג דער דורך קענען, ױניאנס.
 גאנץ א קריגען קאגגרעכ, פראגדעסױועז א

ווענדונג. אנדערע
 באגריםונג מײן פארענדיגען װיל איך

 אז װאונש ריטן לײבאר־דצ' הײנםיגעז צים
 ווע־ דערוױילט זאלעז נאוועמבער קומעגדעז

 ארבע־ די װאם ־אנדידאטען מײסםצ די רען
 ארבצ־ אונזצר און שטיצט באװעגונג מער
 אין מער צו פאראויס גײן זאל באװעגוגג םער

דערגרייכונגען. גרעםעדע

n : r r ה כ ר מי כ ת ע ו
 ראש אױט אויד פאלט חודש הײנטיגען

 מיט־ אינזערע װינשען דא איך װיל השנה.
 משפהות זייערע מיט בעאמםע און גלידער

ט*בה. וחתימה כתיבה א און יאר גליקלעכעז א

 אפל־־רץא־ אן געממ 23 לאר,אל
עלטער־פענפיעס פא־ ציעפ

.3 לאלאל ױרט י  ספארט־ועיר. אין בי
 עלטער־ פאר *אפליקאציעט אננעמען װעם

 סעפ־ ערשטעץ דעם צװישען פענטיעס•
צן5 דעם א־ן טערבער ט  ה"־ אקטאבער■ ו

 מענע־ י־יצס׳ ל־אי־ס באקאנט ראכט יאר
 גאלדבערג. סאול אץ ראקאל. פון דזשער

 קאכםעז.י1אפי בארעכטיגםע פארײאיםער.
 יאר■ קרמענדעז רעטייערען ױילען װעלכצ

 אפיייקאציצס ײיצי־צ אויטמאכען דארפצן
^ פ*:ם אפיס אי:ם א ק א  םען15 דעם ביז '

אקםאבער.
 פץ רעגי־אציצס אץ ר־יס נײע די

 רעםײערניענט פפארםיועיר אין םקױרט
 קיאוק־ אי;ם וױ זעלביגע די זײגען פאנד

פענטיע־פאנד. מאכער

לױךארבעסער ױדע װאס
/) דיס פון (שלום

 אויםגעברײ־ זײערע מים קאנסומעגטען די
 סחורות. ארן זאכען פון אײגקויפען טערםע

 קאנ־ די אויף בלויז אויסקוקען פאררואס טא
ז סופענטען

 בלויז נאטירלעך, איז. .פארוואם״ דער אם
 עקאנאמיסטען, די פראגע. רעםארישע א

 גוט, זײער םארשםײען אלע׳ מיר װי פונקם
 אינוועסםײ נים וועלען קאפיטאליסםעז די אז

 אונטערנעמוג־ נײע אין קאפיםאיען קײן רעז
 האלטען קאנסומענםען די זוען ציים, א אין גען
 קאפיטאליםטען די קויפען. פון צוריק זיך

 פראפי־ זײערע האבען אלץ פון פריער מוזען
 זײער גאר זײ קירצען א:ימ געזיכערט, םען

 ארײנ־ זיך זאל רעגירונג די אז פראדוקציע.
 אייגענע דורך זאל און זאך דער אין מישען

 בוי־פיסםעם (גרויםע אונםערנעםיגגען נייע
 וועגען שפיםאלען׳ שולען- הײזער, נײע םון
 אויסברײטערען ;פארשונגס־אינםםימוםען און
 קערפער־ נײע שאםען און עי. װי. םי. די

 םםי־ םאטען) אנדערע אין אזוינע שאםםען
 םראדוקציע, דער פון וואוקש דעם מדלירען

 האט װאס אדמיניםםראציע. די גים װיל —
 קא־ די צו איבערצוגעבען םארנוםען גאר זיך

 װאס דאם, אםייו הענט די אין פיםאליםםען
 רעגירוטנען דעמאקראםישע פריערדיגע די

 צום — עי. װי. (טי. אױפגעבױם אלײן האבען
 אויס־ אײן נאר דעריבער בלײבט ביישפיל).

 קאנ־ דעם אויגען די אין קוקען צו :ײעג
 אײנ־ זײן פון פולס דעם מעסטען און םומענט

 קויפען ער זאל װאס מיט אבער קויף־באגער.
 גרע־ ניט ווערען שכירות זײנע אויב רערער.

 געװארען פאלען פך א אין זיינען און פער
 מיט האבען זאל ער כדי און קלענער? גאר
 פארדינםט זײן מיט זיכער זײן קויפען, צו װאס
 דארף פעגי, יעדער איבער ציטערעז גיט און

 האס־ ארבעטען מאשין אינדוסטריעלע די דאך
 פירער די טאן ניט װילען דאם אבער טיגער.

 פון צײט א אין — אינדוםטריע דער פון
 גיען װעט װי טא שטילשטאנד. עקאנאמישען

 קאנםומענט דעם פון קויף־קראפט די־ הויבען
 דערמיט און מער װאס קײפען מאכען אים אץ

י העכער אלץ פראדוקציע די טרײבען
 די װעט קרײז פאר׳כישופ׳טען דעם פון

 אדמיניס־ קאפיטאליםםישע ־ רעפובליקאניש
 פינלט איז דאס ארוים. ניט מאל קײן טראציע

 נאכט נאך אז זיכער. איז עס װי זיכער, אזוי
 פון נאך מיר לעבען דעי־װײל טאג. קומט

 גע־ ־אט פראספעריטעט די יארען. פעטע די
 אבער אינערציע. שטארקע א זיך נאך י־אזען

אנהאלטען. ניט עס װעט י־אנג גאר
 אױ־ די ־אט היי־יאר, יילי. אנהױב א־ן

 אסאסיאיישאז״ פלענינג ״נעשאנעל טאריטעטע
 :נאמעז אונטערן באריכט א פארעפענםלעכט
 עקם־ עקאנאםישער אן פאר ״מעגלעכק־־״טען

 מען װארענם באריכט דעס אין פאנסיע״.
 אדמיניםטראציצ דער מיט פרעזידענט דעם

 ײצט רצכירונג די אויב אז אויםדריקלעך,
 סטירולי־ ניט אונםערנעמונגען אײגצנצ מיט
 25 פון סומע א אויף פראדוקציע די רצן

 יאר־ א אין לאיד דאפ וועט דאיאר. ביליאן
 צקאגאמישען אז אױ גצפינען ארום ציױי

 די אריבערשטײגען פיל װעט ױאס הריזיס•
 צרשטע די פון קריזיס לצם פרן שארפקײט
 רעקאמצנדירט - אז־צר יארצן. דרײםיגצר

 װידער זאל רעגירונג די — באריכט דער
קריגם־מא־ אויף סורצט גרויסע אױכגצבען

גערעכטיגקײט ײמ--------------
פארדינסט זייײן מ״מ טוט
 נײע רײצ א עםענען זאל ־זי אדער שינען.

 הא־ מיר װאס מין׳ דעם פון אוגםערנעמונגען
 ער־ דצר נו, אויםגצרעכענט. אקארשט בצז

 מײנט אלטערנאטיװע דער פ־ן טײל שטער
 באדײטענדי־ א מסתמא װאלט דצרצו קריג.

 צוגצ־ גערן קאפיטאליםטען די פון טײל גער
 אפילי ניס פאלק׳ דאס ניט אבער שטימט.

צר אעטצר אדמיניסםראציע איצטיגע די  י
 װצלצן אײזענהאוער :עגעראל פץ פירונג

 צװײטצר דצר נאר בלײבט גיין. דצרויף
 אז־םיניסםראציע די װצם נאטירלעך׳ טײל•

צם צו זיך  זיך װעט זי צוהערצן. ניט 1איצ י
 פארגלײך אין הגם װאס דערמיט. טרײסטצז

 צקאנא־ געװען 1954 יאר דאס איז 1953 מיט
 אויס אבצר. לאגצ• די זצט גצפאלען■ מיש
צם פירט רען ווען שלצכט. אזוי ניט  פאר־ י

 װײטצר אויד װעט און .1952 מיט גלײך
 ארײנ־ ifu װאםער קאלט אין פיגגער קײן
 עקאנאמישצ אן טטימולירען צו אויף םאן

 בי־ 25 םעלצגדיגע די אײף עקסאפנםיע
 דצר אין אפט עם איז אזױ דאלאר. ליאן

 דאש :אר זעם מען :פאי^יטיק םון װעלם
 אד־ די טוט װילען אץ זצן. װיל מען װאם

 רצאק־ די ־ואט דאם, זען איצט מיניסטראציצ
 אסאסיאײ־ (״נעשאנצל ״:אם״ פרן ציאנעו־צז

פארלאנגצן. ראנופצקטשורערם־) אװ שאן
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׳׳ױניטי־הויז״. אין איז אז־יגיסם טען 14 יצם
 דצר פין זומצר־דיײם פראכטפילצר דער אין

 גצ־ פאקאנא־בצרג• די אין אינטערנעשאנעל
 נ״יצר א פאר גרונטשטײן דער געװארען לייגט

 איז טאג זערביגצן דעם טעאטער־געבײדע.
 א פ־ן חנ־כת־הבית דער פארגעקומען אויך

 גצװארצן אויפגצבויט איז װאס '"ייץ־באד■
 טײ״ א זײנען פראיצקטען בײדצ הײ־יאר.

 ״ײניטי־ די ױאס פראגראם, ברײםען א פון
 צ־ איגטערגענימצן האט פארװאלטינג הויז״

 גרײסען דעם פארשענערען און פארבעסערען
 אנ־ ױינצן פײצרונגען ב-ידע רעזארט־פלאץ.

ד־בינטקי. פרעזידצגט פיז געװאיצן געפירט
 זי־ן װצט װעלכע טעאטצר־גצבײדצ■ די

ו האבען װעט זומער. קימענדען פארטיג : 
 פאר בינצ גר־־סצ א איו זיץ־פלעצצר הונדצרם

 אויך ײצס צס פארשטעלינגען. פארשײדצנצ
 װעלכער אײף פ־לם־ליײיצנט. ברייםצר א זײן
 ־1פיי מאדצרנסטצ די װײזען הצנצן ײצט דצן

 טויזענט ססא לאסטען ײצס געביידע די ר<ן.
ר יצבצן סיטואירם זײן װעט אין דא־־אר צ  י
ביידינג. אינטערנעשאנצל אלםער
 א־־ע דיאבען ״צט געבײדע שװיץ־באד די

 געװיינ־ ױינצן ײאס א־ינריכטינגצן ראדערנע
 צפע־ בײם פ־־עצצר. אזעלכע אין פאראן לעך
סיי פרעזידענט ־אט געבײדע די אט נצז בינ  דו
 איז דאס אז בארערקט טאן שפאםיגצן א אין

 קליידצר־ די װאס פראגרעס פ־נם סימבאל א
 ש־ויץ־ ״פ־נם דורכגצראכט האבצן ארבצטצר

 אי־ װייס־פרצזידענם שװיץ־באד״. צים שאפ
ײ דער פון סשערניאן נאג־־ער. זידאר ט  ײני

 באגריטונגס־רעדע זײן אין ־אט קאמיטצ■ הויז
 ײניטי־ װאס מ־י־ך װײטצן אויפן אנגעוױזצן

 כטדר ברענגענדיג דורכגצמאכט האט הויז
 פאר באקװעמלצכקײטען גרעםצדע און מצר

מיטגלידער. די

>- 1954 פעפמעמבע־

m אז פרמםערם קלאוק די םים
 סצזאן הייגםיגעי דצם עגצן

זאגצן, ניט מיר קענען
גום, זייצר איז צר אז

 זצלבער דצר אין אבצר
 אויך מיר קצנען צײט
 איז צר אז זאגצן ניט

 גרײסצ די צכט.1שי זייער
אר־ יצמבצרס אינזערצ פץ מאיאריטצט

אר־ מצז װאו דארם און בעטען
 לצבצן. א איז צס ײי מעז מאכם בצט.

 באנד־ די ״ברצן״ דער ניטא זיכער 'את צם
 — אראפ הימצל פדן װי ניט זיך קאטשען לצו
 דצר אין אין1' אין מצי־ טיג שטײט מען א־ז
אװערטאים פאי פערםיט דצם פאר ניאן”

 יצנצ־ איז געײצז איז צם װי שבת׳ פאר אין
 האם פצנצטצר אײז בײ דױאו :מאזמה־יארצן

 אנ־ בײם און ״פערמיט״ א פארלאנגט מען
־ די גצשאלטצן מעז האט פצנצטצר דצרן  ״
איז צס פערמים. דעם גצבען פאר ניאז

 מצן פאר״ואס ״שולד״ די אז מצגלצך. זײער
 סצזאן. דצם צ־ליב אזײ ניט איז יא. ארבצס

 סטיײיס, ?ואמפליצירטצ שײצרצ. די צוליב ״י
 צי אדי אבצר כצזאן. דצם גייצן װעלכע

 כײר זצען ארבעט• מצן װי י'אנג אזײ אזיי.
 באקיא־ דױקא זאי*ען מיר ־וארים אײן ניט
םעזאן. דעם גען

 אײ־ אינגאנצצן זיינען ריר אז רעגלעך,
 מאדע איצטיגצ די וױיל ״.1״סטאיי כער׳ן

 זיך האלטען ריר אבצר ״ײײנצז״. צ־ איז
אד  דארף צרשטענס, אז מײנונג. דער דיי גי

 העלפט צײײםענס. א־ז ״װײנצז״• אז־י ניט מ<ץ
 צס װאס איץ• ױינציד■ זיײצר ריטצל דער

 אין מי־ה־שחלרה א אנ־וארפצן איז. העלפס
 אונזער איז צס ארבעטער. די אײף פחד א

 אינ־ באשטימטע דא זיינען עס אז אײנדרוק,
 בתיס בעלי די פון צד דעס פין טערעסען

 ״־יײנצז״. זאי מען אז גראד. צן1װיי ־ועלכע
 קײן ניט דאך זײנען בתים בצי*י יד אט

 לצם צ־ נים דאך גצ־צרצן זײ :פרעמדע
 צ' אדער שםאל־מאגנאמען. די פ*ן שטאנד

 מצנ־ הײמישע זיינען זײ ניאיז־באראנצן. די
 פאר־ זײ אץ פרעסע אונזצר לייענצן זײ שצן.

 אי־־ די פץ גצזעלשאפט דצר אין ברענגצז
 פץ שטימינג די איבצר נצניעז זײ בצטער.

 שייז זיד האבצן זײ פ־ז פיייצ ארבצטצר. די
 דערלי^ע־ צו פרייז־סצםלען בײם ערלויבט

 גים אליץ איר װאס אמת ס׳איז ״אויב ;רצן
 פארװאם םא צייט. ביטצלצ אזא ס׳איז אז צי

 ״אױ !״ ? פרייזצן ׳אזוינצ׳ איר פארייאגגט
 געװען דען צם װאלט זיי זאגצן צײט. אזא
 אן אדצר פרצסער א װען גצפצרייצך• אזוי

 פאר סצזאן אין ארבעטצז זאל אפעי־ײטאר
7n װאך״. א דא־יאר 75 אדצר

 *קלאגעז״ אינזער אז בא־ײיזט. דאט
 זײ שפיי׳ט עם רעזולטאטצן• שוין ברעגגט

 דצם אויף 1וײי־ אר"ן. הענט די אין ארײן
 1װיי מען רעדיהציעס. מעז פארלאנגט רמד
 אין װצלכע פריװילעגיעם■ פארשיידענצ שיין

 די גצהאט נים זײ ױאלםען צײטען צ1נאיראי
 בת־ט בעלי די אנגצז.1פארי צ' עס ה־צפה
 מרה־שחידה פארשפרײםע די אט אײפ נ־צצז

 בא^ד ױאס געפי^לן. די א-יף שפי^צז צ־ כד־
 ביזנצס. פון ארײסג־יז ריט — זײ םמראשעז

מינדצסטצ. דאס נאי■ ניט זיי ייט רען ויען

, ClwV פון װ א ל ם ע ־ וױים־פרעזידענם ב

דעם םארשםייען מיר װי טײ1י .1,‘הכי
 א אריין נאר ״וױינעך׳ דאם ברצנגט צנין.

 ארבע־ די פון מוחית די אין צעמישעניש
 דערבײ װילען בתים ,,,בעי די א־ן — טער

 מיר װאסער. םוטנצם דעם אין פיש כאפצן
 טרײד קלאוק אין אז איבצרצײגם• טיף זײגען
 םײל־ — פראבלצמען. געװען 1צראי1אי זײנעז

 — מילדערצ. טײלמאל און שאי־פעי־ע 1מאי
 געשליכ־ נאר קענען פראבלצמען די אבצר
 קאנ־ און אגרעםיװער אן דורך װערען םעט

 ביז־ יװיאן. דער פון פאליסי סםרולטיװער
 צקאנא־ איר כאראקטצר• איר זיך האט געס
 שטיצענדיג אין אויסרעכענונג. איר א־ן מיע

 ביזנעםמאן. יצדצר װיים דצם. אויף דייז
 ערוואר־ קען צר וואם װײניגצר. אדצי־ כיעד
 מוט דער אז זעט. צר אויב נאטירייצך. טען.
 .בארגענען״ אז ער הויבט גצשלאגען איז
 אנגימ דארף ייניאן די מציאות. זיכצן אין

 אנגצ־ איז ױניאן די װי םיי1פאי דער מיט
 מצר ברענגען עם ײצט יארצן. פאר גאנגען
 אר־ די פאר סײ און טרייד פארן סײ ניצעז

 מוז מען ױניאז• דצר פאר סײ און בצטצר
 צר־ ניט לצן יוניאן די אז זינצן. אין האבען

 אלגעמײנעם דעם פץ גאנג דעם ענדערען פייי
 קעז ןיי1אי ײניאז די יצבצן. עקאנאמישען

צי צײטען בצסעדע קײז באשאפען ניט  אי
ר פין אויפגאבצ די ארבצם. רער  יוניאן דן
 ארכעמ, דא איז עס װען צײט דסר אין אז איז,
 זיין פון לסבען א מאכע! ארבעמער ז-עי- זאל

אדבעט.

ז א ^ ו .י <׳ -י
י ■■ <'

 די װעגעז נאכאמאל דא דערמאנען ײיר
 צר־ :אורזאכצז פארשיידענע פאר רעטייערםע

 פאראינםערע־ שטארק מיי• זײנצז שטענס.
 וועגען װיסען קלאר זאלצן אלע אז טירמ.

 רצגולאציעס״ און ״רדלס גצצנדצרטצ די
 זיינען סך א רעטייצרמענם־פאנד. דעם פ־ן
 װאם דעם טראץ אז אױנדרוק. אינטצרן נאך
 11 פון רצגולאציצס די געביטעז האט רצן

 מען איידצר טרייד, איז זייז צ' יאר 20 א־יף
 אז איצט. נאד זײ מײנצן רעםײערן, לעז
 אריינגית איז. טאן דארפצן זײ ויאט אלץ

 אלץ װעט יוניאן די און — י־ניאן דצר צ־
 באדויצרען גרייסצן אונזצר צ־ ענדערעז.

ט עם איז  די אין ענדצרונגען די אזוי. ני
 פון 'גציוארצן געמאכט ױם זײנצן ״רולס״

 גאנצעז דצם פון נאר אליק. ײניאן דער
 באשםייט װעלכער רעטײערמענם־באארד.

 די פון ייניאז• דצר פון פארטרצטצר פ־ז
 אומפארםיי־ דרײסצנדיגע פון אין בתים י1בעי

 קען ייניאז די א־ז פצרזענלעכקײםעז. אישצ
צנדצרצז• ניט גאר דא

ײ װילען צײײטענס.  מתװדה דא זיך מ
 װעגעז ױערטער פאר אינזערצ אײף אז זײז

 ״גערעכטיג־ נומער לצצטען איז ״ענין״ דעם
 בריױ׳ סך א גצקראגעז מיר האבען הײט״.

 צרװארטעט. ניט גאר האבצז מיר עייכצ”
מיט אלדטײמערם, גאר ג^י, די פון ברײו

27 זײט ׳י״ן----------------------

ױניאן דעו אץ
 אז באװארענעז׳ פאר ױניאז דער צו דאנק א

 וועלען די װען רעטייערען, קענען זאלען ױי
 זייט, אנדערער דער פון נויטיגען. דערין זיד
 ביזנעס .אין אװעקגצגאנגען זיינען װצלכע די

 אין אינדוסטריצ דער אין צוריקגעקומען און
 אומ־ נאטירלעך׳ זײנען יארעז׳ שפעטערצ די

 ארוים־ אפען זיך האבען מיר וואם ציפרידען.
 האבען װעלכע קלאוקמאכעד, די אז גצזאגט,
 דער מיט צוזאמען געמאזעלט און גצפאקט

 זײ־ אינדוסםריע. דצר מים צוזאמען ייניאן.
רעטייעדצן. ביים פארצוג צום בארצכטיגט :ען

 פעםט־ נאכאמאל דצריבצר װילען מיר
 וואם דערויף, ?וקצנדיג ניט אז שמצלצן.

 אלע צופרידענשםעלען געװאלם װאלטעז מיר
 זיי װען אונםערשייד אן מעמבערם■ אונזערצ

 מיר און טרייז־: אין אריינגעקומעז זײנען
 עם וואם הינזיכטען. אלע אין זײ העלפען

 םאצ־טעגלעך באשיצצן צו טאן צו האם
 אין ארבעט דער בײ אינםערעםען ױיעדצ

 קימם עם ווען באדויערען צום אבער שאפ.
 אינשודענם• אויסגעצאלםער אז צו אבער

 עס מעז קען אלדטאימערם- די פאר פאליםי
 זיינען ױעלכע אנדערע. צו אװעקגצבצן ניט

דערצו. בארעכםיגם װײניגער

סונג א רי אכ עד סג צו כ רכ א ײן צר ס  ז
עז70 אג מ ט ס ט ר ר עכ ג

 זיינצן חודש, ייעצטען טאג, שיינצם א איז
 צו געםט גצלאדענע די צװישען געװעו מיר

 רעדאק־ חשוב׳עז אונזער לכבוד לאנטשען א
 ש. ברודער .גערעכטיגקײט״ דער פון טאר

 פארםרא* געװען דארטען זײנצן עס פארבצר.
 עם ױי און — באאמטצ אונזערע אלצ טעז

 גע• זיינצן געלעגענהײט. אזא בײ זיך פירט
 אונ* פמ רעדעם פאםיגע גצווארען האלטען

 צביון׳ פון דובינםקי. דוד פרצזידענט• זצר
 -גערעכטיג־ דצר פון רצדאקטאר גצװעזצנער

 געוועזענער דצניש, מאקס פון און קייט*.
 הא־ די — ״דזשאסטים״ די פון רצדאקםאר

 זשור־ פארבער׳ם ש. אפגעשאצם בריינו בעז
 פץ רעדאקטאר אלם םצטיגקײט נאליםטישע

 גע־ אלזא זיינען צם ױניאן־צייטונג. אונזצר
 מיר ווען אבצר רעדנצר. צװײ בלייז װצו

 זאגען צו געלעגענהײט די געהאם װאלטעז
 געורען זיך מיר װאלםען װערםער. פאר א

 זכרונות ביםצל א איבערגעבען מיט באנוצט
 םעםיגקײם זיין וועגען פארבצר. ש. װעגען

 דעמאלט אונזער פון מיםגליד א װי אונז בײ
 מיר דועז אינטצרנעשאנעל. העמפצנדיגצר

 ערשםע דאם פארבערץ באגעגצנט האבעז
 לאלאל פץ מעמבצר א געװען זןי־ איז מאל

 מיםגליד א געווארען צר איז שפעטער .25
 דרעם* די ווען צײט דצר אין .60 לאקאל איז

 לא־ אין צוזאמען באלאנגט האבעז פרעסערס
 מיט־ א געװעז אײד םארבער איז 35 יראל
 האם פארבער ש. לאקאל. אונזער פיז גליד

 ױניאן. דער אין קאריערע זית אנגעפאנגצז
 אקםיװער, אז אלם נאר שרייבער. אלס ניט

 זיך אויף האם ער ארבעםער. פי־אגי־עסיױער
 יו־ דער אין אויפמערקזאמקײט די געצויגעז

 האט וואס גרופע■ א פון פירצר אלם ניאו
 .שאפ־דעלע־ דעם אין גצגלויבט דעמאלט

 אלם ױניאז! אומצר פאר גאטעז־םיסטצם״
דארף מען אז געגלויבם, האט יואס גרופצ א
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שאנעל די  אנ־ אויף איבערבױען אינםערנע

ײנען יםודות. דערע  געװצן נאםירלעך, זיי, ז
 יעגער אין ױניאץ. דער צו אסןמיציע איז

 געװעז זײנען ודעלכע אלע מען, האם ײם1
«־*־ די פאר באסראכם אמיןזיגיע. דער אין . 

ע׳ װ םי  זיי האבעז אוגז איז — ארבעסער גיז
ל א סאו־ אסשר באסר*כם סן  װי םער, בי

מז דאס אז •?*גםערוואםיווע״. בלויז ע  ל
 דאך םיר זעען גצעגדערם. אלץ דאם האנד

 גע־ און עלםער אלצ װצרען םיר ײעז הײנם.
ײניז דעםאלם אבער לאסעגצר. עז ז׳  איז מוו

א דער ע ײנין ענ ײד ש ר עז מ ריי  איז עס אדן ג
רײבוגגעז.. ®זרשײדןגע צז געקוםעז

ת לםען אבער ם ־ גלײך דא םח מ ן  ג
מז די אז ודןזיעז. זאגם בונ ײ מן ר ײ  קײנםןזל ז

 גצ־ ה*בען דײ #®דמגלעבע, ?ײז געײעז גים
o* םדאגעז r םדצ^ליז*י ®ץ כאראקםער. 

 האבעז זײ נדמונגס״מןדשי^דעגסייםען. ®ץ
 הא־ פייר rw — רצוז»לי«יצ p* מגלריבם

ז ש זײז ד*רף םען אז מגגלויב* מ םי מ דן • 
אן די ארינוהאלםעז ®אר  קעגעז צו כד׳י ײגי

מז זײ ®ןדנד׳יד׳־געז  אר־ ד׳י r® איגםערזג
. ד ן פ ת געבויגזװ עם זיך האמ אזײ מ  דעם ב

־ האבע׳ן ?אסזגיםםעז דיי ודזן .IMS יאד  מ
 דע־ ײגיאן. די איבעדגעפעז בײם ושןלםען

n גלײך. םאלם s גרוסע. אנאדכיםטיישצ די 
דע צוליב ײז מ ז דזניי׳  געװען ®ןםײדען. *יי

 םא־ pc כסילא *רן דיקםאסזיר *ץ געגנער
סאדען קאםוניזם. מןלי
 דער־ םיםאם^ל זיך פ׳־ר ז7ה*כ דענתרים

 אין צצז גוםע א האם טארבער אז רואוטם.
מן. קעז עד אז *ץ האנם דער ײ ד  פאר־ ש
 ד־עדזזקםאר דער גןיחזןרען דצםאילס *יז בער
או דעם ®ץ ײגי ײםןד״. .  א ודעלכע :ןדב

*גיסםען סדײד גרד*ע  דעדאלס האם ײגי
מז מ ע סג ײ ד םפעז צו א ען. די באקן ס ם מזגי  מ

ר ען מי ב ם HT* *פילד הן * ה  םי׳יניסנם־«ןר־ מ
ם שײדעגזזי׳יםעז ר נ*ר גרײמ• דער אם פי  פי

מן ען די ז שםיפיג *ינגאנצצז מי  זײ כױם *ײג
 איגםעדגע־ דעד העי׳פעז ti קאהף יײער זייז

עז שזןמדי א לן ס מו ע די ז םיזז ם מי ם ־ הן מ
װי ®ןד. a ן p ען ס *וביטלעד נ מ י י מ  ג

i r o n x י ז ײגיזו׳ די אױפהזלםעז מ י  עם נ
n t ען ם קו ײ רחיהנלס׳פ מ ך־ע עז־ז  ײעז •

^ל ארגזער מג תעז םע  איר דעדגרייכם ד״ןמ זויג
מז ײ  םײסינגפ־ ^לע די זײנען .tikcc-'X די

ײמן או׳ן *זדשײדעגזזי׳יסעו  א געדרןזרען גר
פאדגאגגעגדיײס. דער *ץ זאך

ג *וױי זז ם׳יס לי ד נ ד מ א ' j' t x^ װען C. 
 »¥רודיךיםוגגם־ דער געודןרען איז ®ןרבער

pc T g o p n r t גערעכםיגקײם״. ארגדער. 
י ^נגעהריבען זדם ®יר ה*גען  באםראכםע; ג

ר א פאר מ י ײ ז — ע  ײניזמ״םדער. קית גים *
ם דעם אײף  עדית־זןאעז מיר קענעז געגי
ת אין זיך ר^ם  געמילם עמרי4*־ שדײבעז ד
^ דעם ע: ר פ מ ל אן־ עגין דעם קען ײז ײגי . 

 דארף ®ען זןזױ וױ ױייפס א.ץ גוס זײער
 איז ער דים ײ:'אן־ניעטבערס. '1 רעדעז

 סיר• זעזין גדרעדאקםןןר.8ד.וי דער געױןורען
ם איז ער גום װי ס מ ע ג ץ פאר צו אמם. ד

פיייע־ pc ײם־םיב דער אז גלײבען. סיר
 איז געבירםםםאג סלםםעז פארבער־ס רעז

 עס האש ער אין בארעכםיגםער א געײעז
פארדינט. כשר

 אז אים. ײינכוען אין םיא באגריסעז ®יר
 מיר אין — ־שסארק אמ געזינם זית 1זאי ער

 כאטע ױץ 1זאי .120 צ' נ־־ט אױב אז ראםען.
 זאלען געבררםטםאג. הרנדזדםסםען זיץ צי

באגריסען. וױדער אים םיר

הײם נײע כוים םאנםרעאל אץ ױניאן
שעהן בעדגארד װײם־פרעזידענט פון

זריעקלייבען, איר

 געביידע פראכםפולע נייע
 פאר זיך בוים וועלכע
 אינםערנעשאנעל אונזער

 שוין איז מאנםרעאל, איז
 ױעם עם םארםיג. באלד
 דױערן נים לאגג שוין

 אין זיד יוזנלעז םיר און
דריי־פלאריגע נייע 'די

 גאר־ דעם םת י׳ארץ םאםע את איז געבײדע
®עגם־מססער.

ך וועם געביידע נײע די װען  עםעגען זי
 מאגקרעאל אין נואל ערשטען צום חרעם

מז י הו ג אנירעז צו ן  העלםה־ אונזער פונקצי
סענםער.'

 םיר האבען העלםה־םענםער דעם פאר
״ עז מג ד מ םען דעם -  גע־ דער pc פלאר דדי

 פארדדאל־ די האם *ײגוסס םען6 דעם ב׳״ידזס
םעמזזר ®ז םוגג מלםה־  אן געשלאטיגן י

 פון פיס םדיזענם 7 ודעלכען לדים אגדיםענם
*o r װע־ ®ןרנוםזה װעם פלאד אױבערשםען 

 פון רענם םאר העלםה־םעננוער pc רען
 דארף <ס יאר. א דאלאר סדיזענם 17 ארדם

 דער אז װערעי. ®*י־שסאנען נאסירלעך•
n העלסוז־םעגםעד s ם  *םענענם״. א םתם ני

pc םיר ®ר־אםים. ®אמן װילעז מיר װעלכעז 
 די אלס םומע אויבענדעדמאנסע די רעבענען

ם מגוגג דער pc באזים אריטז רןג ע ר ם  אוי
 אויסהאל־ דאס קאסםען אונז רדעם עס וױ־פיל

ר *ז םיװ געבײדזי. דן
ד מן סי א  א בא־טםיסם אױך ־טוין אגב ה

אר ם רעק מל־די  העלםה־ אונזער סאר העדי
^ עכױל םשאדלס דד טענסעד. ריני  זרז ער ג

 לעק־ א מעדיקעיי־עקםפערט• בארימםער א
 אוניװערטיםעם ®אנסדעאלער pc ט־טורזד

pw הרי*ם דעד איז ער pc אפסיײיינג דןיר 
צין ןךיגעם׳ײנער פאר  גאםער־ דעם אין טעדי

*o r .יײנע האםסינןאל< pc קא־ גרעםערע די 
שע ש־סראנצויד  דער אין האםסיםעלער נאדי

סראװינץ. קח־יבעק־ער

 עכעדאידערי אוגזעך ®ז פי״יערדנג א
ן ^ נ ײ

 אײגיסם ^סען דעם זיװענם. כאנםאג
ערינג א געהאס ®יר האכען  דער צ' דינער־»י

 איז עס זינם יאר צעז pc געלזנגענהײם
ד דער געודארעז זדיסנעשםעייס ^ ־ ה ם ל ע  ־

 ועמבראידערײ) אסעסאריט סעשאן דער איז
אינדיטסריע.

^ םי ט אר־  דער פדן צדדים. צTבי pc פ
 בײ האבען בתים. ,‘,בצ די pc pw ײניאן

 דערגרײ־ *די ארומגערעדם ®"?רינג דער
 עם־ די פאר הע־־יםה־פאנד דעם pc נינגען

ארבעםער. בראיד^רי
 '־ניאן דער pc נאכעז pא רעדעגדיג

 איבער־ אן געבעז צ' אויסגעקרםעז םיר איז
 אר־ דע־ פין אנםװיקליגג דער איבער זיכט

 דער אז אגגעװיזען. האב איך גאניזאציע.
ט טרײד  סארבע־ פיי זיד האם גאנצער אי
 גע־ האט 1אינטצרנעעאנע־ די זינמ םערם

 ארבעטט־ די איבער 1קאנםראי דעם קראגען
 ײניאן דער pc קאגםראל דעו באדינגונגען.

 באדינגינגען כאאטישע די אפגעשאפט ד.אם
 האט אץ פדיער געהערשם האבען װעלכע

סטאביליזאציע, אץ ארדענעג ארײנגעבראכם

 אר־ די און געניסען ארבעםער די װעלכע פון
דערלײגם. ניט אויך האבען בעםס־געבער

 גע־ האבען מאניטעקטש־רערס ידי פאר
 דער pc פרעזידענם גרין. םעמועל :רעדם

 מענעדזשער■ דער לעװיםאן, דזשערי אםם׳ן.
 צום ערעךפרעזידןינט. דער ליפמאן. מאו אח

 ראזען• נײםען .315 לאקאל פמ םשעדמאן
 די אלם מתונד״ א געווארעז צוגעםיילט איז

 גאנצע די לייםמינגען דינע פאר אנערקענינג
פאנד. דאזיגען pc פונקציעס די פאר יאר צען

 ארבעסס־ די פץ פארשםייער די אויך
 צופרידענהײם אייםגעדריקס האבעז געבער

 צװישען הערשם װאס קאאפעראציע דער פים
 פאר אינדוסםריע. דער אין צדדים צוױי די

 טםאביליםעט pא pװאוילדי אלגעמײנעם דעם
pc .ז רי ס

 איז ®רעזידענם pc באריכם דעם לוים
 געװא־ אויטגעגעבען יאר צעז לעצמע די אין
 פארשיי־ אין דאלאר םויזענס י7 ארדם רען

 דעם pc פיםגלידער די צו בענעפיסען דענע
 io p*־ שליסם דאם לאקאל; עםבראידערי

 טױ־ 4 סיק־בענןיפים. “א דאלאר םײזענם
 p 1.400* האספיםאליזאציע פאר דאלאד זענם

טיבערקילאז־פאציענםעז. צד דאלאר
ר ע מז ע ז צי עגזנ עד ס צרב ד ײד ר ס ד ״  ענ

ר ^ ײכ ״ ד ס ^ ג נ א ק
 געשריבען װערעז שורות דאזיגע די װען
 קאנ־ יערלצכער דער צו זיך פיר גי־־־ײםען
 ^י'־ עגד םרעידט קאנאדער דעם pc װענשאן

 א. די pc פעדעראציע די — קאנגרעט באר
 װעט יראס — קאנאדע אין ײניאנס ל. אוו ס.

 פאפ־ רידזשײניא• אין װערען אםגעהאלםען
 אוי־ pc ױאך לעצםער דער אין קאהשע־־אן

גרםמ.
אינטערנעשאנע" פאנטרעאי־ער אוגזער

ײ דעלעגאםעז צען םיט פארםראסען איז  נ
 פראגען װיכםיגע ?אגיתגשאן. דאזיגער דער

 קאנא־ אין טאג־ארדענוטט דער אויף שםייען
ט ד< ך פיי  עקאגא־ אן יאר. י*עצםןײ דעם זי

 װעס קאנגרעט דער pא אפשװאכיגג פישע
 אננעפזנן זאל רעגירעג די אז פאי־י׳אנגען.

 ערנסטע אן פארפײדען צי שרים פפשות׳דיגע
לאנד. אין םיםראציע ארבעםסייאזיגקײט

 אינ־ ספעציצלעז א פיר האכען דערפאר
 אינ־ :קאנװענשאן דאזיגער דער אין טערעפ

 דעד pc מענעדזשער זשאדװע. קיא-ד זער
 דרײ די pc איינער איז יוניאן דרעטכאכער
 איז ע,ר פרעזידענמ־אםם. פארן האנדידאטען

 בא־ איז עס װי באייד געװארען גאפינירס
 בענ־ פערפי פרעזידענם אז געװארען. קאנם

 pc צײײקצדציעו זיר באשלאפען האט גא
אםט. דין

 א ‘אינםערנעשאנעי א־נזער פאר איז עס
 אײ־ װאס גאטירלעך. פרעטםיזש. י גרױטער־

 גא־ זאל באאמפע ־ײכטיגע אונזערע pc גען
 פאר־ און הויכער דער אט צי װערען רינ־רט

 אמה דעם כאטש פאזיציצ אנטװארטי־עכער
טען געזאגם. אי  שײ־ זיך געװאלט ניט מיר ״

ט דעז  פאר כיח װיכטיגער א איז ער אים. פי
 גע־ אבער איז עכ אייטערנעשאנעי אינזער

 פון פירער צאל א pc פארלאגג דער ־וען
 קאגדידירען זאל ער אז אינמערנעשאגעל.

 ער אז האלטען. זײ װעלכען צו אמט פארן
׳ ־ צוגעםאסט. ג־ט איז

1954 פעפטעמבע־

באארד דזשאינם הלאוס אנדזשעלעם ?אס אין
מענעדזשער ,”<נזא1

״גערעכטיג־ גרמעי־ דער ען
 דערגרײכען װעם קײט״

 דער ױעט לײענער די
 עקזעק־טיװ דז־שענעראד

אינ־ א־נזער כ־ן באארד
פרע־ מיט טערנעשאגעל.

 בראש- ד־בינסקי זידענט
 זיצלגגען. זײערע צ: פארען צו קלייבען זיר

 אזנז בײ ־וערען אפגעהאיםען װעיעז ױאס
 pc ױאך דער אין אגדזשעלעס• י״אס אין
 מיםג־י־ אינזעדע פאר םעפסעםבער. םען13

 דאזיגע די װעט אנדזשע־*עס לאס pc דער
 זײ־ י־ם־טוב. גרױכער א pn געלעגענהײס

 דעם פון אװעק פײל טױזענט דרײ ענדיג
 זע־יטען זײער דא מיר האבען צענםער. הויפם

 הײפט־ דער מיט זען צי זיך געלעגענחייט א
אינטערנעשאנעל• א־גזער פון פירערשאפט

ב־־' אבעד אי; י־ם־ט־ב איצםיגער דער
 פארגעני־ דאס האבען כיד גרויםער. א אינז
 ר-ט פידערשאפם אינזער באגעגענען צו געז
 יאט pc קי־א־קײאכער די מתנית. פיינע גאר

 דער pc פארײיף אין װעלען אנדזשעלעס
 דזשענעראל דער pc זיצ־גגען די װאם װאך.

 ־־צ־ אפגע־איטען ױעלען באארד עקזעקוםיװ
 װאט רעטייערמענט־פאנד, דעם עפענען ר־לן
 איצט־־ דעי־ ד־רך געװארען דעדגרײכט איז

 אנדזשעיעכ יאט pc אדכיניפטראצ־ע גער
באארד. דזשאינט קי־אדק

 אי:טער:ע־ א־גזער pc פרעזידענט דער
 דעם האבען ״עט ד־בינטק'. דיװויד .1שאנעי

 פענפיע־טשעקט ערשטע די גןבעז צו כבוד
 "עטעראגען. ר־לטײערטע תונדערט ארום צי
 דעם אין פ־־־לי־־נג א אראנזשירט ױניאן די

 דאגער־ אי־ף א״דיטארײם עםבאם- גרויפען
 קלא־ק־ די טעפטצרבע־. טצז1ס ד<ם שטאג.

 בתים בעל• דעד pc פארשטײצר פאכצר.
א' א אסאסיאיישאן  ד• ”א געטט הש״ב׳צ צ

 רעטייערטע ה־גדערט די ־ויפם־פחתונים.
 pc ר־טגלידער די אין ײניאן־װצםעראנצן

 .יועלצז באארי צקזצט־םיײ 1דזשצבצרא־ יצם
 ריר י־ם־ט־ב. דעם אט אין באםײליגען זיך

 דעדגרייכעג גר־יטע א פאי־ צס באםראכטצז
 גאנצען דעם פאר ה־ד־ט. יעדען הצנען צי

 א־נ־ צ־ ע־טער־פענט';־ אן צאיצן '״צבצז•
 זיך צ־ען "אד ר־טגי-דער צלטןרצ *צי־צ

 באטראכ־ :ייר ארבצט. דער pc ציריק
 ױינצן ניײ־ ־־אט חיב א ײי פצגסיעפ די טצן

 גױ־־ דעם כאר ײצטעראנצן אונזערע שוי׳דיג
״ "אט בי״טראג. סען  פאי גצראכט p>:^r! ז
 זײער פאר יע־אן א־נזער pc אייפבוי דצם

 טױצט־ ד<ם אפצ־שאפען הארף לאגג־יאריגען
 ארנעטט־ רענשלעכצ דערגרײכצו א-ן א£-

 דער א־ן פיאב־־. בע־ די »-c באדינגונגען
קלאוק־אינדיסטריצ•

 װינשען געי־עגענה״ט דער בײ וױי■ א־ך
 רצטײערן ־•אס מיטגרידער הונדערם די

צט  גע■ פץ יארעז ״־<c נאך י־עבען צ־ אי
 ײעלט א דען צ־ דעריעבען pn־ גליק אט זונט
pc אז נ׳ענשען אי־ע פאר פר־יה־יט און יושר 

 דער א-ן קאי־יר. און ראסע פין אונטערשייד
 אז איך, װ־;:״ מיטגלידערשאפט אלגעמײנער

 פארבע־ זאי אינד־פטריע דער אין ייאגע די
אן מאכען קענען זאלען זײ אז װערען,■ סערט

 בצ־ א דערגרײכען און יעבען אנשםענױיגען
שטײגער• לעבענט טערען

ע די ײ ײב : ץ ר ס פ נ אי ש ד דז ר א א כ
 פרי־ א pא דערמאנם ש־ין האב איך •ױ

 דצר האם ״גערעכטיגקײט״. :־מער ערד־גען
 צ־ כדי אז באשלאםען, באארד דזשאינט

 ױניאן םצגלעכצ גארמאלע א אנפיי־צן קענען
 אץ אנדערע אן קדיפען מיר מוזען טעםיגקײם■

 הא־ בילדינג אזא בילדינג. צ־געפאהטע רער
 מיר pא געקויסם צ־ריק לאנג גיט דיר בען

 דעם פייערן קענען װעלען נייר אז ער־וארטען.
 דזשצ־ דער ױען צײט דצל אין הבית הנ־כת
אונז. בײ זיץ װעם באארד עקזעקוםיװ נצראל
 נאך האבען (אץ גצהאס האבצן ריר אז

 צו קאפ־װײםאג גצנוג איצט> אדיך טי־ײױיז
 איבצ־ איז מיטלצן. פינאנציעלע די שאפצן

 גצרע־ אריגינצל האבען פיר זאגען. צ־ ריג
 מעגלעך װעם ױניאז־הײם נ״יע די אז כענט.

 איז צס דאלאר. סויזצנט 25ו> אי־־ם קאפטצן
 ארײנצופאסצן זיך געװען א־פמעגלצך אבער

 זצט צס װי pא מציס דערראנטצ־ דער אין
 םיט (צוזאמצז ארײנטרײבצן עב ־יעט אויס

 דאלאר. טויזענם 330 אר־ם ב־ז פ־ירנ־שינ^
 פרײנד־ זייצר געי־צן איז א':טער:עשאנצל רי

 איבצר כםצס׳ ארויטגעבארגם אונז א-ן ־עך
 געװען זײנצז ריר סיםצ. דער i־c ־עיפט א

 לאגצ■ שלצכםער דער צ״ליב אנטשלאסצן•
 םימגלידצר. די אדיף טצקט א א־־טצ־דײדען

 פריצר־ יצר pc גציוארצז גצטאן אש «ט "י
 גצטצקטם האבצן וױי אלרשיטטראציצ דיגצר

 פילצ נאך דאלאר). 37 ריט ר־טגיידער ־י
 איז באראםונגצן י־אנגע און יאפ־דר־יצנישען

אן א געװארען געשאפצז  סינאנ־ צו װי פי
 שוין איז פלאן דצר דינג.—ב נ״ע די ס־רע;

 פיט־ גצנצראל א בײ גע־יארצז ג־טכעה״טען
 גע־ אפגצהאלםצז א־ז ײאס ריטינג. גי־ידער
 צפבאסי אין א־יג־טט■ טצז 1דעם -־אי־ען

אײדשאי־־ם.
ט ענ ־ד הא־ פיר ײצמצז ד־פינסקי ^עז

צ פ־ט באלצפטיגט אפט כ<ץ  פיגאנ־ אינזצי
 פאדגיטיגונג די ־אבען ײצט צר־י״• צ־עיע

לדיגג באקײצרצ א.ץ ש־י־נע די זען צ־  pא ב'
 עפצנצז צ־ ארגצ:יגצןc דעט דזאבען צט”

 קלאוק דצם פאר הײם גייע די אפיציעל
מימגלידצר. א־רצ pא באארז־ דזשיאנט
*סאפ דאדסס דעס אץ *—דעד
אײסגצגאנ־ איז אגרימצנם א־נזער ־־<;

 האט אפריל■ עצטצן1' :•יררצ דעו ר־ט גען
 טרויצריג־באריפ־ די אראנזשירט ^־רמצ די

 אלפ םעלװין. דיפעפ ־*ניאױהאסערין. מע
 האם סעלװין פיםצס פארטרעטערין. זי־ער

 נײצם א םאר : געןrאדצרc אר־יסגצשמעלט
 קאמ־ אגטי־יוניאן גרײסע ־י ־יאט ־אנטראקט

ײ האבעז פאג־עט  pc צײםען די -wc אפי
דיי דעם ־  ארײנצושטעלען ואגט1גע ניט ניי
 קאנטראקטצן. ״קאפפאניע־ייניאן״ זײערע איז

 אר־ ־שםונדיגצ3ס די c^y^cyr. האט ײ
 פארשיי־ די pc אפשאפ־נג ד־ בעטל־י־אך

 אנשטצלצן צ־ם ר<כט ד־ בענעפיט^. דע:<
 װען pא װעמען ארבעטער. אנטזאגען א־ז
 ארביטירײ־ די א״טא״לן ;וי־לל;ץ זיך ײעט ד־

 דער pc פאלטרעטער א אז שאן־םאשינ״ר־,
אזעל־ בלײז װערצן פארשטאנען זאל ־־ניאן

29 זײט &-----------------------
 :יט ארן שאפ זײער אין ארבעט אט” כ*לר

 פא־ אזעלכע נאך א־ן חדשים, 6 װי װײניגער
 געהאט ניט דעריבער האבען מיר דערונגען.

p’p דעם אנצונעמען נאר װי ברירה, אנדער 
 דערקלערט איז םטרײק דער טשאלענדזש.

 ארבעםער 30 אלע ױני. טען7 דעם געױארען
 גרויס פים pא סםרײק אין ארונטער זײנצן

 אר־ דער אין ארײנגצװארפען זיך עגטחיאזם
שאפ. דעם פיקעטען צו בעם

 מאסען גרויסע די פדן הילף דער מיט
 אויף טאג־םצגלעך קופען װאס םיםגליז־צר

 פיי־ די טראץ מיר רוצלען פיקעט־לאין. דעו־
 דצם מיט אנגיױ שװעריגקײםען נאנציצלע

 װאס די און סעלװין םיסעם די ביז סםרייק.
 איבצרצײ־ זיך װעלען איר. הינםער שםייצן

 די אן אנגצשםײסצן זיך האבען זײ אז גען.
 אין האט װאס ירניאן. קלאוקמאכער פעכטיגע

 געװצן גובר שוין גצשיכטע גלארײכער איר
 אנפי־ױניאן שםארקערע pא גרעםערצ פיל

צלצמצנסצן.
מ אז זיכצר. .זיינצן םיר  פון הילף דצר פי
 אויך םיד וועלען אינטערנעשאנעל אונזער

 מי־ די — אנשיקצניש איצםיגע די באזיגצן
םםרײק. האלמס דעם אין פעלװין. סעס

 בײ איד ײיל שרייבצן מיץ pc סוף צום
 pc פארלײף איז װען גצלעגענהײם. דצר
 א־נזצרע וױנשען השנ־. ראש איז חודש דצם

 גצזונט א סאם־ל״צט זייעו־צ pא מיטגלידער
ק אין פרנטה מצר םיט יאר  ױיער א־ן גיי

לצבצו•

 קאנװענעאן ל. אװ פ. א. צע73
 לאט אץ £ארל,ומעז װעט

אנדזשעלעט
y די e n קאנװענשאז pc אםעריקען דצר 

 אנהויבצן זיך װעם לייבאר אװ פעדצריישאן
 אנחשע* לאט אין סצפםצםבער, םצז20 דצם
קאליפארגיע. לעט.

 סארםרעםצן װעלען װאם דצלצגאםען, די
 א. ד<ר pk םיםגלידער מיליאז צעז איבצר

 אינםערנאציא־ באהאנדלען יועלעז ל״ אװ פ.
 אננעםצן אח פראבלצםצז הײמישע pא נאלע

 pc אינסערעסען די פים הסכם pא באשלוסען
 אר־ אפעריקאנצר דצר pk םיםגלידער אירצ

בצםערשאפם.
 פאר־ P*' װעט אינםצרנעשאנעל אונזער

 פרצזי־ דררך קאניוענשאן דצר בײ םראםצז
 ױײס־פרצזידענםען די און דובינסקי דע:ם

 איזי־ האכ^אן. דזשוליוס אנםאנ־ני, לואידזשי
 דזשצני זיפערפאן. משארלס נאגלער, דאר

 הצרי pא קאפיאן בצנדזשאפין מצםיאופ.
גרינבצרג.

 פאנד רעטײע־מענט ר,לאול
ביז אפליקאציעט אן נעמט

I I > l_ I b U> l
 אין רעטייערמצנט־פאנד קלאוק דער

 אפ״יקאציצם אננצפען װצט יארק• ניד
 םצן15 דצם ,גיז צלטצר־פענםיצס• פאר

 אפליקאנטען בארעכםיגטע םעפטעמבער.
 גים אפליקאציצם אריטםאכען דארפצן

 אין סעפטעמבער, טען15 ד-לם ־ױ שפעטצר
 יועלכע צי לאלאלען די pc אפיסעס די
 pc' רעגולאציעם נײע די באלאנגצן. זײ

 זײנעז רעטײערדענט־פאנד ק-ארקמאכער
 ״גע־ אױדסם־נומער px געדרוקם געװען

רעכטיגקײט״.



נװאםעמאלא װענען בריװ א
:רעדאלציע געעהרמע

 אפ־ איז .גערעכםינקײם״ ױלי־נוםעי־ איז
 קיסםאן ײםף דר. pc ארנױקעל אן געדרוקם

ם האם װאם גוואםעםאלא. װעגען  געםארם ני
 ער צײםונג. דער אין פ־יאץ קיין געםינען

 סעקרןיםערי re װערםער די איבער חזר׳ם
 ד• אז רעאקציאנערעז אנדערע *ח דאלע=

רוגג גװאםעםאלער  גע־ קאנםראלירם את רעגי
מ האם ער אח קאםוניםםען םון װארען  ני

 מעשים קאםוגיםםישע װעלכןי אויפצדאװייזעז
 אויםנאם דער םים באגאנגען. האבען זאל זי

 י״ױגײ־ דער בײ *װעקגענושען האם זי װאס
 אוםבעארבעםען דעם קאםפאני׳ פרוכם םעד

p m p לאנדלאזע צו *װעקגעגעבען עם אח 
ם ערי  בא־ געװאלם קאשפאגי דער האם אזץ •וי

ען ל  קאםפאני די ד, װאס «רײז דעם לױם מ
 מזןמבערם אײניגע *■משאצם. האם אליין.

pc םיניםםארען קאביגעם) pc גגואםע־ דער 
ײנען רעגירונג) פאלעד  געײעז אריםלאנד אין ז

שען א אויף  םיר װײסען קאנגרעם. קאםוניססי
ך אז  פרעזי־ םעקסיקאנער געװעזענער א אוי

 קאנגרעםען זעלביגע די באזוכם האס דעגם
לו אמ סי ם ראגי. ןאהדזש אינזער ז  דעם סי

ײנען אבעד ם נ*ך זײ י װארעז ני  קא־ קײן מ
םוניםםען.

ס אתזןידע זזין אז ביזזי־כעד איך אנ גע־ ױני
שר אגםײל. ?אםדניםםעז םען  וזײנםיגען ביי *ז
מן סאג םא *׳י  קא־ בעאםםע באצאלםע קײן ני

 אלם אגסיי־ל נעםען זײ אבעד םוגיסםען.
ײס שןדל p *ײניגע אזץ ם c װיכ־ םרעז זי׳י 

ם• םיגע מ ד  דער־ *ייגעגער «ץ חײם *יד א
מאל ארגועד איץ ווארונג  א האבעז 155 לן

 ארבעם ודיכםיגע געםאן קאםמיםםעז <אר
ל צ צי » ד ס מ ײ  גזאל פיל 1936 איז איז א

 געשלאגען אםילי און געוז^רעז ארעםםירם
 איז פונדעםםװעגעז שםזןרקע. pc געדרארעז

ם ײגיאץ אתזעד שע קײן ני  יו־ קארוניסםי
trn גי*ן. a m iB .רי אוץ דאלעם׳ז פאר זיך  הענ

ש כאבאם  קאםעיםםעז. אלע םיר זייגעז לאדז
ם שקי •רעזידענ  אנ־ מאל םיל שײן »יז דובינ

קאםוניםם. געװארעי געדוסען
רעגדיג םי מ9ז צי י נ ײםונגען י  װעגעז צ

שרלדיגונג די אזדי װי דעם  קאםוניזם אין בן
רונג גװאםעםזןלער דער אויף  בלײז איז רעגי

 זית שרייבער דער פארענדיגם אױםרײד, אן
 זי־ איז ער אז דערקלערונג דער םים בריװ
 געװען נאד װאלם האםמאז דד. װען אז כער

ײס׳. דער pc ר?ידא?מאר  װאלש ״גערעכםיגק
ם דארס קיםםאנ׳ם דר. דױ ארםיקעל אזא  ני

 אעםער־ אמ בריװ דער געװארעז. עדרוקםג
שריבעז קאװענםהי. י• pc ,גע

pg רטדאקציע דסר
 קא־ ברודער װאס פארדריםלעד איז עס

 דר. געלייענם שלעכס אזוי האם װענסקי
 קענ־ לײענם ער װאם pא ל7ארםי? היסםאנ׳ם

מן איז סיג ג א ם ג  זי.ן םין בולעםין דעם ני
ם־גודם איעעגער אן. װארקעדס ני װען ױני

 אויפםערק־ זאכעז די געלײענם יא װאלם ער
 או ניאםערען זיר פארשםארם ער וואלם זאם.

 אויםגעםראכם האם קיםדאן דר. אז באוויתען
ארבענץ־רעגירונג. דער אויף בילבול א

 די אז געזאגם גים האם קיםמאן דר.
 נאר קאמוניםםישע. א איז ארבענץ־רעגירינג

 אין לאנד דאס אריינמאנעװרירם ,האם זי אז
 עקסםע־ דורך וועלם־פאליםיק קאמוניסםישער

 ער פראנם״. אײנהײםלעכען פון ריםענםען
 האבען סיטואציע די .אם אז אנגעװיזען דיאם

.קאמוניםםען די אײסגעגוצם .  אגענ־ ױיערע .
 דער אין םיי ארײנגעדרונגען האבען םען

 ערד־אר־ און פויערים פדן קאנפעדעראציע
 ױניאן םרייד שוואכע די אין םײ pא בעםער

 פרעזידענם pc רעגירונג די ארגאניזאציעם.
 וואקעלדיגער איר אין הילף זוכענדיג ארבענץ.
 אנ־ אייגציגען דעם געפונען האם פאזיציע.

קאײוניםםען׳. די בײ שפאר
 ארבענץ־ דער געגען אויסזעצונגעז די

 םי־ אירע װאם דעם איבער נים איז רעגירונג
 קאםוניסםישע צו געפארעז זיינען ניםםארעז

 האבען זיי רואס דערפאר נאר קאנגרעסען,
 דארםיגע די pc פירערשאסם די פארכאפם
 ארעס־ האבען pא ארגאניזאציעם ארבעםער

 פארםריבען pא געפאםערם פארפאלגם. סירם.
pc יעיאניםםען. םרייד פרײע אמת׳ע די לאנד 

 ארבעםער־פי־ װיכםיגםםען דעם זײ וױוישען
װילאםארא. רובען רער

ם *ײך איז עם  ?אםוניםםעז די אז אםת ני
ײבען האבעז ידאם די געןדען עם זיינען  אעעה

 pא גום־באזיצער רײכע די געגען קאמף דעם
 אנגןיהוי־ pא קאםפאני ®־וכם ידנײםעד דער
ז  דאם אגראר־רעסארמעם. די אײנסירען מ

ך האם  אײדער פריןיר לאנג אגגעזזױבעז זי
 קא־ די געהוסעז. איז ארבענץ־רעגירונג די

 די אס אויסגענדצם בלױז האבען םרניםםעז
שע זײערע סאר באװעגונג  י1 צװעקעז םאליסי

שע די לאזען  איםפעריאליםםען קאםוניסםי
 קאנ־ אםעריקאנער אויפן פום א ארײנשםעלען

־ סינעגם.
 ארםי־ דעם דרוקען צו אנבאלאנגם װאס

מ מיר אז פארשםיץ איר דארפם קעל. ע י  ז
 פרייע אין גלויבעז צו גענדג אלםפאדיש גאד

 זא־ די אין איז (*בייס האפמאז דר. פרעסע.
 ער אץ .קאנסערװאםיוד* אזוי פונקם כעז

 מיטארבעטער א סארמאכען אין נים גלויבם
 אז זיכער דעריבער דינען מיר סויל. דאס

 קיסמאנ׳ם דר. װאלם רעדאקציע זית אונםער
געײארעז• געדרולט אויך ארםיקעל

 װערטעי הויבע די װעגען
״גערעכטערויט״ אץ

:רעדאקטאר װערםער
 .גערעכ־ ניםעד ייני דעם איבערלייעגדיג

 דער pc געווארען נשתומם איד בױ םיגקײכױ
 זיך געפינען וואם װערםער .הײכע״ צאיי
 אנ־ מיך האם דאם ארםיקלען. אייניגע אין

בריװעל. דאס שרייבעז צו גערעגט

 מער־וױעיגער א פערזענלעך קעז איך
 דרעסםאכער. קלאוקםאכער. גאל גרעםערע

 נאדעל־ארבעםער. אידישע אנדערע די pא
 װערם -גערעכטיגקײט׳ די רועמען סאר

 א צי םפק אין בין איך :ארויסגעגעבען
 פאל־ די פארשטײם זיי pc םייל גרויםער

 ״גע־ דער פון (ארויסגענומען װערםער געגדע
 יסימפםאמא־ יעקספאנםיע״. רעכטיגקײם׳):

 -עקװױואלענט״, .מראגזיםארער״. םיש׳׳.
 .םימפטאמא־ .םקיזאפרעניא׳- ״רעטאריש׳*.

 ״ארביםראזש׳, ״אינםערווענ׳ך. טיש״,
 .םובװער־ .םעגרעגאציע׳. -םראנםפיקאציע״

 מין, אזא pc װערםער אנדערע נאך pא סיװ״
 דערמאנטען דעם איז זיד געפינען װעלכע
 װער־ די װאס אויסםייסשונג. שום אן נומער,

אידיש. אין מײנען םער
 סריינם אײך, דעריבער מיר דערלויב איך

 זיך מען מוז צי פרעגען: צי רעדאקםאר.
 ווער־ שװערע אזוינע מים באנוצען טאקע

ד טעד
 מחברים די ווען אפילו אז דענק. איך

pc די מים זיד באנוצען ארםיקלען די 
 אפ־ זייערע שרײבעז ביים װערםער הויכע

 רעדאהציע די דארף pא — קען האגדלומען
 םאר־ אדער — הארעגירען װערםער די

םייםשען.
 בא־ װעלכע ארבעםער. אידישע אונזערע

 לאנג שױן p?rn .גערעכםיגקיינז*. די הומען
 זײנעז pא שיל־יארעז זייערע pc ארױם
 — אז סיל, אזוי אויף געלערענם נים אסשד

ד זיי זאלעז לײענעז עפעם נעםעז די װען  זי
 כדי װעדםערבוך א מים באגוצעז דארסען

הויכע״ די pc םייםש דעם אויםצוגעפינען . 
•דארםען. םרעפען די וועלכע ווערםער.

 ארבעםער אן אז מישונג. p׳־n איז עם
p אנםרעסען נים דארף v שװעריגקיײ שום 

 pפארשםי קענעז צו כדי לייענען ביים םען
 באגע־ װייל געשריבען. דארם איז עס ײאם

 לייגם שװעריגקיים מינדעםםע די גענדיג
 זײם. א אן זשורנאל דעם אװעק באלד מעז
 א אין זוכעז צו מי די זעלםען זיך גיט <זען

 מיי־ ווערטער שווערע־ די וואס װערםערבוך
 מען מען. פארפעלם פאל בעםםען אין נען.

 סאר־ דאדורך pא װערטער די איבער היפעם
 דעם און געדאנקען־גאנג דעם מען לירם

ליינט. טעז וואס דעם pc זין
 קײן פאל אזא אין איז ״גערעכםיגקײם• די

 װאם צו זיך. סרעגט עם pא נים. אײםנאם
 פארמי־ לייכם קען עס װען דאצי ברענגען

*־ערען. דען
 קומענדע די אין װעם איר אז האף. איד

^ן זען נימערען מי צי ם ײ  ויאס אייף דאם■ א
אנגעװיזען. האב איך

פרײנםשאפם. מיט
האלפערן. הענאך

31 זײט <{> ו954 פעפטעמבער,
 אינטעדנאציאנאלען אינם

לעבען א־בעטער
04 זײם פון (שלוס

םרײד פרײע אײף לעכען האנדוראס אץ
אנס דני ך י א סןןן י ײ דיג גר ק ײ ר ם ם

 זיך האם סטרײק פארביסענער לאגגער. א
 א מים האנדוראס, אין געעגדיגם וואם נאר

 דיאט םעג 70 ארבעסער. די pc זיג גרויסען
 טויזענם 80 ארום געדויערט, םםרײק דער

 ם׳איז קאמף. אין געשטאנען זײנען ארבעטער
 אר־ די pc פארצװײפלונג p.c קאמף א געװען

 געגען באנאנא־פלאנטאציעם די אויף בעטער
 דער pc עקםפליאטאציע איםמענשלעכער דער

 די פון נ-רוכט־קאמפאניע״. ״פאראייניגטער
 קליינער דער אט אין ארבעםם־באדינגונגען

 מין קאן רעפובליק צענםראל־אמעריקאנער
 אין אז מ׳הערט. װען באנריף. א מאכען ױך
 געהעכערט דארטען זײנען יארעז לעצטע די

 פרא־ 400 מיט לעבענס־קאםטען די געװארען
 זײנען ארבעטער־שכירות די בשעת צענט׳

פראצענם. 40 װאסערע ריט געשטיגעז
שמאל. געהאלטען שוין האט םסרײק דער

 רעגיאנאלע אינטער־אמעריקאנער די איז
 געקו־ צוהילף (.ארים״) טרײד־ארגאניזאציע

 םי־ pא ל• אװ ס. א• די םטרײקערס. די מען
 דער אריף דרוק א או־כגעאיבט האבען אי־א

 אונטערנעמונג אן איז װאס פרוכט־קאםפאניע,
 שםא־ פאראײניגטע די אין קאפיטאליסטען פדן

 ענדלעך פריכט־קאמפאניע די האס טען.
 סםרײ־ די pc כאדערלנגען די נאכגעגעבען

ױניאן. די אנערק־לנט א״ן קערס
 בא־ גרוים ארויסגערופען האט זיג דער

 לאנדװירט־ די םײ לאנד. אין גײסםערינג
 פון ארבעםער די שײ ארבעטער שאפםלעכע

 ענ־ מים זײנען פראדו־ציע־צוױיגען אנדערע
 זייערע אויפבויען צוס צוגעםראסען טוזיאזם

 סעראפינ>) ארגאניזאציע. יוניאן םרייד פרייע
די, אל װ מ א  אכערי־ דער pc פארשםייער דער ר

 דער מים אן פירט לײבאר. אױ פעדעריישאן קען
p ארגאגיזאציע־ארבעם c *א «אריםp האג־ 

 וועגען יארק נױ אין באריכט א אין דוראס.
 האט לאנד איבערן טיר געלונגענעם זײן
 דער אין אז דערציילם. אנדערעט צװישען ער

 בא־ דער געװיזען ־וערם פראפאגאנדע־ארבעט
ם אינםערנעשאנעל pc פײם װאוסםער י ז נ . 

 גאנץ א איז װירקינג די א-ז השט״ די אס
שםארקע. אײסערגעװייגלעך

 זיך גרײם האנדוראש pc רעגירונג די
 סאציאלער װעגען געזעץ א אײנצוסירען איצט

 ארײ:־ איר געניאלדען האט אין פארזיכערמג
 ײבאר־אפיס1' אינטערנאציאנאלען איז םריט

(אי־על־א).
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 ״איד־ פארייאג אין דערשינען אקארשט

אידיש־ פאר .געזעלשאסם דער בײ יך״
 ב. נ• ארגענטינע״, אין שילען װעלטלעכע
קריטיקער׳■. אידישע ״זעלס ביך מינקאװ׳ס

ן זיינען ביך דעם איז א ־  אױםפירלעכע ^
 צעדערבוים׳ אלעקסאנדער ױעגען שטודיעס

 ענםין. יואל ראװניצלי. ח. י. יערנער. י. י.
ניגער. ש. pא מהשבלר״ 1בע־

צו: װענדען זיך באשטעלונגען מיט
M. V axrr Publishing Co 

143 Division St.. New York 2, N Y.
:צו אדער

H. Kempin-sky. e o A iran House 
25 E. 78th St.. New York 21, N Y.
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 307 שאפ■ פארמאן א. pc ארבעםער די
 שאפ־מיטינג א בײ סטריט. סמע38 ױעםם

 אין היי־יאר. יולי. מיטען אין אפגעהאלטען
 א אויסגעדריקט האבעז באארד. דזשאינט

 גאלדאװהקו. מייק םשערמאן, זײעד צ־ דאנק
 ארבעמ איבערגעגעבעגער גוטער■ זײן פאר
 יאר. צװײ לעצטע די pc פארלויף אין

 פרע־ מיר שאפ. פעם ארבעטער אלע לטובת
 פרעזענט װערטפולען א מים אים זענטירען

 געזונ־ פארניצען צו דאס אים װינשען א.ין
טערהיים.

טינג דעם בײ  אייס־ אייך מיר האבען מי
 אונזעד צו דאנק הארציגען א געדריקט

 פאר פאיימאר. ב. ברודער ביזנעס־אגענט׳
 שאפ־ אינזערע אלע צ־ אטענדעז גוטער זית

קאמפלעינס.
קאנייטע: די

 :עטענזאן ;טשערראן זעגעלבײם. פאול
 און מי־זיקער דזשעק ; 9 ־,לאקא קאהן. און

 גאלדשטײן, pא .117 יאקא~ נעסמעל. װיליע
.35 1ייאקאי
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 קאר־ ״דזשארדזש פין ארבעטער די בייר.
 :י־ עױ-עני•. זיבעםע 530 שאפ קייאדק ״1מעי

 *טאיפ־ ערשטען אונזער בײ האבען יארק.
 אויס־ באשלאטען דז׳ט־^ייי. פאריגען םיטינג•

 צ־ אנערקענוגג pא דאנק אונזער צידריקען
 ענערגישע זײן פאר גלאםמאן. אײב בר״דער

 שא£. א־נזער עפענען צו ציריק באמיאונג
 אפ-עזעגד געװעז צייט יאר א איז װעלכער

pc אינדוםמריע. דער
צ־ דא:ק א־נזער א־יס אויך דדיקען מיר

 צ־ ,כפעציעי pא ױניאן קלאוקמאכער דער
 גענעראי־ דעם נאגלער. איזידאר ברודער

 באארד. דזשאינט אונזער ןיפ מענעדזשער
 געאר־ א־מדערמידי־עך אזוי האט ױעלכער

ע םיר אז מעגלעך מאכען צו בעט  זאיען אי
 ״דזשארדזש אין צוזאמען ארבעםען װידער

שאפ. קארמעל׳'
 פאריטץ. נ. :גר־ה בר־דעריענעז מיט

 בארענשטיץ• ר. :שאפ־קאנײטע טשערמאן.
 כיטג״ידער דאװידאױיםש. x ארן זאלקין א.

pc 9 לאקאי : x א'ו גאלדשטײן x ■ארעץ 
i ‘יאקאי pc מיטגלידער n■ אץ x ,ײרעי־ראן 

.35 אקאי‘' pc מיטגליד
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 האט עמבראידערי־ארבעםער, .66 לאקאל
 גע־ פונם ענטשיידוגג גינסטיגע א געװאונען

 זיין אין באארד רילײשאנס לײבאר שאנעל
 פליטיגג ״העספעל דער געגען אנקלאגע

 פרידמאן׳ ל. זכריה באריכםעט לאדפאני״,
 װעלכע פירמע, די יאקאל. פון מענעדזשער

 אויף ״שאפ־ױניאך אײגענע אן געשאפען האם
 אר* אירע pc ארגאניזירונג די שםערען צו

 פאר• ב. ר. ל. נ. דעם דדרך איז בעמער,
 אדער אנערקענען צו ניט געװארעז ארדענט

״ױניאן״. איר מיט פארהאנדלען
 ־ועט ער אז אויך באריכטעט לאקאל דער
 טױ־ הונדערם פיר איבער אויםצאלען הײ־יאר

 9.500 צו װעלפעיר־טשעקס pא דאלאר זענט
 באשעפטיגט געװען זײנען ױאט מיטגלידער.

 פונם קאנטראל, אונטערן שעפער. די אין
שןן לאקאל■  .1954 מערץ אדן 1953 אפריל צװי
 גע־ א־יסגעצאלט שוין זײנעז טשעקש מײשטע
 ניט :אך האבען ודאס מיטגלי־ער װארען.

 דארפען װעלפעיר־טשעקש זײערע געקראגען
ױניאן. דער pc אפיש אין װענדען זיך

אויסגעפעען, אנוםעלטען האט 6t< לאקאל
 צוױי האט װאט באטאן־שירמע, געװיסע א אז

 ניט־ דריטען, א נאך אפערירט ױניאן־שעפער.
 זי האט ־שאפ דריטען דעם איי שאפ. ייניאן.

 האבען ױעלכע ארבעטער, 30 באשעפטיגט
 pc 75 װײניגער פאר ב־״נאכט געפראצעװעט

 אוג־ אן :אך האט׳ ױגיאן די שעה. א שענט
 ארבעמער די אט פאר עטאב־ירם טערז־כעג.
 בײ־ װאך׳ א ארבעטש־שעה׳ן 35 רעגולערע

 צו שכירות׳ די אײף דיעכצרונג א און טאג
 מינימים־ עטאבי־ירםען דעם דערגרייכען

 הבית בעל דער אינדיסטדיע. דער אין שקעי״
 גע־ באשםראפט ״נאכט־שאפ״ pn פאר איז

דאלאר. 750 ןיא טויזענט פינף ריט װארען
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שבת. יק־ענד,” יבאר־דעי

 פינפ־ פערטצן. דעם ראנטאג. pא ז־נטאג
אפים אין שעפטעמבער, זעקסשען pא טען
pc .געביײ אינטערנעשאנעי י־ניטי־הײז 
יארק. נױ בראד־ױי, 1710 דע.
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 לעדזשער...................................................................
״גערעכםיגקײם׳ די ציגעשיקט קריגען א־נטערנעשאנעל דער  pc ריטגלידער 

: רע־ האט איר וױיל זשורנאל דעם קריגען אײפגעהערט ־אט איר אײב ר״.  
דאם אויפ פי־יט װיםען. אונז לאזש שיבות. אנדערע רחרת אדער טײערם  

:״גערעכטיגקײפ״  pc אדרעש אײפן צ• ײש ־בילט אײ בא־ײע^ע  
1710 Broadway, New York 19, N. Y.



ם ײ 3 ז גערעכםיגנךם^ 2

q ענםפערען יוניאנם אזנזערע rrm p אינםערנעשאנעל פה
r e באארדט חשאי־נם איז לאקאלס אונזעדע 

מז איבערן אנ  באריכםען אן קוםעז י*אגד ג
שער אן װעגעז רגי  זיי װאם םעםיגקײם עע
מז א  םיםגלידער די צװ־ישען אגגעהויבעז ה

*r ארבעםער־באסללקערונג אלגעםײנער דעד 
 אר־ דערװיילען העלפעז איז געלם שאסעז צו

 פאר־ ליבעראלע *מ בעםער־םריינזײ*עדע
 די אין סענאם אמ לאנגרעס צוס שרעםער

 און פירערשאפם די ידאלזױ. קופענדיגע
 איבע־ זיד ארגאניזירען טיסגלידער אקםײיע

 אנצי־ קאמיזײן־קאמיםעס טפעציזדע אין ראל
אםעלם ײערעז cע איז ארבעם די פירעז  מז

ע ל ע צי מ r פאגדעי ם e ביישסייע־ פרײיויליגע 
r ריגגעז e שימ־ איז פרײנד םעזגלידער. די 

 פינם אויסגאבען די דעקען צ' פאםייער
קאספית•

ז ײ!* ר י?־* * ע ל א ר מ ג ײז מ ס ס א דן
ע « כגי א ק

שאנעל די צו ריף א אין  רים־ אינםערנע
ײ האם לאגד גאנצען איבערז גייידער  פרעז

r םשערייאז אלס דובינםקי. דעגם e דער 
שאנעל  קאטיטע, ילאםפימ ־ װאל איגםעדנע

אן די אויפגעפאדערם םגלידער ױני  שא־ צו פי
שאינם r& לאקאל פעז  װאל־קאם*ײז באארד דז

 צי כחזות אלע אגשסרענגעז איז קאהיסעס
צז שאפזױ אני שער פאר ס מי ^י  אויפהאי־ פי

 ריײ־ גד־־יזיער ־זאמעי־יע ג די רינגש*אררעט.
 רײ■ י*י דעי-ײייאיד צי ױײרעז פארניצם ייען

 רעפרעזענםאנםעױ צים האנדידאהעז ראי*?
שעגאם. א.יז הויז

 אױ זיד זאגם נאױעמבזיר, וזײננױמיז .דעמ
 ײדיי־זן אײפריף. דיבינט־־־י׳ס פרעזידדניז

 דא־ דער האנירעם. :"עס א דערײײ׳לען ריי•
c ראנורעט זיגער r א אײםײייידז דאייפײד 

 צוױי הורעגדע די פאר םראגעז װיכםיגע רײע
 האנ־ »םײר.3 פריערדיגער. דער יועלכע יאר

איטפאו־זזאנ׳־עייס. איבערגעלייזרז האם גרעס
 אזע־כע שסיידן םאג־ארדע־ונג .אײפז

 אין ארבעםסלאזיגקײם די ײי פי־אהייעריעז
 מיס בישפחית פאר שםייערעז הלענערע לאנד.

 פרא־ היתער־בוי גרעשערע הכנסית. נידדריגע
 אוי״ דיזזה דעם סארקלעיעי־עז צו יזיהדדז

 מי־ העכדר״ פארדינערם, הליינע פאר דירײז
 ארבדםםלאז־זז־ פארבעםערםע נימוח־שכירות.

 בע־ פארזיכערינג. סאציאי־יע און אינשירענם
 ליבע־ מער און שילעז גדרײמערד אמ סדדזי
רעפאררעז. סאציאלע ראייע

 דדר־ צו איז ױיכםיגםםדז סאייע -צ״ם
 נאװעמבדר הײנסיגלז האנגרעם. א ױיײיעז

 רעסזיסיע. איצסיגזו די אז זארגעז זאל ויאס
 ארבזזמם־ מיליאז האלר א און דריי אירד ריס

vws. גרויסען א אין צעװאהסעז ניט זיד 1זאי 
 עס האבעז מיר װי הריזים. עהאנאמישעז

ציריה. דור א מים געהאם
שאי גרינםלעכעז א דירכציסירעז .רדי  דז

 אי־ די מיח באיזאנם זימ ארי־עסדר די ריזןין
 די פיז רעיארד דעם יײפדז ריתען זײ שים.

 רעגיסיײרירלזז זיד רױדז די האנדידאםעז.
 ײ״לזמ. די פײ םאג איי שיזירדז גימ אוז

 אײפקלערינגס־ארבעט די אס פירדז אל איױי
גדלם. האכזוז פיר דאר״די

 דאר־ האיי־ידאײײז .אי־דזירזײר־־״דײייזייזייימ
 מיט־ הארעד דארפײז זײ שיזיפ־^ז האיזזז .פדז

 םארייאנגען געלס. דארפעז זײ איז ארבעםער
ארײנקו־ אנגעזזױבעז שויז האבעז געלש םאר

ז  קאנדידא־ האמפײז־קאפיםע. אונזער *ו מ
 אויפן צײט רעזערװירען פריצײריג מחעז םען

 צרגרײמען מחען זײ םעלעװיזשאן. את ראדיא
ר םו א ר םע לי ^־ ר א  זא־ מיר כדי איצם. שוין ק

 האנדלען מיר מוזען העלפען קענעז זיי לעז
 לאקאלע אונזערע שאפען באלד און שנעל

 פאנ־ געהעריגע די r» קאמפיק־קאמיםעס
דעד•

^ דער מ א  ביישםייע־ פריײויליגע פאר ק
 דער װאס דעם םחמת נויטינ. איז רונגען

 פון הענט די בי:דס געזעץ םעפט־הארםלי
 עש געבים. פאליםישען אויפז ײניאן דער

רם ניט טארען עי  ױניאן־ קײז װערעז אסי
 ײניאז־אינדארםיר־ שסיצעז צ' אײף געלדער

קאנדידאםען. םע
 ביזן סעפסעמבער ערשםען םרן צייס די

 געװארען באשסידם איז אקםאבער ערשםען
 געזא־ דארף עם װעלכען אין חודש דער אלם

ח געלם װערען פעלם א וואל־קאפפית. פ
יױ<״ געשאפען גלייך רעריבער דארםען עס

 אין קאמיםעש rיtװאל־קאפנ לאקאלע רעז
 אײגע־ איר דערװיילען דארף קאכויםע יעדע
סעקרעםאר. און םשערמאז נעם

געהאל־ דארפען געלדער געזאםעלםע די
 װע־ צוגעשיקס rא אפגעזלגדערם וזערעז סען
 די קאםיםע. ‘אינםערנעשאנעי דער צו רען

 װעט קאמיםע "א^־נארפית אינטערנעשאנעל
 געהעריגע די קאמיםעש י*אקאלע די צי שיהעז

סםעמפס. און זאר^־ליםםעש

ס״״סע•” r א״־א־י e ם מ א ש כ דד ױ- א א  ב
ראנד איכערן יאלאיעל אץ

יאר? נײ א'; באארד דזשאינט איש1?־ דער
 קא־ קאמפיין עלעקשאן אן ארגאניזירש האמ

גענעראי־רע- :אג^עי־ איזיראר טים מיטע

 אלס ױניאז• קלאוקמאכער דעי־ פון נעדזשער
 װאס קאפיטע. די םרעזשװ־ער. און פארזיצער
r באשםייט e און לאקאל־מענעדזשערם אלע 
שאיגם קלאוק אינם בעאםםע  האט באארד, ח

 מיםגלידער די צו אויפרוף אן פארעפנםלעכם
 פירען קאמפיץ• איגם ארײגצואװארפען זיך
 בעל ד׳־ צױישען אויפקלערוגגש־ארבעט אן

 קאנגרעס־ די ,אין אישוס רי װעגען מלאכות
 יאר־ נײ א פאר װאלעז אין אויך װי ױאיען.

סםײט־אדמינישטראציע. קער
ק^אושמא־ די צי אפעלירם אײפריף דער

 פאו־ז יעדער דא-אר ציױי בייצושםייערען כער
 רע־ צו זיך פארגעשעז נים און קאפפייךפאגד

 דעם שטימען קענען צ־ כדי גיסםרירען
נאײעמבער. צײייטער
 יארר גיי אין באארד דז־שאינם דרעפ דער

אז ספעציע-יע א ארגאניזירש האם ש ק  ^ע
 גע־ האכםאן. דזשולױס םים קאםיטע לאמפייז

 װעלכער פארײצער אלש נעראל־מענעדזשער.
 דרעסמאכער די צו רוף א פארעפענםלעכם האם
 אל־ פאר און ביישמײערוגגען פריידויליגע פאר

װאל־קאמפײז■ אינם באםייליגוגג שיידער
 אײ אוט איסםערן פון לאקאלען 34 די

ױ אין דעפארסמעגם םאין  דזשײר־ נױ יארק, :
 גע־ א ארגאניזירם האבעז קאנעטיקוט און זי

 וױיס־פרעזי־ מיט װאל־קאכיםעט פײנזארעז
 ט־שערראי א־־ש האראװיץ איזראעל דענט
 עדרארד און וײיש־םשערמאן אייש שטאים אײב

 ־‘ױעי אלס,סעקרעםאר־םרעזש'רער. הרעימער
 אר־ פאליםישער דער מים אנפירען ױעט כער
חדשים. צוױי קיםעגדע די אין בעס

 אר־ װערען עי־עדשאן־קאמישעש עניעכע
א־ א־ן באארדש דזשאינם אייע פרן גאניזירם ' 

יאנד. איבערן קאלען

 אױב שטימעז לןענעז :יט װעט איי־
ז ניט דך װעט איי־ ע י י ־ י ט ס י ג ע י

פא־סי ליכעראל וער א־ז װ ענראלם
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־ ע רי א ט ״ -----------------------------------------------------------ע
--------(דיז־) י־נג נאך איז הארץ :שײן :פידױערכמאן ״
צלי ־. ײי — (ליך) לעבען אונזער :ל־י
---------------— — חודש פ־ן לוי,ז א*ן : שארכער ש.
אטע־ אױפן קלאסען־קאט־ עקאנאשישער : כאר־כאױ י.

---------------------------------------שנזײגײר ריקאנער
— בינע רויטען אין ל״באר־פירער ענגלישע : ב־יט ־.

סאציאליזט אידישען פון געשיבטע דער צו :כן־ב־״ך
---------------------------------------------אטעריקע אין
 עקזעקוטײו כענעראל א־נזער פץ זיצונגען די פון באר*נט

— —------------------------------------------- באארד
ס ש. — באװעגונג ארבעטער אטעריקאנער דער א*ן : ״יי
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 ױגיאן פינישערם קלאוק דער ןיא :הײמאן ־•איס

---------------------------------------------------9 יאקאל
פון פרעזידענט װערט זשאדװען קלאוד :ײכערטאן טעפ

---------קאנגרעט לײבאר״ ענד ״טר״ידט קאנאדער
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