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אינםערנעשאנעל פה qrrmp ענםפערען יוניאנם אזנזערע
re באארדט חשאי־נם איז לאקאלס אונזעדע 

מז איבערן אנ  באריכםען אן קוםעז י*אגד ג
שער אן װעגעז  זיי װאם םעםיגקײם עערגי
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
 מזאםעלם ײערעז cע איז ארבעם די פירעז

עלע  ביישסייע־ פרײיויליגע re פאגדעי םמצי
 שימ־ איז פרײנד םעזגלידער. די re ריגגעז

 פינם אויסגאבען די דעקען צ' פאםייער
קאספית•

ז ײ!* ר י?־* * ע ל א ר מ ג דןאססײז מ
קאכגי»ע

 רים־ אינםערנעשאנעל די צו ריף א אין
 פרעזײ האם לאגד גאנצען איבערז גייידער

r םשערייאז אלס דובינםקי. דעגם e דער 
 קאטיטע, ילאםפימ ־ װאל איגםעדנעשאנעל

 שא־ צו פיםגלידער ױניאן די אויפגעפאדערם
 װאל־קאם*ײז באארד דזשאינם r& לאקאל פעז

 צי כחזות אלע אגשסרענגעז איז קאהיסעס
שער פאר סאניצז שאפזױ  אויפהאי־ פי^ימי

 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
ץ ל א ע אי ל א כערן י ראנד אי

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
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 באװעגונג אדבעמער
 !ניס םער נעטעלם

רעבט איר פאדערט זי

 פון קאנײצנשאן הײ־יאריגע די
 אװ פעדעריישאן אמעריקעז דער

אינ־ און םאז איר אין איז לייבאר
 כים קלארקײם׳ דער אין האלם,

די פארפולירט האט זי װצלכער
אמצריקצ אין ארבזעזצר ארגאניזירםע די פון פאדערונגען אץ צילען

*f i r rדי אויף־ קריםיק איר פון שארפקײט שנײדענדיגער־ דעיר׳ ־ 
 אדמיניםםראציצ רעפובליקאנער רעאקציאנערעד. דער פאליסים־״צןוז

 פון אפװענדונג *נםשיידצנדיגע אן דואשיגגטאן, אין קאנגרעס את
פירוגגען. און םראדיציןיס אסאליגע אירע

 דער פון אויםזען און ציזאמענשםצל דער זיך האם אויםערלעך
 אלטע אימיגע פון פלעצער די געבימעז. וױיניג גאר ?אגרוענשאז

 מענשען, אינגערע פון געווארעז פארממען טאקע ױינען פירער
װער־ די מאניצרצן. און שפראך פאלירטע מצר א באזיצצז ויצלכע

רעז־ט מצן זעלביגע. די געבליבען אבער דינען לאזינגעז און םער
 יבא־ בלויז אח פאליםיק׳ אין ״אומפארםייאישקײם פין אלץ :אך

 קא־ פרידלעכער פון שוגאים״: באשםדאפצן איז פרײגד רײנען
 אבער קלאסעז־קאסף. אנשטאט קאפיטאל. pg ארבצם פיז אפעראציע

 זיך האמ אינהאלם דער פארב. אין אײסערלעך, בלויז איז דאס
 געודארצן ארײנגעבראכם איז פארמולעס אלםצ די אין געביםצן.

אמע־ די וואם דעם פיז היפוך דער איז ױעלכער םייסש, נײער א
 פריער־ די אין פראקםיצירם האט באװעגונג ײניאז םרײד רייאנער

גארעז• דיגע
 װאס פאליםיק. אין זיך מישען ניט אהאליגען ד«ם אנשםאם

 אויס־ באװעגונג ארכעטער ארנאניזירטער דער דערלאזט גים האם
 אין אופן ?אנצענםרירםען א אויף אײנפלוס א־ז םאכס איר איבצז

 .ווארד לאקאלע אז דערצו גצפירס האם אח םאסשטאב נאציאגאי׳צז
 םאפ א פאר ארבעטער־שםיפען די אפקױפען זאלען הילערס״
 פרע־ באוועגרע■ ױניאן םיײיד דצר פון הויפ« דער זאגס לינדזען.
 קאנ־ דער בײ עפעגונגט־רעדע זיץ איז ריני׳ דזשארדזשי זידענס

 העגגען ארבעטער די פון פאדערונגעז װיכמיגסםצ די אז ױעגשאן.
 פחען ארכעםער די איז רעגירו;ג דער פרן פאל־־טיפ די פון אפ

 לא־ אפאליגע אנשסאם פאליטיק. מים אינםערעסירען זין־ דערינער
 פאדערען ארבעם״. םאג גוטעז א פאר לדת י־שר׳דיגען א pc זונגען
 די װאס רײכסיפוער די אין חלק .ג?העריג«ז א יוניאנס די איצס

 אינםערעסירעז אנשםאם פראצע׳. זייער סים באשאפען ארבעםער
 ארויט קוםם ארבעםם־ציים, אץ שכירות פון פראגען פים בלײז זיד

 פרא־ אייגעגער אן פים באװ<ג.־נג ארבעטער ארגאניזירסע די איצס
 רייפם את עניגים אינםערנאציאנאלע א'ז נאציאנאלע אלע אין גראם

פלוכה־אדפי־ דער פת פיר־גגען רעאקציאנערע די ארוגםער שארף
:יםסראציע.

 דער פון שםעלומ געענדערסער דער פון גאד אבער װיכםיגער
פא־ צ' באציאונג איר אין באױעגונג ײגיאן םרײד ארנאניזידסער

 איר פון פארנעם ברײטערער פיל דער און טעטיגקייט ליטישער
 דער פון באװאוםםזיין אנטװיקעלטער שארף איר איז פראגראם,

 צוגאב אין באזיצען ארבעטער די װאס מאכט פאליטישער גרויסער
 באנוצען צו אנטשלאםענקײט איר און מאכט עקאנאמישער זייער צו

 בא־ דער אט ארבעטעו־־אינטערעסען. די באשיצען צו מאכט די אט
 פירער ױניאן טרײד די פון ױענדונג יעדער דורך דרינגט װאוםםלץ

 םרײדױניאן ארגאניזירטע די אז פאליטישענס אין מאכםהאבער די צו
 רעכט. איר פאדערט זי םובץ;. קײן גיט מער בעטעלם גאװעגונג

 שארף, רעדט זי ניט. מער זיך אגםשולדיגט זי נים, מער חנם׳עםי' זי
ווארענם. אח קדיםיקירס זי

 פרעזידענט האט קאנװענשאן דער צו פראגראם־רעדע דץ אין
 פלעגט װאס שפראך דיפלאמאטישע איידעל די אװעקגעווארפען ,מיױ

 אומ־ אויםדריקען אין װערען באנוצם געל^געגהײט אזא ביי אמאל
 פא־ די געווארפען און רעגירונגס־פירוגגען די םיט צופרידעגהײט

 בא־ האם ער אריץ. פנים אין אםת ביםערעז דעם ליםישענס
מ די שולדיגם םי  .בא־ אין וואשינגםאן אין אדמיניםםראציע איג

מז ו  די פארדעקען צו בוירד.סלאגאנם) (בליו פאנםאזיע׳בילדצר נ
 דער פון אומםעםיגקײם די און לאנד אין ארגעםסלאזיגקײט גרויסע

 האט עד ארבעט. זײ םאר שאםען צו איז נים װאם סאן *ו*  רעגירונג
 בלויז איז ארבעססלאזע צאל די אז באריכםעז די pc געפאבס חוזק

 ארבעםער די אז דערקלערט האם אח םילקה האלב א דרײ ארום
םען דורך האבען מ  ביריאן אײן שכירות אין סארלארען יאר ל
ארבןםםלאזיגקײם. דורד דאלאר

 פץ קריט*ק ױץ פארצוקערם גים אויך האט פיני פרעזידענס
 צו זײ בעטען מים באנוגענם זיך אדער קאנגרעס, איצםיגןן דעם

 אומצװיידײםיג האם ער ארבעטעד. די צו פרײגדלעכער װערען
 קומענדיגע די אין דורכצואווארפען ארבעםער די אויפגעפאדערם

 בא־ געגען דיגען וואס סעגאםארעז, און קאנגרעסלײט די װאלעז
 ער פאלקם־מאסעז. און ארבעטער די פון אינםערעסען די שיצען

 װעלכ־ל פהכרים■ שלאג־װארם די אנוױיזען וױל .איך :געזאגט ־אם
 ד־ פאר אז יאר/ בעסםער צוױיםער ׳דער איז דאם אז פלאפלעז
 יאר צװײט־בצסטער דצר גים דאם איז ארבעםסלאזצ מילייאנעז

 קוילצךפראדוקציצ די צײט. דיעד אין יאר עו־גסםער דער גאר
 גו־צסטצ די איז באנקראםטצן צאל די : 1881 זינמ קלענסםע די איז

s זינט i94i צװײם־בעט־ יצם םון ארבעםער די פאר פרית דער 
 נ"ײאן זיבען און דזשאבס װייניגער םיליאן צוויי איז יאר טצן

 אמ יאנד״• אין דא שכירות אין אויסגעצאלט ווייניגצר דאלאר
 ב-ר־ די א*ן ארבצםצר די צו רוף דצם מים פארעגדיגם האם מיני
 אז פילאזאפיצ יצר אין גלויבצן װאס די אז זען .לאבייר :גצל
 זאיעז אמצריקצ פאר גצנוג גוט איז יאר צוױימ־בצסטער דצר

 דער אין צוױיט־בצסטצ, די װאלצן קומצנדיגצ די פון ארויםקומען
מעז...' צאל שםי

 וױכ־ ד־ פ־ן רציצם אניצרצ די דיבורים. קלאיצ זײנצז דאס
 דצם א'ן א־יך זײנצז רצזאלוציצס מערסםצ די pg פירעד טיגסםצ

 צקזצקוםיװ פין באריכט דצם אין אינהאייט. pg םאז■ זזױביגצז
 א אר־ים פעדצרײשאן די שםצלם קאנודענשאן דער צו קאונפיל

 דאט פארהיםצן צו םאז בא־יד דארף רעגירעג די װאס פראגראם
 שי־אך אריפז צקאנאמיצ די צוריקשםצלצז pg קריזיס א pc '״אנד

pc אײנגצשיאטצן זײנצז פראגראם דער אין פראספצהיםי. פולער: 
 בא־ װיכטיגצן לצכצגם דצם צוריקשםצלצז פאר פיםלעז אגגצמעז

 פ־ן פראדוקציצ־קאפאציטצט פראגרצםיווצר דעד צװישען לאנס
 :באפציקצל־נג דצר pפ קויף־קראפם דצד און אינדוםםדיע דצר

 פארםײ־ איז באשיצונג דצר פאר נויםיג איז װאס אלץ באזארגצז
 װאס קאאפצראציצ און שםיצצ די זדינגעשלאסצז לאנד. pc דיגונג

 צפצנט־ אונםצרנצמצז :,־הגלם פרייע די פארשםארקעז צ־ נויםיג איז
 שאסצצן האסםיםאלפ. שויצן. נויםיגע די בויצז אדמפען. -עכצ

 גצװארצז צוריקגעהאייםצז דינצז װאס בוײאדבעםעז אנדצרע און
 : ארבצטער און מאםצריאלצן אויף דדחק צוליב מלחפה פון צײם אין

 באשטײצר־נג *ראגרעסיװער א דורך קייף־לראפם די הצכצרעז
 אר־ די באזארגצז צו םאםנאגיצן. אנדערע pg םיגיפופם הצכצלצ
 דעל־ צו ניצגלעכק׳ייט דצר םים פארפצר און פאםיליעס בצטצל

 זיכצל־ צקאגארישצ את לצבענס־סםאנדאדד העכערצז א יוצרבען
 הצכצלצ דורך פארזיכצררנג ארבעםסלאזע פארשםארקען און קיים

 פצדצ־ אײנשסציצן דורך און ציים לענגצדער א אין בצנצפיםס
 ױאס בצנצפיטט צאלען אןלצן סםײםס די אז רעגולאזיצס יאייצ
 װאס צ"ט אין שכירות די צי *ראפארציצ גצזזעדיגצר אין זיק זאלצן

ארבצמצן. זיי
 א לײבאר אװ פציצרײשאן אמצריקצז די נצכמ אזײ פשקם

 פאליסיט■ אינםערגאציאגאיע פדן םראגצן איז שםעלדנג ארצ4?'
פארבינ־ יאמזצרצ סייגזית. דעױןמויאסישע ײ אד בזמיארסנ דעדי את
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 ®רעזידענם :רײ ערשםןי לינקס, זו רעכשס פון
 נאבלער, איזידאר װײס־פרעזידענשען דובינסקי, דיד

זיניערמאן. סשארלס האכראן, דזשילײס

מזס־ דזשעני אנםאניױ, לואידזשי : רײ !ויוײטע
קאפלאן. בענדזשארין און גר־נבערג הערי יאוס,

 יצדצך אין דיקטאםורצן. אגיצרצ איז םאװצטישע די צו אץ יצםצ׳
 אמצ־ אונזצר פון פאליסים איצטיגצ די פץ קריםיק די װצרט פאל

 װצרט צם אח שארף און קלאר ארױסגצזאגט רצגירונג ריקאנצר
פלאץ. איר אויף פראגראם קאגםםרוקםיװצ א אנםקצגצגגעשםצלם

 אויפגצ־ אויך אויס׳ וױיזם שוין, האבצז רצגירונגס־פירצר די
 ױניאךפירצר־ זײ אריבצרגצװינצן קצנעז צי האפצנוגג די געגצבצן

 אנגצ־ אויך האבצן און פארטײ זייצר פון זײם יצר אויף שאפט
 אויך איז דאס שטצלונג. אםצךפײנדלצכצ, שארפצרצ• א נומצן

 געגי- אפצגצ װי ארום אזוי איצט שםייצן צדדים כייז־צ מצלה. א
 לײבאר אװ סצקרעטערי קלארצ• א איז שטצלוגג זייצר את גצר

 שארף פר־בירם קאגװצנשאן יצר בײ יצדצ זײן אין האם מיטשצל
 ױגיאךפירצרשאפט די אז זאגצן א.ץ פצדצריישאן די קריטיקירצן

 אז און אדמיניסטראציצ דצר פון קריטיק איר אין אומגצרצכט איז
 ארום אזוי האט צר זײ. מיט אימ ניט שםימצן ארבצםצר־מאםצן די

 פירצר־ ײניאן טרײד דצר פמ רצכם דאס אפפר־צגען פריבירם
 מיטגליז־צר מיליאן זצכצצן זײציצ פיז נאמצן אין רצדצן צו שאפם

 לא:ד. אין ארבצטצר־ראסצן די אויף אײנפלום פאליטישצן זייצר און
 דצם גצבצן צו ארבצםצר די סאר בלויז איבצר בלייבם.איצם צס

שטימצן זייצלצ דורך צנםפצל ריכםיגצן א נאווצמבער צוױיטצר

י איז  מים־ קיץ דצרלאזצו נים זאל װאם צנםפצר אז — וואלעז׳ י
 פאלי־ רצפיבליקאנצר די אויך װאם צנטפצר אן פארשטצנדצניש.

 מחצן און באדײמ־נג איר פארםוםלצן קצנעז נים זאלצן סישצנס
 פאר־ אץ שכל צום גצקומצז שוין זיעצן ארבצטצר די אז צוגעבצן,

 צקאנא־ אייפן סײ אינטצו־צסצן זייצרצ פארטיידיגצן און שטייצן
 פרצזידצ;ט װי קאמפס־פלאץ. פאליםישצן אויפן םײ און רישצן

 דצר בײ דצרצפעױנגס־רעז־צ זיץ pd סוף צום גצזאגט האט ריני
 פאליטישער פץ צוריקהאלטצן ניט זיך ויצלצן «מיר קאגװצנשאן:

.טצטיגקײמ .  די אױף ארויפשטצלצן קצנצן זײ װי לאגג אזוי .
 ארבצט׳ אויף ׳רצכם פאר סטאטוס א סמײטס די פון גצזצץ־ביכצר

 פארשריט, וױיםצרדיגצן צו װצג דצם אונז פארשפאו־צן צו כדי
 געזעץ־ פצדצראלצ די א-יף פארשריפט ׳טעפם־הארטלי׳ א אדער

 זיך. באשיצצן צו גצביס דצם אויף םצטיג זיץ מיר מוזצז ביכצר
.ו פארםיידײצז זיך מיר קצנצן אנדצרש װי .  באטיי־ מיר אויפ .

 געזעצ־ פרײנדלצכע דעריויילען צו פאליםיק אין נים זיך ליגען
. גצהצריגצ קריגצן מיר קצנצן דצז אזוי װי גצבצל... . . צי צי ק  א

 דארפצן מיר אז זאגצן װאם די גו, בצםלצן. דורך בצטצן, דורך
 .בטט־ נזיר זאגן. בלויז איך וױל פאליםיק אין נצמצן אנםייל ניט
ם!״1 לען , י

אן גז. רנז צ װ :נזיו

ן ײ ן מ ײ א ז ה י ך א א ג נ נ .ױ . .
כת:־) א בן־שבצים. ד<ם פארבער׳ן. ש. ליבצן (דצם

 — ציננער נארישע די פץ ס׳גערײד כיך ארם ױאס
 ;סאיגיסען :ים םרער קײן עלםעי פ״ין אויה ױעל איך

 גרינכעד, א איז מראם פײן אץ הארץ פײן איז ױנג ױײל
!װיסען גאר זײ ױיל ױער — יארעךדזשבדנות אץ

ם אץ !ױנג נאף איז הארץ מײן  שטררעפט, עס קאפף־לוםט פי
 ;שװערען דעם אץ ׳י»ד אין כאדריקםע ארע פאר

 סורעפם, נאד דמײז םײן םרייע, א םענשהײם, א
.שטערען ליכםיגעז א צי געשסאנם ודאגען םײן . .
 — םאילאנגען םים סול נאד אװ ’• יונג נאך אײ הארץ פײן
 ;סארױעלען ײך קען עס הארצען ידנג א נאר ױאם
 געזאנגען, זיםםע די םדזע םײן םיר כרעכגט נאך־
.געפעלעז געליכםער פײן אײ,ײדאסמ״י זאל איך . .
מג נאף איז הזזרץ םײן  פרי־מארגען, אץ טיי ױי אץ !י

.סארכזוז אײדעלסםע אלע זונ׳ס דער מים לײפם עס . . 
 זארגעל׳ אן נז^ך לאכמ עם אץ !ײגג נאך איז הארץ פײן

.שטארבען עס ױעט אפאל אדטקײט פץ נים : ױײסם עם . .

*

:\י2\ריװיצ2 ר.
ז ר ע ז נ ו א ע ב ע ל

 צרזאםען, אפגעלעכט לעכען האלכען א כאלד
ױעג. לאנגען דעם אויןז” דורכגעגאנגעז שםררעמם

כרעג, דעפ כײ נאענם שרץ פיר זײכעז אם אץ
פלאפען. אדםע די סץ םליען םרנקעז כלימ ױאו

 צײט. דער אץ אויםגעױאקסען זײכען קינדיןר
סעלד. הארכסםיג אמזער צירען ױעלכע כדרפען

רדעלם, נײע א זײ םיט אן ײך הײכט עס אץ
. װײם אזױ דאך ס׳אײ נאענט'אץ, אץ ליכ אזײ . .

אמאל, פײן איד לע — ;?ינדער די אױ,י איך קוק
געפילס, םרײד אץ צעױ איד האם ײגענם םײן רדען
געשטילט, צעד םײן דאן זיך האם אנדע,יש ױי נאד,

קלל. אנדער אן מיט זמגען פלעגם פרײד די אץ

שידײט, ליגעץ איד זע היםלען כײע אײםגע
כליי,. מײן פאד כליען איד זע לעכענם נײע

מגט גלירן, זײער םאר כעם תםילה, א דארץ דאס ז
ם עס אץ ײנ :סארגײכז שטיד לעכען ס׳אײנען דאס ד

v  ... .
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י ן ■ פראגצײ־ דער אז גײעם י */——■
האם ‘■ארלאמענם זישעו־

אפ־ דעם דורסעײארפען
ײ אז פאר פאד 'זזיידאמא
םארםײדיגוגגם־אר־ שער

V H M H B מז ונו םײ שי א די ב
קא־ א פון לעגדעי־ פר׳ײע

 אנ־ אדויםגערוםעז האם אנגריף. םוגיםםישינז
םעדוגנ *ון םױ*מג רבי  דעפא־ זייז מ

ר דער לענדער. קראסישע שע  אױס־ מלגי
 האט ם«אאק- הןיגרי ■אול לז*דם־םיניםםער.

 גרױםער א איז *■שםיסוגג .זײ אז געזאגם.
p n u דיילאםאםיעי. מאװעםישער דער פאר 
 םון אויםלאנדם־םיניםםער דער מק■ יאזעף

 קא־ א װי באצײכעגם עם האם לוקםןםבורג.
 אם איז ביםערער און שארפער םאססראפע.

 פארלאםענם סראנצױזישען םמ האנדלונג די
 אםעריקע. אין אוגז בײ געווארען אײאגןגוםען
 םארגען אויף תאם אײזעגהאוער #רעזידענם

שסיסונג דער גאך ם *• אג  רעדע. א אין מז
 .נרקען :מאח דע אין געחאלסען ®דהאט װאם
 אז איז דאס אז פאקם דעם באהאלםעז נים

 דאלעס םעקרעםערי דורכפאל׳. ערנםםער
 ארריס־ םראגעדיע׳ ״א װי באצײבענש עם דיאס

 סון געשטיצם גאציאנאליזם. םון געװאקםעז
 גאנץ געםאר אין שםעלם װאם קאםוגיזם.
 םשערמאן דער וױלי. םענאםאר אײדאיזי*.

 פון קאםיםע רילײשאנם םארעיץ דער פון
 דיפלא־ פארגעםעז גאגצען אין האם םענאם,

 אםאקירם שארף אח העםלעכקיים כאםישע
 באשולדיגעג־ פרןמיער. םראגצויזישען דעם
 פון םײנונג די נים םארםרעם ער אז אים דיג

 געװא־ אםען כםעם אח םאלק םראנצויזישען
 װערען איזאלירם ודעם פראנקדײך אז רעגם

 םארםיידיגונגם־ארמײ איידאפעאישע אן און
 אין דייםשלאנד מים ווערען אײםגעבוים װעם
הײים־ראלע. דער

• • •
 וואם ביטערקײם דער פאר אורזאד די

 די. -אי דער םון נידערשםיםען פראגקרײכ׳ס
 פארטיידיגונגס־ זריראפעאישע די וױ־ םי.*,

 אין געשאפען האם אנגערוםען. װערם ארםיי
r הױפם־שםעם די e און םרײנד אירע אלע 

 םאר פארשםיץ. צו גרינג איז םארבינדעםע.
 פאר־ אײראפע איז יארהונדערטער םמ םשך א

 איכער פלחמה־םײערען rc געװארעז צערם
 *ײםצושפרײםען הערשער פון אםביציעס די
מז די ע ענ ר  פארגרע־ און מלוכות ױיערע פזן ג

 פון חשביז אויםן דעה איז םאכש זייער םערען
 הײפם־קאנלורענםעו די פעלקער. שכנישע די

 דינען אייראסע אין אױבער־הערשאםם םאר
 דייםשלאנד. אין פראנקרייך לעצםענס געװען

 האם איםסעריעם צוױי די צװישען שגאה די
 דייםש־ װען ציים. גאנצע די נאכגעלאזם גים

 גע־ םראכקרייד איז האבעז געזיגם האם לאנד
 גקמוז, םדן רעדואנש. rc פייערעז די םלאקערם

קריג א געװאונעז האס פראנקדײך װען איץ

נ ־

IW g .פארבער ש

^יע ®אריאימיגםער א ®רן חלום דעד ײ  ז*ץ געגנןןר ךי _ אויםגערונןןן. האם אי
ן *ריײקרײד ער א « מ מיג אי שער גןןגען ײרמאדױזי מר מיםםי ^ אגדעסין. ק

p ארן םיליםאריסאזען — sp w p p שאראימיגעז רעאקפױאנןרעז
egrri^ri — זיך. p ע ®)ךועםױ«ער דער פון אןנדער ײ ײיז ערי מ  די זײנען אי

י לענדער. םרײע די פאר אימװרעגס זיפערםםע

 איךע אלע אסגןישםרעעם דייםשלאנד האס
 פאד־ האם זי װאם דאם צוריקצונעמען כוחות

 םרידען דער זיד האס *וזיפעז אין לארען.
 אויף םשקולװ^ אויף געזמלםעז זיײראאע איז

 גע־ גןישאםעז איז װאם כוחות פון באלנם א
 אאםאכען, איז פארביגדזגגעו דויד װארעז

 אפגעשוואכם איז שוספים די פרן אילנער ביז
 םאר־ צו געװען גרײם איז אדער געװארעז

 ארום אזוי האם אח םארבינדעםע זײגע ראםען
גלײכגעװיכם. די צעשםערם

 קלענערע די האבען מלחכו^ אלע די אין
 בלוט מים באצאלם םעלקער אײראפעאישע

 םון הערשאםם־גלוסם און אםביציעה די םאר
 זײ שכנים. קריגערישע און מעכםיגע זייערע
 אלײן העלםען. געקענם נים אכער זיך האבען
 פארטיי־ צו זיד שוואך צו געװען זיי זייגען
 פאר־ אלע זיך וואלטען זיי װען אפילו דיגען.

w אייניגט. jt k> דאםיױרם דעםאלט איז 
 איםפעריעם: מעכםיגע םיר םת געװארעז
 םראנק־ אח עסםרייך דײםשלאגד. ײםלאנד.

 איי־ אין געמישם זיך האם ענגלאנד רײך.
 איז עם װיפיל אויף םיל אזוי בלות ראפע

 אין כיאכם איר אויםצוהאלםען געורען נױםיג
 אי־ אויבערהערשאפם איר און קאלאניעם די

ימים. די בער
 גע־ איז װעלם־מלחמה ערשטער דער נאך

 מאכט־םארהעלם־ איז ענדערונג אז קיסען
 שאפען צו געמאכם מעגלעך האם וואס נישען.

 מלובות. שםארקע די צו געגען־קראפם א
 זיינןןן איפפעריעס מעקםיגע די פת צוױי

 עםםרײך־אונגארן םצענע. דעד פון ארונםער
r יעווארעז אפגעװישט איז c און מאפע דער 

 רעװאליציע. די דורכגעמאכמ האם רוסלאנד
 און קריג דעם םארלוירען האם דײםשלאנד
ײ ס ר ע װ םי׳ די.  ארופגע־ היפש איר האם טרי

 אין םײ ^ םעריםאריע אין סײ שוירעז
 האט דאם כוחות. םעכנישע און פינאנציעלע

 הילםלאז מיליםעדיש םאקםיש געמאכם איר
 ײים צװייטזױ־ דער פון יארען. םך א פאר

 קליינע צאל א אײראפע אין צוגעקוםען זײנען
 געװארען זײנען אלםע צאל א און נײע מלוכות

 לאט־ ליטע׳ פוילען• שםארקער. r* גרעפער
 םשעכאסלאיוא־ און פינלאנד עסטאניע• װיע.
 ױגא־ זעלבסטשםענדיג. געװארען זײנעז קיע

 גרעםער זײנען רירעניע בולגאריע. סלאײיע.
 די מיט צוזאמעז אלע די אט געווארען.

ענדער קליינע אנדערע  די װי אײראפע• אין י
 אנ־ די און בעלגיע לענדער. סקאנדינאוױשע

 באזעסען שײן האבען פאראײניגט. ײעז דערע•
 דארף מלוכה גרויסע א וועלכע םיט כוח גענוג

רעכענען. זיד
 געבייט געי־זען ספק אז איז דעם אויף

ד שאפען צר פלאן װילסאנ׳ם פרעזידענם לי .  די
 א אין אז געהאםם האט ער ניישאנם׳׳. אװ

 קלײנע די וועלזין פעלקער פון פארבאנד
זיך m פאראײניגעז לייכס קענעז זיך םלוכות

זיך האם אויסגעלאזם באשיצען. געגענזייםיג
אנדערש• גאגץ אבער

• • •

 דיקםאםור. פון ערא די אנטשאנען איז עס
 אידעאלא־ אויף כלומרשם זיך שםיצם וואס

 אנצואוױחען דא מעגלעך נים איז עם גיעם.
 די פון פאליסיס פאלשע די וויים ײי אויף

 רום־ אין אינםערווענציע די מערב־םלוכדת.
 דייםש־ םים םרידעז ידערםײ דער און לאנד
 םאר פאראנםווארםלעך געװען זײנען לאנד,
 באלשע־ די עס. איז געקומען אבער דעם.

 איינגעפעס־ זיך האם דיקםאטור װיםםישע
 אימ־ צארישער געװעזענער דער אין םיגם

 מאכט די פארכאפם האט פאשיזם פעריע.
 הים־ האט שפעםער אביםעל און איםאליע איז

 פלאץ דעם פארנומען נאצי־דיקטאםור לער׳ם
דײטשלאנד. אין רעפובליק וױיםאר דער םון

 פחדגישער און ציגישערי דער אונםער
 מלוכות. דעמאקראםישע די פרן האגדלונג

 אנגעזאמעלט שנעל דיקםאםארם די האבען
 באדיער־ צו פארנומען זיך האבען rK מאכמ

 האגען לעגיאנען רוםאליני׳ם װעלם. די שען
 האט פעלקער־ליגע די און עםיאפיע פארכאפם

 ;זי באשיצען צו םיגגער א געםאן ריר א :ים .
 רדיײן דעם פארנוײען האט מיליםער היטלער׳ס

 גערירט גיט זיך האם פראנקרײך און געביט
 אײנ־ װידער זיך האם סאאר דער ;ארם פון

 היםלער׳פ אונטער רײך; אין געשלאםען
 ליג דער פון שותפים די האכען םםראשינקעם

 פון פירערשאפט דער אונטער ניישאנס- אוו
 םשעכאםלאוואקיע געװען מקריב ענגלאנד׳

 די עסטרײך. פארכאפט האט היטלער ^
 ניט האבען זײ כארשײדען װי דיקטאטארם■
 געמײנ־ א געפונען שנעל האבען אויסגעקוקם.

 סא־ באלשעװיסםישער דער שפראך. זאמע
 אפיצערען אויםגעשולט האט װעטען־פארבאנד

 און נאצי־ארמײ, דער םאר לוםם־פליער אדן
 מיט אפגעצאלט זיי דיאט נאצי־דײמשלאנד

 נאצי־פאשיםטען די םעכניקער. אין מאשינען
 האבען מיײטאריסטען יאפאנעזישע די און

 גע־ דערפאר דיאבען און ״אקס״ די געשאפען
 אײנשיינגען ציר״ק באלשעױיקעס די לאזט

 זיך שפעטער און פראװינצען באלטישע די
 דער־ בלוט אין די היטלער׳ן מיט טיילען

פוילע;. טרונקענע
 יאר צודאנציג וױ יױיניגער אין איז אזוי

 װי־ װעלט־קריג ערשטען דעם פון סיף נאבז
 פאר םון די װי יאגע א אננדשםאנען דער
 פוילען פון אויםנאם דער מיט רלחניה. דער

 גע־ האבען װאם מלרכית, קלײנע ארע זײנען
 יעצםען אין אדמזיפהענגיגקײם ױיער ־ואונען

 די פון געװארעז פארשלונגעז װידער קריג,
 גרײט געיוען איז בי:ע די איכיפעריעס. נײע
װעלט־מלחמה. צוױיטעד דער פאר

• • •

 די װאס יאר םיר די אין געשעענישען די
 איז געדויערט האט װעלם־מרחמה צ־ײיטע

 אין אונד פון יעדען בײ פריש זיכער נאך
 גאר האבען מלוכית דעמאכראטישע די זכרון.
 או דערפארונג זײער פון געלערענט וױיניג

 פאר־ ניט דיקטאםארם אייף זיך םאר מען
 האבען לענדער דעמאקראםישע די יאזען.

 אויפמערקזאמ־ גאנצע זײער י־אנצענםרירם
 פארהיםען צי נאצי־דײטשלאנד. אויף קײם

און המתים תחית אייפשם^ נים זאל זי אז

♦

 האבען זײ בלוט־באד. צוױיםע א פאראורזאכען
 קײן געהאם ניט האט דזיטלער אז םארזען אבער

 זיינע און סטאלין אז און דעם אויף מאגאפאל
 אין תורה זעלביגע די אויך קענען תלמידים

. מאראל זעלביגער דער אק גלויבעז זיי . .
 עלײס די פון פירערשאפט מיליםערישע די

 םא־ועטען־רע־ דער דערלאזט דעריבער האם
 םמרא־ װיכטיגסטע די פארגעםען צו גירונג

 פארגרע־ אײראפע, אין פאזיציעם םעגישע
 באװאפענטע אירע פארשםארקען און םערען
 געזוכט האבען לעגדןיר פרײע די װען בוחות.

 אזוי דעמאביליזירען. צו זיד פריער װאם
 סא־ דער אז לאגע א געשאםען זיך האם ארום

 די טעראריזירען קעגען דאל װעםען־פארבאגד
מאכט. מיליםערישער r’« םיט װעלט גאנצע

 א:גע- האט םאװעםעךדיקםאםור די װען
 מערב־ די און מלחמד■' *קאלםע איר הויבען
 עם װאם לאגע די דערזען האבען מלוכות

 אז אײנגעזען זײ האבען נעשאפען, זיך האם
 אפע־ אימפעריאליסטישע די צאמען צו כדי

 מען ריז סאװעםען־הערשער. די פון םיםען
 אי־ראפע פון פעלקער פרײע אלע פאראײגיגען

 ניי־ די האבען צ• כדי פארבאנד r’» אין
 פינאנציעלע עקאגאמישע. מיליםערישע, טיגע

 דיקטא־ די װעלכע מיט כוחות םעכנישע און
פארמעםטען. צו זיך וואגען ניט זאלעז טארס

 מארשאל־ דער געווארען געבוירעז איז עס
 אנגע־ זיך האט אײראפע ״נאםא״. און פייאן

 לע;־ ױיכםיגסטע די פאראײניגען. צו הויבען
 פץ גרוים דער לויט םארבאנד. אזא אין דער

 מילי־ פאטענציעלע איז באפעלקערינג זײער
 דײטשלאנד פראנקרײך. זײנען ט־חות. טערישע

 ניט טאר זײ פון אײנע ק־יז איםאליע. און
 דער געווען א־ז דאס וועי־ען. אויסגעלאזען

 אפ־ אטלאנטישען נארד דעם פאר פונדאמענם
 דער פאר אדן (.נאטא״) ארגאניזאציע מאך

פארטי^גונגס־אררײ. אײראפעאישער
 פארטײדי־ דעם אט פון ארכיםעקטען די

 די גע־ראיסט נאטירלעך האבען גינגם־פלאן
 װעט מען ױאם שװערימלײםעז פסיכאלאגישע

 ניײ־ עפענםלעכע די געװינען בײם באגעגענען
 אזא פאר דײטשלאנד און םראנקרײד איז נוגג

 אבער האבען זײ אררײ. געמײנשאפטלעפער
 אלערען דועט הישר שכי־ דער אז גערעכענם

 איז ברירה אנדער לד־ז אז איבערצײגען
 רע־ אייעריקאנער די האט טפעציעל נישטא.
 אע־ סײ אץ טר־כיאנ׳ען אונסער סײ גירנוג•

 װעט עט אז געגלײבם. אייזענהאוןיר׳ן. טער
פ״אן. דעם דיךכצוזעצען געלינגען זײ

 פאר־ פראנצײז-שען אין אפשטימונג די
 האט אריג־סט. םען30 דעם מאנטאג, יאמענט

 איז טעות א געמאכם האבען זײ אז באװיזען י
 ד־ ־אט 2b4 געגען שםיניען 319 מיט חשבון.

 כראנק־ נידערגעשטיייט דעפוטאםען־קאסער
 אײראפעאישער דער אין באטײליגזנג רײכ׳ס

 זײ זײנען :אר ניט :ערגער נאך .שוץ־ארמײ.
 װילען ז־י נאר אפניאך. דעם גיטהײסען געגען
 אפשטירדנר ד־ עס. דיםי־־סירען ניט אפילו

 באלד דעבאטע די אפשםעלען פאר געװען איז
 געװארען אפגעגעבען :ײנען עס װי נאכדעם

 אײנציגער אײן אײדער נאך באריכטען דיי
 האבען ײאס זעכציג און אכט די פין רעדנער

 געהענט האבען ־וארט צים פארשריבען זיך
רוי״. דאם עפענען
 אנדערע די פין פארטרעטער די פאר
 פארבינ־ איז פראנקרײך ײעיזען םים מייוכות.

שען פון שטעלונג די אם איז דען.  פיאנצויזי
 קאטאס־ שרעקלעכע א באמת פארלאמענם

 ניט װעט מען אייב אז פילען זיי טראפע.
א אײנצ־שטעלען אזײ װי ,מיםעי א געפינען

-------------> 1954 ׳אר,טאבער
 בא־ דער םיס פארםײדיג־נג געמײנשאפטלעכע

 פראנקרייך,־ אין דײטשלאנד פ־ן טײייגינג
 ווערען באזיגם צו געפאר אין אײראפע א־ז
 אפ־ גאגצען אין אדער באלשעװיעןס די פין

 האגעל א דורך ערד דער פין װערען געוױשט
 צארן דער דערפאר באמבעס. אטארישע פון

 פענדעס־פראנס. פ־ז רעגיי־־נג דער געגען
• • •

 פראג־ א בא־ועגען צד געײנגען עס ײעט
 א אדער איצםיגע ודי רעגיר־נ־ צ־יזישע

 װערען) געשאםען װעט װאס שפעםערדיגע
ת א־ינצרשטימען  אל־אײראפעאישער אן א'י

 םילי־ פראנצויזישע און דײטשע מיט ארמײ
 אינמערגאציאגאלער אן אונטער םער־טײלען

 אפמאך אזא אפילו אליב אץ ? אױמאריטעט
 קען פארלאמענם איז װערען ראטיפיצירם זא-
 ױעלען פראנצויזען די אז פארלאזען זיך רען

 אזא אין דינען הארצען גאגצען דיטן טאקע
? אררײ איגטערנאציאנאלער

 פאליטי־ די ארן רעגירונגה־מענשען די
 געשען• קען דאס אז גלײבען צ־ שײנען שענפ

 פארזיכםיג רועלען זײ װען אז אבער דרכט פ-ר
 פון מאטיװען די אין ארײנםראכטען ײך
 דא־ ביטער אזוי זײנען ײאפ פראנצײזען, לי

 וױיניגער פיל זיין זײ װעלען אפמאך אזא געגען
 עפ מען קען בעםטען צים דעם. אין זיכער

ײדערט מען ױען זעז  פאר־ די פאנאנדער ג
 דעפוטאטען די פון אנגעהעריגקײט טיײא־שע

 פאר פארלאמענט אין געשטימט ־אבען לאט
אפמאך.* דעם געגען אץ

פאר־ אײנציגער אײן בלויז פיז דעפוטאטען
 דעם געגען )99( אלע געשטימט ־אבען טײ

 קאמוניםמען. די געװען זיינען דאט אפראך.
 כמעט געווען איז װאס פארטײ, געקסטע די

 די געװען איז ארמײ דער פאר אײגשטימיג
 און סאר ואכציג רעפ־בליקאנס״ ״פאפילאר

הא־ פארטײען אנדצרע אייצ דאגצגצז*. צװײ
די גצשפאלטען. זיד בצן  גרופעס רצכטע ,

 געגען מערזזײט• גרויסע א גצגעבצן האבצז
 און גרופצם פיטצלע די אין אפניאך• דצם

 העלפט. אויף הצלפט כדצט םאציאליסטצן
 פארםײען: די לײט שטיביצדצאל די איז אט

 (דאס דעבאטע די שליסצז צי פארשיאג פארן
 :גצשםימט האבען אריייס ע,־ד גצגען הײפט

;53 — כאציאליסטצן ;99 קארוניםמצן
;83 - דצ־גאליסםען ■;11 ראד״קאיצן

 רצ־ ״פאפללאר אדן 38 אלדאפהצנגיגצ
דעבא־ די שליםצן גצגצן ג. פ־בייקאנס׳׳

 גצשטימם: האבצן אפמאך דצם פאר א־ן טצ
 רעפובלי־ פאפרלאר 80 סאציאליסטצן; 50

א;־; דצ־גאליסטען lb ראדילזאלצן; 41 ל
 זײנצן זעצן. מיר װי אומאפדיצגגיגצ• 7ס א־ז

 גצ־ האבען װאס 319 ד״ פ-ן שם־רצן ג2ס
 yT’i פון גצקומצן אפראך דצס גצגצן שטימט

 וואס קאמוניסטען די פון צלפטרערצן
 שיץ־ארמײ א־יראפצאישצר אן גצגצז זיעצן
 זײערצ פאר גצפצריצך ױעי־צז קעז דאט וױיל
 שא־ די פון א־ן קרצרעל. אין בױ״ים בצי־י

 גאל׳ה דצ פדן ײ־ליטאריסטצן און וױניסטען
 רע־ און ראנארכיסטצן די ריט צ־זארצו חדד

 ד<ם אעטער גײצן ־ואט גריפקצט איצ־אנערצ
 נײז איבעריגע די א־ראפהענגיגצ. פין :ארען

 סא־ 53 גציוען זײנען שטימען נײנציג אלן
 צלגעשראל־ ראדיקאיען. 44 אלן ציאייטטישצ

ײ מיט צצז רצפובליקאנס. פאפויאר צ״
 פלן מצנשצן אפמאך, פלן כצגנצי־ די אט

ש^ענםטצ אלן פארטײען פארשײדצנטטצ  פאר
 אלצ גצשטימט ניט האבען א־דצאלאגיצט.

 שא־ די םאטיװצן. ;יעלביגע די אליט גלײך
אן געגעז מ־^יטאריטטצן.זײנען א־ן רויניטטצז

 װילען זײ יױיל ארסײ, איגםערנאציאנאלער
 די און כבוי גאגצען דעם מאכט, גאנצע די

 שאױיניםםען, די זיך. פאר גלאריע גאגצע
 װאלםען פאליטישענם אלז גאציאנאליסםען

 אײראפע פאראײניגםער א אויף איינגעגאנגען
 די שפילען קעגען דארם זאלען זיי ווען בלויז

א פראגצויזישער דער פידעל. ערשםע שו  בוח
 דיי־ פארן גאר נים מורא האט קרעמער און

 אויך נאר גאצי, פארן און סאלדאט סשען
 אינדוםםריעלער קאנקורענם, דייםשען פארן

 איי־ פאראײניגםע א זויל עי־ םעכניקער. אלן
 אײ־ דארם ■גאראנםירען אים זאל װאם דאפע

 און דעה גלייכע א נים אבער בערהערשאפם.
טעגלעכק־יטצן. גלײכצ
 װעלען מצנשצן די אט אז דערווארטעד צל
 פאד־ א צו צושםימען און מײנונג זייער בײטעז

 באדינגונגען די אױף אײראפע אײניגםער
 די. ״אי. דעם אין פארגעזעז װערם דאם װי

 די אלײן. זיד אפנארען ייײנט סי.״־פלאן,
 גע־ זיך האבען װידער צענטער פון מצנשען

 סאציאליסטען די גלײך. אײף גלייך שפאלםען
 געגען פלפציג און דרײ געשםימט האבען

 העכסט איז עס פאר. פלפציג און ארמײ דער
 געװען נים וואלט עס װען אז ווארשײנלעך,

r v ר פרן באשללם אנגענומעגער אפיציעל צ  י
 שטימען צו פארטײ דער פ.־ן צקזצקוטױוע

 זײ פון מצר פיל לואלטען ארמײ, דצר פאר
 װאר־ זײנען זײ צװישען געגצן. גצשטימט
 גע־ זײנען װאס פאסיפיםםצז׳ געװען שײנלעך

 אלן אומשטענדען, אלצ אונטער מלחמה גען
 די נעני־שנים. דעם פון םימפאםיקער לינקע

 טער הארצען אין זײנען װידער ״ראדיקאלען״
.א״דעאליסםען װי פראנצויזעץ .  די אס אדיף .

מז האפעז• צו װאם נישטא איז מצנשען ־ י י  ז
־ איבעדצייגעז. ניט םען

 פאלי־ כעס, טאןל צו בלײבט זשע װאס
 סאנק־ צקאנאמישע אפילו אלן דרדק טישצר

 אפילו ענדערען. גיט לאגצ די װעלען ציעט
 אפ־ דעם דלרכצופירען גצלינגען זאל עס דלען
 װעט פארלאמענם׳ פראנצײזישען אין מאך
 דויערענ־ א בויען קענען נ־ם דצם אויף מען

 װידצר אײראפע פאראײניגםצ א שלום. דיגצן
 ווערצן באהערשט ספק אן װעם פראנקרײך אן

 צײט לאנגע א נאך וועם ױאם דײטשייאנד, פלן
 אלמצ א-רע צל צלריקפאל פלן געפאר אין זײן

 אין אז זיכצר, ניט אפילו איז צם גצםער.
 זיך פירצר אײ־צ זאלצן ציים קלרצער גאנץ א

 באלשע־ די ריט פארשטענדיגצן ניט װ־דצר
ס זאל זײ אויב װיקעס. א ע י לדינען. ז
 באל־ געגצן מ^טלען זיכצרע אײנציגע די

 רעװאלוציעס זײנען אגרעסיע שעװיםםישצר
 כאטע־ די אין און טאװעטען־פארבאנד אין

 די װערטער, אנדערצ אין ליטעז־לצנדער.
 די אין טאן דארפצן לענדער יצמאקראטישצ

 הערשאפט באלשעוױםםישער אינטער לענדער
 דערפאלג־ אזוי םוען יענע װאט זעלביגע דאם
 אויפ־ — לענדער קאלאניאלצ די אין רײך

 די ארגאניזירען אימצופרידעגהײט. די װעקען
 העיפצן. א־ן באװאפצנצן זײ און יצבעלעז

 קאמוגיט־ די זיכצר. איז מעגלצך איז דאס אז
 פעל־ די בײ פארהאסם איז טיראניע טישע

 װי װייניגער ניט באהערשט זי װעלכע קער
 לצנז־צר אנדערע rפ הערשער קאלאניאלע

 אונטערשײד דצר אונםערםאנען. זײערע בײ
 אנם־ האבען קאםוניסםען די 'ואס בלײז איז

 דעם אט פאר םצכניק בעםצרע א ־ויקעלם
 קענעז מליכווז אײראפעאישע די לריג. םארס
 פי״- תירה. די אױסלערנען זיד לײכט אבער

 בלויז פעלט עם גצנוג. פאראן דארט איז װער
עבעלע... די שוו

5 דיט &-----------------------
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.אױםםערלישע׳* די עגען
אינדוס־ פת מעםןןדעז

װע־ װאס םרסןליזאציצ,
 דער אין באנוצם רען

 אין מעז האם .סאוכד,
ר ע ם׳ ד .גערעכסיגקיי

מז שייז רי ש ע פאר־ כיי ג
 .אדים־ די ארגסער געלעגענדײסען. שײדעגצ

 ערשםענם, דיר. םײנעז מעםאדזוד* סערלישזנ
 אויסער געזעצלעד ארבעיהיר די ה*לםעז דאס
 אין יוניןמס םרייד די פון ארגאגיזאצ־צ דער

 צדוײםענם און. הוכגער־לײנעז אויף םםילא
^ן דאם סי אג  פאבריק־אוגםערנעמדנ־ נײע פיג
 םד־ די ד־רד אייהגנױפער *ייידאםע פרן געז

 בײ־ זןםאם־רזיגירינגען. אח גיאי*ןליםעםעז
מן דע *  פאד *ראסיםעז לײכםע צו זאגעז ז
 אן יוי דעריבזיד דיגען ארן אונםערמכגעד זײ

 אויפן פאבריקאנםדו דזעדנע פאר אגל*קונג
עז ו1 נזזרזז מג  איגגאנ־ אדעד *■םײלונגען ע

m דער אויף פאבדיקעז זי־־ערע זזדיבעדמידעז 
 אדיבער־ אוא ®״ן רעזדלנמם איז .סאום״.

 פאבריק־שסצם. אלםע סך א ז׳ײנזין '*"®ען
״ אין מןװנדעדם ױ re שסאםעז ז  ענגלאנד. נ

 שאםעז־שםןם זרז גזזידאד׳עז מרװאנדזױים
.)r-sraro o c^a און הוסנעדיגצר א מיס 

 געשי־כסע די □ןסעלקעדו^ג פאדשדזײזזעלסעד
 עם זאל נועז טקאנדאליצז צד מודארזװ איז

װעז ר אימדלז » ײאנס םרײד די צד י  אדן "
 גרדיסע די אמ זשירנאלעו■ מאגערע זײעדע
 ׳םי־ ביםעל * ךלןחײלטאר גענרמעז האס *ד־עסע

 און אנםי־דעם^קרזמישעד דדע אס איז פעד
דעדשײנונג. ארםעםישער עזעלשאשסלעך נ

ר חןםק׳יז. ר״ *  יײרס־ באהאנםער דז
ײ דער פרן שאסםס־ייזיראהםאד  יארק .נ

 היפשען א צוס״יטגזױאמלס האס םזזיבװ״
 כאניצעז גויר ®ױן; דעם װעגען ®אסעדסךי

 פאיי יזאםעריאל יי׳ץ *ז עז4^״׳־ רים הי׳״נם ייך
שײ׳דצדיכג. '1ארנזע
ײזן רי ױי ם ם מי״ ש *י ד ע ד ^נ ע ד ב  ‘אי

ען די מ א מז קע פו׳ן ז םערי  א
מר ל. אדי ד מנ ה  4נועבזי■ שסײכקײלען. נ

םלעמ ארן  מיריפענע אזיי די אנדערע. ע
 סיז װאוקם דער איז אינדדססריע^ .קראנמו־

 די פאר ־ז׳ירסשאפם אמערי־אנער דער גאר
ע ם מ ד יי א ען' מ ר  און שנזדי אײי נעגאנגען פ

מפאנגרײי. אזוי  נרעכערזיר אײז קײז אז •'
ל מ  אובו־ געביייבעז גים איז לאנד פרן ײי:
 אבעי .cyxjpe שםודכדשען דעס rx באדירס

 אינדיס־ אויסגעװאקםענעם רעש פון יזאם די
ם נאסירלעד. אמ. םריע־אפאראם  אי*ע איז ני

 װאר זעלביגזס די געװען לאנד re םי״*זט
 אינדיס־ אז געײזיו דעם פאר שײז איז עס

 װאר את גרעםער. נאד געדוארעז זי איז םריע,
 אײס־ איז געודען. גארנים פריער איז עס

 פארגלייד אמ אבער■ גײעם. eyey גזװ^מנהיז
 גרדיס. אזוי גים גאך מננהנרם. א־*מ די פים

 האם ארמםס־סםאםיסםיק פמ בױרא די
 ודןיגןװ םארשיגג y^y'xyee א ירםcyדורכג
x«n אם אה : ^wy^ey 7y אינימרעםאנםע 

reנדיגyרyבאל אדן  rfrrcv  y פארשיננ. דער 
y:̂‘ די r 'ty גןןל re שסאסישע די 

רן רyםyארם*ארבcנים* מ  איז ייאנד אי
 1939 אין יאן4מי־ 30 א'בער re זyשסינyג

 ה. ד. .1953 אין םילאז 49 י ± רyאיב במ
מ5 ם. . ^עג ר און שםאסעז yרyבאזי:ד ייױם •

re .̂־וכאדו י בא

 יאר 15 די אין װאוקס רyד איז זyנםyגyג
rs"Si ד ניר :אזײ אנ ל  פרא־ 37.4 — ^ג
 (ניו שםאםען מיםעל־אסלאגםישע די :צענם
 - - -פענםי-וױי:ײל) און דזשײרזי ניו יארק.

44 oiysynE; פרא־ 115 — הא^ײארניע 
cays; ס א ס ק שיגען ;פראצעגט 109 — מ די

 פרא־ 73.6 אהייא ;פראצענם 82 —
טענעס־ :פי־אצענס 50 — איליגאי ;צצ:מ

פרא־ 70.3 איאבאמא ;פראןעגם 79 -
םי־ פראצענם: 65.9 — נױסיםיפ' צעגס:

r £ראצענם 56.4 , זירי s פ^אר־דא
117.4 aayptne.

 באזינדערע די צווישןין פארגלײך דער
 װאדקס פינם פרזמעגםעז ד־ לוים שםאםען

 אזןילמי בילד. yריכםיג דאס נים ידײזם
 רא־ װי שםאםזנז אינדוססריאלתירנמי הדיך

ױ כאסשוהיםם,  און פ^םייײד׳ײניע יארק. נ
ס r 1939א חשבח דעם אן הויבעז אילינאי  סי

ר אזא מ די  א אז גונג. ,oeyrve ־ ccyD־w ו
א :ײזנר. םי ר, א א מ ײ ר  פרא־ קאן װאוקס ג

yways■ס דאם 4׳ r* .ײיײעז• ני  פון ביישפיל 1
^ן הויך א צודישעז פאדגלײך א רי ם ס דו נ  אי

o אגראר־שםאם אן אדן y r װאם סאמז• קלאר 
 1939 אין האם יארק ניד דזורמיס. סיעז^ מיר

 56904XXI - 1953 rH r» 4 178/100 :צהאס
 פון צואײאוקס א ד- ד. ארמםס־ששעלזיס.

 שםי־yגeארײ איז פוזןקםיקא ניו .1,782.000
ז מ די אין מ י ב ל xx) r/78 יארעז ^ e ביז 
176/xxi .ס מלזי ש ט־ ם מ ר r צואדואוקס א א e 

97400 sy^R rr-rB ys 'v. סעז פירש cy
 אז ,ארײש. קופם פראצעכםעז• אויף אריבזיר

ײ  פון ציאװאוקס פאהסיזוער יאד?ךס נ
782.000. i ז האס ארבזינזס־שםזױ^ים ע ב מ  א מ

arrjDyn 42.7 בלדמ r e ױ איז פראצצנט נ
 האבען cy^yor 97400 פאקסישע פעהכיהא׳ט

Tynyaya פראמבם־ציאױאוהם א r e גאיצע 
^123.

r אדיזיק פיר גײען e ציפזמ־זװ די «r 
מז ^ צ א ר ר צ־ פ מ מ אנ ט רע ע ט  זאכעז■ אינ

 םעב־ ya״rya58 די אז זיך. פיר ז^רײיסזװ
r׳ e  f a r פרן ײאוקס ײםצען־יאריגען דזים 

 אץ אדער פיגראציע איז וױרםשאפס דזיר
r איבערװאנזערינג e אין אינדזססריע דער 

דיגyפאלג :y .א־ דעם ריכסוסנזמ ר מ  אי
 סמק־ געכיאכם האבען פארשרים טענדיגטם־עז

 װי רyר האבעז ודאם קאליפארניע. ידץ סאס
 אינדוססריע־ זישורע םון צאל די פארדאפזדים

ע ר דערyלeסס־yארב י ע ב אי ^נ ק  אמ .1939 א
r 4אכטע־ אן איצט באשעפסיגעז e אינ־ אי*ע 

 פי־ דריי די לאנד. אין דיטםריע־ארמםער
 ניו יארק. נױ — שסאםען טעל־אטייאנםישע

 y58 זיינעז װאס ?עוסילװײדע. rK ד״טזוירז'
r פאגעז־םרעגער די זyײyג פאל e הײכןיר 

 זיײ ייאנד. אין באשעפםיגינג רyl־yאינדיסםרי
r געייארעז ארײסגזדדםײרען נזװ e ער־ זײער 

ry e r בײ־ פאבריקאציע. איז פאחי r8 מי־ 
 די ארים שטאםען די דורך נען־ארבעט

 מישיגען. אהײא. אילינאי. לעיקס*: יםy,גר
 איז אגרעםיװ זייער וויסקאנסין אין אינדיאנא

 ביז איז װאס ,סאוס״, די געווארען צםענפ7י
אנפאנגער רyטסםyשפ דער ijrrya איצם

r נעביםען די אויף e .אינדוםטריאליזאציע 
ן יאר 15 די אין האם ערגסטען צ־ם ע ם ^י ג פ  א
 פאר כענטyגער זיך האם װאס ענגלאנד, נױ

r באבע דער e שםאםישער אמעריקאנער דער 
r קריזים דע־ אינדוהסריע. e דןיר crye־ 

 גע־ שווןיד באזונז^ךם האט טיל־אינדוסםריע
r שםאםען די םראפען e און ענגלאנד ניו 

 דארם זײנען אינדוסםריעם אנדערע אײך
 װאוקס אין הינםערשםעליג שטארק געבליבען

 ־1װעי מים מעסאדען. פארעיטערםע די צ־־־יב
זיי. אין װירטשאפם די פירט מען כעז

 אי:־ די פיז איבערוואנדערינג דאזינע די
 עקאנאמי־ דער איבער צענםערם דיסםריעיע

ד פון ראפע שער אנ  גענומען. תיך אין איד י
 געזינטע. א אין נאסירלצכע א דערשײנינג א

r ארגאניזם װירםשאפסיעכער דער e די 
 אז געבוים. אזײ איז שסאםען פאראײניגםע

r ציריקגעשטאנענקיים אינדדםסריזך־ע די e 
r 'x נאר־ די שטזירזין צר לאפאבעל איז ראיאן 

r אנםוױקליגג ,ײירםשאפסייעמ דאי־ע e דעם 
ג אן פארמרם. ר.yרפyק גאנצעז נ בו ^ פ  אוי

 און םyאקםיווים רyםריעלcאינדו דער אין
ד פון אויפשםײג אן ר א ד אנ ם ס ס־ מנ  אין ^

r 'x גע־ אלע װאס װערםען, שאפס נעגעגט 
r גענםעז e געניםעז לאיד r e מזין אז זײ 

^ בײס י  רוי־מא־ די צו נאענם פאבריקעז נ
 מאכם אפזאץ־נהנרק• די צי אדער םעריאלען

 פראדיציר־קאסםען. די ק׳״ענער דערסיס כען
 אויסגע־ די אריף פריטען ד־ ודערען סרילא

 קויף־ די און רyריגyניד סחורומ yםyארב
r קראפס e זיך העכערם ארבעםס־שכירית די 

דעם. דורך
r אורזאכעז גאריואלע די צו e אינ־ זשיר 

 אן צל נאך קוםס פעי־אציזנ רyiיyסריcד'
 ט־יס די איז דאס :היבה אדיטערארדענסיעכע

^ צי ר א װ  אינדיטםריע־ הײך ױיכםיגע די מ
ע ען י גג ^י רנ פע :w אריבער אינ  yo-m y״

r וױנקלגן e •יאוהיז 'אנד' a n אסא־ שונא׳ם 
 גרינג אזוי קאנען :יס יאלען באפבעט דישע

»r ד אזוי r צייס r8 ציק'רעז שנז e .;קרי 
ת די פ פי א y רyאםאפיש פאר ה n y a y ודי 

עי.  r (XX/150׳4̂ שדיז סיגםcyבאש סי.*) אי. .
ר ע ס מ ר מן. איז א עג עג  װייט ליגעז װאס ג

r ארוזנה e די ^ רי ם ס ־ ד נ r אי e  rx ם כ ^  ג
ס רםעyהiבאפעי ר מ ענ  רעגירשג די און צ

 די פאר שכדיער־קאנצעסיעם פארשפרעכס
ען יואס אונסערנערער  םאן ya5yr דאס ױעי

פאבריקזװ• נייע בדיען ריטן
r פיגראציע די e איז, איגדוסםרת דער

 גאר rא נײםיגע א ^1נאםירי א אר־ם. אזײ
r :ים ’P ^  שעדייעך דזירשיינונג. yeyש

 ארויט־ װערש זי ודען דערא־־ט. נאר זי יוערס
 םרײב־קראםם די װען קינםםייעך. גערופען
 די און yיםיקאניש^פא א איז איר הינסער
תלכע מים פיסלען.  .DT>eyao־TH ווערם זי י

 דער איז עס װי אזײ אירער^עבע. זיינען
 אגרזנםיװקייס רyא•'מגעצוימם דער מים פאל
r פרם אין שםאטעז דרימ׳דיגע די פון c אינ־ 

דיסםריאליזאצ־ע.

שער ײבע-י  יפזאלײפ׳׳8א“שטאטס*״ *
ץ קפי־לאנד א די

 טיען זyשםאם דרימ׳דיגע די ױאס דאס.
 איםפאראנםװארט־ גײציגע. אנצולאקען אייף

 (יואם מזרח און צפון פין פאבריקאנסען לעכע
די — סאוט דער אין איצט זײ ררםם פען

--------------!> ו954 ׳אר,טאבער
 אינדום־ אםעריקאנער דער פון ״ד-אבאס׳

 קריטעז ױגיאן םרייד די אין מען האם טריע).
 ״דיקסי־םאציאליזם״. :אנגערופען װיץ א אין

 ריכ־ זײן זיך דוכם װעם. גערעדט. ערגסםער
״דיקסי־שםאטס־ אנצורופען: דאס טיגלר

 דרומ־ די פח רעגירונגען די קאפיםאליזם׳־.
^ םיעז שםאםען דיגע ל  באאיינפלו• אדער א
r פארװאלםונגען םוניציפאלע די סען e זייע־
 חשבון אויסן בויען זײ ;װאס אם שםעם רע
ט. נײע געמײנ׳־ע דער פון ^ ^ ג ־ ק רי ב א  ם

 אונםערנעמער, פריװאםע אײן אהיז יאדעז
r באפרייען צו צו די זאגען e זייע־ שםייערעז 

i צוצױטמע-־ און פאבריק־אויסארבעםוגגעז רע 
 ארבעמפ־ יוניאניזירםע. קײן נים ביליגע, לען

 זייערע די ״בארײכערען״ אזוי־א און קראפט
אינדוסטריע. נײער שפאגעל א מיט שטאמען

דאזי־ דער װי אנשוילעך, וויתעז צו כדי
 אין אױס ז<ט .שםאסס־קאפיםאליזם״ גער
 אײם־ עטװאס דא ריר װעלען פראקםיק. דער

 פון געשיכטע די איבערדערציילען :ירלעכער
 (.קאר־ םעפיכער פלן םמיט״פאבריק דער

 אינקארפארײ־ סםים. אלעקסאנדער פעטס״).
 פאבריק א געהאם יאנקערם אין ד.אט טעד.

r e יאר א םיט צייס. יאד אכציג טעפיכעד 
 פאבריק נייע א געעפענם ספיט האם צוריק

r e איצט מיסיסיפי. .4גרינװי' איז טעפיכער 
 גע־ יאנקערפ אין פאבריק אלטע די ער האט

:ויאט פאר אם — י װאפ פאר ש־־־אטען.
 פען באשרײכם גרינװיל אין פאבריק די

 אינדוט־ דער אין פאבריק מאדעדנטםע די ױי
r םריע e .גע־ אויסגעבויים איז זי טעפיכער 

 פץ ארויסלאז םפעציערען א דירך ־יארעז
 פ־ן סורע א אויף באנדס ריניציפאי׳ע

)4.750.0)X דאלאר «r םפים*קאמפא:יע די 
 דא־ io.ooo.ooo אייגענע ארײנכעלײגם ד.אם
 פארכ־ שפ״״לעש אײנצ־קויפעז אייף י־אר

 פײכםקײט־קא״ פאר פאשינען ציטםערנעס,
 פארלייף אין רכשירים. אנדערע r» םראל

r e ק1גיי יאר צײאנציג די ג r סײס' e דיני־ די 
 צאי־ען הארפאניע די רדעט באנדט ציפאיע

300/xxt פיל אזוי רענט יאר א דזדיאר 
 די א־ן פראצענטעז די באםרעפען cy .ײיפיל

r אטארמיזאציז e פין סוף בײס באגדס. די 
אר צי־אנציג די ' o y r אלץ נאך פאבריק די 

imynya שםאס■ דזגר צ־ iyn8 זדי״קםאנדלי 
ר^ צי ברירה די האבצן װלם פטײם ארצנדי

 זיב<ציג און ניץ פריש« אויף פאבריק די
 -גאפינא־ lya'S'yT oyi אויף גאך אל*ז יאר

ד ע r ארצנדע־אפצאי י e 3( בלייזoo.o<x דא־ 
ך.yרלyי י*אר

ט מנ ײ װ  בלײבם פאכריל די ױאם יאס, צ
 אז באדי־ט. שםאם. רyד פון אייגעכסים דאס

 פון פריי פערנזאנטנם זיץ װעט פאגריק די
 ד״אט דעם צו צעאב איס שנדילרצן. yאקאל‘־

r גאראנטי< א האדפאנײ,• די e שטאט. ד־לר
דעג־עך שפ־לט״לר אר ' גף פ' פון שר יז י א אז

האמפאנ־צ די והנט . יאר צען פױ אײד
שם־יצ־ ר־ניציפא־־־ל ן P:״," צא־־לן דארפ־לן נים

פין אויטשםאםינג אװ :ען 1ראשי די אויף רעז
דער באםרצפם ל־לרס 'אנ זיא • פאבריק ד־לר

שבון  דעם פאר פאבריק דלר פון שםי^רעךח
דאלאר. xx/170( יאר

 ־ו<ם סמיט־פיררע די װיפיל דריט«נס
 דעם, דורך ארנע־טפ־ייײן אין אײגבר־לנג-לן זיך

 דיפיסיפ־ אין פינקציאנירט פאנריק די ײאס
 דערװײ- איז יארל. ;יי אין נים אץ

 װײם מען ױאפ ן.yלyפעפטצושם גלנײ שי^ר
 אין װאפ: אט א־ז דעם. װעגען ,ny^ שױן,

 אונמ־לר ארונט־לר פאבריק די פאלט יאגקערם
r יוניאן ארבעםער םלקסםיל דער e .אי. םי

 אויף שכירות די פון דורכשניט דער א־ן א.
 ארבצטם־ אן דאלאר 1.74 איז פאבריק דער
באלאנגט גרינװיל אין פאבי־יק די :שעה
 אויף שכירות די און ײניאן שים קיין צ' גימ

 אין 30 צװיש^ זיך באוױלגלן פאבריק דער
 פאב־ דלר אין װי ווייניגלר שלה א סלנט 50

 אין בלויז נים אבער װעםטשעסםער. אין ריק
 דלר ליגט ארבעםס־לױן נידזןריגערען ד<ם

 ;פירמ< דלר פון גונסםלן צום אעם־לרשײד
 אין ײניאן־קאנםראל פיז אפװעזלנ־ײם די

 םעגלעכקייט די yפירמ ־ײר גים םיסי־יפי
 פאר ארבלםם־צײם רעyנגy־ א אײנציפ־ר־לן

גרינװיל. פון ארב־לםצר די
 א אין רײך גריגג מ<ן װערם אזוי אט

 די את רלגירונג די װען שטאט. דר״מ׳דיגצן
 הפקר־ גיבצן שםצם די פון םוניציפאריםלמלז

 די אין פאלק פון אײגענםום דאס איבלר דיג
r הע:ם e םרעםפ׳׳־פאבריקאנ־ געוױסענלאזע. 
 ארונםצר לyרײב־פײג װי ־יך יאז־לן װאס טען.
 מאטאטשו־ אדער יארק נױ פרן לרגלץ אהין
cryT. בית־ א זיד הינםער איבערלאז^־יג 
טתים. ללבצדיגל סיס עילם

 אליין מיטיסיפי שםאם אינם בלויז
שט פ־נקציאנירען  פאברי־ נײגציג rn ציױי א

 פאר האב׳מ מעיציפאליםעמעז די א־ן קען
 אלגעטיינלר אן אויף באנדט אר־־פגע־־אזלז זײ

 בלויז דאלאר. םי־יאן 30 קארגל פון ט־ר<
 פאבריקלן נײנציג אץ ציײי די אם פין צײײ

 םרייד מים אפמאך אז אינטער ארבלט־לן
 ג<םאן עס האבעז צװײ ד׳י אויך אין ײגיאנט

.כדי רוילען nyayr'X זייער מיט .  הא־ צי .
 אויט־ זײערל אויף ..י־ניאז־־־ציבעי־' א בלז

 שנע־ זיי קאנלן oy7 דורך און ארבעסדנגלז
 אין ױניאז־פצסטומען די אין פארקױפלן ־־לר

DyDr מצרנט אױפן אץ צפיז אויפן
re 3 דיi4/xxi .איגדיססריע־ארמםער

 מיסיסיפי, שםאס ז״צם אין זיך גלפינלן ־יאס
 :ײניאנס םרייד צד 20.ססס ביײז ג־ל־לרלז

 אײ־ די פאר ארמם<ן די־ re אי< נפעס
ײ־ארב^יז. ביי אלן זשנבאנלן  װי פינקס ב

 אױך הערשס דרים אויפן שםאםען אי*< אין
 lyryry’ גים ־ואס גלזצץ• דלר טיסיטיפי אין

 «ר ײײטס: דאט ארבלס״, אײף ״רלכם דאט
 צודינגצן re פארם איז :ים ויצלכע פארדוערט

 '?.Tory'y דזשלנצראי -ײ פירמלס אזיינ,
ײניאז• ד—טו א צי גלהלרלן צי
 אפילו ייאס דלריבצר. "א':דלר r’7 ניט .

 פארד־קאכפאניע די און פאםארס 4דזשלנלראי
iyay:y טא־ט. דלר אײף פאבריללן רלר א־־ץ 

 פײסםלנס גלהערעז ארבצכהןר זי״לרע אילת
 ביז נאך האבצז זײ אמ ױניאנם םרייד צו

 בא:דט ײיניציפאי־צ ?ײן גלנירעז :יט איצט
 ג<־ זײ אויך אבעד פאבריקלן. זײ־לרל פאר

 װאם ארבעםם־לײן. נידלריגען דלם re ניטצז
̂־לן טך א אין איז  אן דאייאר א קילנלר פא

של־ פון פאבריקלן די ןאר־ף ארכעטס־שעה  ח
 די פיט פארגלײד אין <לטריל)“ע ג־לראײ
 זללביגלר דלר פץ פאבריל־לן די א-־ף לײנלן
 דאםאטשוזעטכ. אדער יארק :יו אין פירר־ל

 אײטאנלאבי־ שםאל• re ריז-לן־פירר־לט די
 אריבערצ־־ פיאנל־ולן ל״להםריע א־ן ״ען

 שםא־ די אין פראדוקציצ רלר־לר איץ "רען
.כאים׳. דער פרן טען

 אינד-־פ־ דער םרן ראג< טפעציפישע די
 אזוי װ<רם. שטאטען דר־ט׳דיגע די אין מרל־ל
 אין אכיעריקע. גאנץ פאר געפאר א ארום.

 זײנען צפון אץ רזרח אין שטאטלן ־ך א
 קוימענט די שאטנט ײי גלבייב־לן שםעם

 די און נים זיך רױכערלן פאבריקעען די פדן
אין לעבען פינק א אן אדום בלאנקען פצנשען

------------------------*•H 7 זײט
 אלגע־ די װערם גופא -סאוט״ ד<ר אין דיך.

 פון בלסער ניט לאגל װירםשאפטלעבע מײנע
 אינדוס־ סובטידירטער רyידאקסענדיג דער

 ארעמקײם די איבלר לאזם זי ־דארים טריל.
 געװען איז זי װי אזוי, iyo8VOD>a^־ די פין

r װאוקם דלר • פריצר. e אינדוסםריע דער 
 לאנד פון סײל אײז איז לײנעז נידעריגע בײ

 קויף־ דער פאר אוםגליק אן װערען צו דראט
 ארבלטצר־באפעלקעדונג דער פון יראפם

לאנד. סון סיילצן אנדלרע אין אײך

 די פץ אסױער׳־קאמף **אגענדיגער
ײניאכס םרײד

 דלר גלגלן אפװער־קאדף שװלרצר ד־לר
 דיקסי־ די מצד גצפאר אלגעם־עער דאזיגלר

 די אױף איגגאנצלן פאלם אינדוסםריאליסםען
r פלײצעס e ראט• דער ױניאנט. םרײד די 

r e עקאנאמישע די yפרעזי־ ביים צה־געבער 
 קאפי־ פפעציצלע א אויםגעטיילם ־אט דלנם

 *ואס פראבל<םען׳ א^ע אויסצופארשען טיע
 זיך דצר םים פארבינדוננ אין ארויף ש־דימען

r געאגראפיל ענדערענדיגער e אמע־ דער 
 .ײאם באשליסען. א־ן אינדוסםריל. ריקאנער

ע די ל א ר ^ cy צו םאן זאל רעגירדנג פ i. 
cy .ניטא אבער. איז r 'P אז האפענינג. שום 
 אדסיניט־ זײן א־ן אייז<נהאי<ר :םyזידyפר

 1פינםעי א אויג אן מיט אפילי זאלעז טראציע
 ראראלישער rא פזדיםישער דער גלגען טאן

 גײט דאם ; דילסי־הלרשלר די פון הפקרות
r ״פילאזאפיע׳ רyד אין איײיז אײד דאד e 
לאגד... פארן פרײהײם צקאגאמישלר רyפול

 איז רעגירונג פעהלראלל די :רזלר נאך
 געבען צד ציזאג אלםצז אן פים ג־לב־נדצז

r 'y 's y e e תאס ששדט< די צ• באהאנד-ונג■ 
n געליטעד׳פת שםארק באזונדער־ז האבעז y r 

Kינדוססדיyלyדי צו דרדס. צים יואנדערשג ד 
״ ם מ ש ־ ז ע ס ^ r שטאםעז די א-ץ , e ױ  ענג־ נ

ס דאזיג< די לאנד. מ l די דארפען ש ^ n y 
 ביז אץ רעגירעגס־באשסעלינגלן. די קוײגען

 געםאן נים זאך קיין רזיגירונג די האט איצם
שטעט. געליטענע זײ העיפעז צו אייף

 די פאר אײטשליטלעך איבער אדץ בלײבס
ט םרײד א:  יארען שדין קעמפזןן "אם ״:־

 ארבעםער־ דער ג<גען כ־ה־ת איסגלייכע מיט
y^'״■׳ ־י ?ץ --nyשקלאפ a 'i .די שםאםצז 
ם צ־ג<לראג<ז רעצסזמס האבעז ידניאנס ע  ני

 די געגןץ אפותר־קאדף זייער אין אימפעמ
 פאברי־ םייל א פון’ אפצטיטזה ערײבצריש

 ג־לפיגלן אויך האב<ן יעיאנ,ס די ;קאגסצן
.^ צ ני צי ^ן אדיגינ א פ ײנ  -Mrryi דעם אין א
 דוא־ אין אריגינלי־טטער דעד •lyry^ געי*

 דעד רצד ג<לירען איז אײנפאל ;<:דיגטטצר
שאנ^.  באשלאסןין האם ױאס אינםערנצ

 ,יײר־ אין פאבריל א'יג<:< אן אויפצובויען
ױ א צו זי וyבyרגyאיב ארן דזשיניא  יאר־ :

 פיר<ן דארפצז װעס ױאס פאבײלאנם. קלר
 ױ־ דער מים לאנטראל אונםצד פאבריק די

עי װי אט :י*יז.  אינ־ דער פין פר־^זידענט ד
 דערצײלט האט ד־נ^נטקי. ד־ד טערנעשזינעל.

 ױניאן־פירצר די אזיי רוי זשירנאליטטען פאר
:פ־אז ד<ם צ־ געקומצז דינען
 האס פריידב־לרג ־ל• rא ־• ג״ פירם< די

 קינדער־קליײ פון פאבריק א מיט אנג־לפירם
 פאבריק די אן. 1910 יארק.פון גי־ איז דער
 הא־ װאם ארבלטלר, 150 באשלפםיגט האט
 דרעםמאכער םשילדרען -?ר צי באלאנגט בען

 געארבעםיארנ* האבען און 91 לאהא" ײניאן
 אינםערנעשאנעל. דער מים קאגםראקט א טער
 גל־ פירמע די האט ציר־ק יאר עםלצכע מיט

אפאמאטאקם איז פאבריק־ברצנטשעס לפענם

%
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עז קאםמיסםישצן אין מ  האם םארװאם כ
 װער נישם אנגעםירם דעלעגאציע דער מים

 קלעמענם «ארםײ.לידער״. דער װי אנדערש
 געוועז םלחםה דער בעת איז װעלכער עםלי׳

מ חנד  עגגלאנד. פון •רעםיער־םיניםםער װי
 געזוען ער איז 1951 אח 1945 ונוױשען און

י רעגירונג לײבאר דער פון מירער דער
 האבצן .גערעכםיגקײם״ םח לייעגעד די
מר  פרעסע אפעריקאנער דער איז געלײעגם זי

 איך פראגען• דאזיגצ די אויף עגםפערם פיל
מד. ביז  גע־ האם זײ םוץ איינער גישם *ו זי

 פארםײ לײבאר די אדצר אז םרזןכםעז, מחם
 חנפ׳ענעז צו .אפיזען״. צו משלאסעז האם

 םאל בצסםעז אין — אדער מםמיםסען, די
 םארשםייען װעלכע גאראגים. דאס זילגען —

 בא־ קאםוניםםעז און קאםוניזם ח־אס גישם
דײסעז•
 פרובירען איד װעל ארםיקעל םײן אין

 דער *ו געקוםעז אט עס אזוי װי אױפקלערעז
 ביז איד רײזע. אוםגעװײנלעכער דאײמו־

 די אם אדורכלײענען כזנא <לופא אז עך,זיכ
 װײ־ אייד לײענער םיל זזעלען אױפקלערוגג

y jo ז ן נ לי  באציאונג קריסישער ױיער בײ נ
 האף׳ איד אמר׳ וײיזצ■ *nanip רדן *ו
 אז געדאנק■ דעם אפרוארפדז יוזלעז זײ א>
 םי־ װיבםיגםםע אירע אוץ «ארםײ לייבאר די

 נארןד אדער .אפיזערנד*, אדער יײמז רער
 איז ארייננארעז לייכם קעז מעז װעלכע גים.
זאק•

 אנגצ־ 8 האבצן ארװאם
 דער םון םירער זעצנצ

 פארםיי לייבאר ענגלישער
 1954 זוסער םיםען אין

 א:־ קייז געםמעז נישם
 סאר־ צו װאו ארם דער

װי װאכצז צװײ ברענגעז

) ל. םיז אן ד אנ ל ) ם' לי ב

ז געקומען דערצו עס איז אזוי װי
 װיכ־ אנדערע מים אםם פאםירם עם ױי

 סענשען פון לעבעז אין געשעענישעז םיגע
 דעם באמערקם ווער וױמיג האם םעלקער, און

געשיכטע. גאנצצר דער פח אנהויב
 פון קאנגרעס יערלעכען לעצםצז אויפן

 יאר פון אקםאבער אין םארםיי. לייבאר דער
 רעזאלײ 500 קנאפצ די צװישען איז .1953

עען װעלכע ציעם,  צום געווארעז צדגעשיקם זי
 דעלע־ םויזענם צװײ די דורד באםראכםען

 נא־ די אז םארשלאג. א געװען אויך גאםעץ.
 זאל פארטיי דער סון עקזעקוםיװע ציאנאלע

 זעז צו כדי כינע, קית דעלעגאציע א שיקען
 רעזאלוציע דאזיגע די געשעם. דארם װאס
 געווען איז (עס אויםגעזעז דעםאלם האם

 גישמ אזוי הארעא) את קריג םמ סוף פארז
 װעל־ אן האם קאנגרעס דער אז רעאליםםיש׳

 נישט זי איינגעשםימם אםאזיציע איז עם כער
 פשום איז רעזאלוציע די באםראכםען. צו

 עקזעלו־ דער צו געװארעז איבערגעשיקם
• מאםעריאל. אלס םיװע

 צו געקומזמ איז עם װי נאכדעם אבער
 טיייי האבען קריג. קארעער םון ענדע אז

 װעלכע עקזעקוםיװע. דער םח םיםגלידער
 סימפאסיע יעדער םון װײם מײלעז זײנעז

 קאמוניסטישע א םאר אדער קאםוגיזם פאר
 געוודן וואלם עם אז געהז^םעז • רעגירוגג.

r נישם v פאראנט־ א אויב זאד שלעכםע 
 פארםײ דער םון דעלעגאציע װארםלעכע

 כינע. באזוכצז צו א־טשםאנד געװען װאלם
מען האם אנדערש. געםראכם האבעז אנדערע

 אלגע־ אז םים װירדזשיױ* לינםשבעד^ און
באשעפםיגםע. 400 פח צאל סײנער

 ךער װען ,1953 דעמםבער םען31 דעם
 םירמע דער צוױשען אימאד דעם ®ץ םערםיז

 אויסגעגאנגען, איז זדגםערגעשאנעל דעד ארן
 אז ױניאז■ דער געםאלדען םירםע די האס

 גאשלאסעז זי האם םיבוה עקאנאםישע צוליב
 יארמר גײ דער םון ארבעם זײ אריבעדפירדז

 גרינםבארז^ אין פלאץ נײעם א אדיף םאבדיק
 פאר־ צז־ פרואװען אלע גארד־קאראלימא.

 די םאר אפםאלעז די באנײעז ודעגען האנדלעז
 צו האבען וױרדזשיניא r* פאבריקעז בײדע
 יױ די און געבראכם נים רעזולםאםדז קיינע
 ביידע די איז םםד־׳ײק א דערקלעדם האס ניאן

 220 האבעז ארבעם די געװארפעז םאבריקעז•
 lit אפאכלאםאקם איז ארמםער ססנ די פון
 לינםשבעחג איז ioo די פת ארמםער 30

 גרינםבארא׳ איז םאבריק. נײער דלר איץ אי־יד
 םאנ־ קהל׳שע אויז• געװארדז געבײם זױז װאס
םםרײק. א דערקלערם ײניאז די האם דען,

 גאנצע געצויגעז זיד האם סםרײק דעד
 םמ געצאלם האם יוניאז די סאגאםעז. זיבעז

 צו ײאד א דאלאר 20 צו ד־פאנפידיסס
 גע־ איז עם ארבעםער. ססרײקעגדיגע די

 %מ־ האם מעז אמ אנצוגײז שװערעד וזארעז
 די םאר ארבעם געםינען אומבאדינגם דארסם

«ו באשלאסעז ױניאן די האם ארמםסלאוע.

 גלײכצייםיג זאל װאם װעג, נייעם א אױף גײן
 בלאכען אי ארבעם, סםרײתערם די געבען אי

 אנצו־ םריידבערג־פירמע דער םאר שװערער
ארבעם. דער םיט גיין

 אן אויםגעבויט האט אינםערנעשאנעל די
 אין פאבריק־הבײדע .$40ססס, אײגעגע,

 איז געבעז װעם ױניאז די װאם אפאטאמאקם,
 דער צו רענט נאמינעלען א פאר ארענדע

 אינ* םאגס. טאים ״יוםה םירמע יארקער נױ
 פאב־ די פירען װעם וועלכע קארפארייםדד״,

ח ריק םע ליז נאמען אונ  קאר־ דרעם באר .
 אלע אגשםעלעז װעם םירמע די פארײשאד.
 מער סענם 12 םים צאלען זײ און סםדײקערם

 גע• האבען זיי װי ארבעטס־שעד״ אן פאר
 איז פרײדבערג־פאבריק. דער אויף לראגען

 דאם האבעז סירכלע די װעט ארום יאר פינף
 דעס םאר פאבריק די אפצוקײפעז רעכם
 די בויען. בײם געהאםם האם זי װאם געלפ,
 םארז פראצלנם קימ רעכענעז נים װעם ױניאז

 אויד קאז עם איז לאםיטאל אינװעסםירטעז
 אויסגעצאלט זימ װעם װאס רענט, די אז זיין.
ם װעם יאר. םינף די פאר מנ תו ר א  װערען פ

 װעם מען װאס געלם, דעם םון חשבמ אײםז
. פאבריה דער םאר צאלעז דארםזיז

 ניט ײניאז די ודץם פאבריק די בויען מיםן
ױט דער םדן באםרײעז זיך בלות  דלקעו צו נ

 א דאלאר 6ססס, אױף םסרײק־אויסצאלומען
ד װעם זי נאר װאך, אנשםעגדיגע געבעז איי

גערעכמיגקײט <{

 רעגי־ כינעזישע די אנצופרעגען באשלאםען
 א לאגד אין ארײנגעלאזען וואלם זי צי רינג

 קע־ זאל װעלכע דעלעגאציע. סאציאליםםישע
 איז בריװ דער לאנד. דאס באזוכען פרײ נעז

ענםפער. יעדען אן געבליבען
 און מאנאטען. פיל פאראיבער ױמעז אזױ
 גאנ־ דעם וועגען פארגעםען האבען מענשען

 קאנפערענץ די געקוםען איז דאן ענין. צעז
 וועל־ אין מזרח, וױיםען וועגען זשענעװע אין

 װיכטיגע א גענומען אנםייל האט עס כער
 קאמוניסטישען פון רעגירונגם־דעלעגאציע

 .םראנם־ צום געקומעז איז פלוצלוננ אח כינע׳
 זיך געפינט (דארם לאנדאן אין האוז״ פארם

 פון און פארםיי לײבאר דער םון אנפירוגג די
אן .םרייד דעם עי  פון בריװ א קאנגרעט׳) י

 אין ענינים״ אויםלענדישע םאר -אינסטיטום
 לײבאר די װעלכען אין פעקין. קזאזוניסםישען

 שיקען צו געווארען איינגעלאדען איז פארםײ
 עם וױ פערזאן״. 30*40 ״פון דעלעגאציע א

 דער איינלאדונג. דער אין געזאגם זיך האם
 םארגע־ אויך האם ״אינםסיםום* כינעזישער

 פון רימע־הוצאות אלע דעקעז צו שלאגען
געסם. די

 געװארען באטראכם איז ברױו דער װען
 פאר־ לײבאר דער פון עקזעקוםיװע דער דירך

 איינשטימיג־ קיױ געויעז נישם דארם איז טיי
 'צווישען איינלאדונג די אננעכיעז וועגען קײם

 עק־ נאציאגאלער דער םון מיםגלידער 29 די
 בעיואן־לײט. 6 נאר פאראז זײנען זעהוטױוע

 יעדען פאר שםימעז צו גענײגם זיינען וועלכע
 אםיייי. (אמ קאמוניםטעז םים ציזאמענםרעף

 שטארלע דרײ זײנען זעקם די אם צװישען
 ל3 איבעריגע די קאמוניזם). פון געגנער

 גע־ לעבען גאנץ זײער האבען מיםגלידער
פא־ דער אין אזיי קאמוניזם, געגען קעמפם

 .סאיט׳• דער אין ארבעםער צו באשעפםיגונג
 וואוילזיץ צים טייל פײנעם א בײטראגעז איז
אפאטאמאקס. איז געמיינדע דער פון

 אינ־ די באוױתט פאבריק די בויען מיטן
גרייסע געוויםע וואם: נאך טערנעשאנעל

 אריײגע־ עלעקמריר דזשלנעראל די פירמעס,
 אריבער םראגען זיי אז דערקלערעז■ רעכדנם.

 נים דרום. אויפן םעםיגקיים זייער פון טייל א
 פארגדלײגיזע די פון נעניםעז װילען זײ וױיל

 פארגרעםעיעד װילען זײ װײל נאר מציאות,
 דער צו נענטער דיז און פראדוקציע זייער

 די גדגען געגנטען. יענע פון לליענםור
 גאר־ ױניאנס די האבעז אונםערנעמער דאזיגע

 איעגד־ די נים ברעכען זיי װי לאנג אזוי נים,
 ױניאיס די ארבעםם־םטאנדארדעז. שםעלםע

 יענע געגען לעבען און לײב מים אבער זײנען
 דרום צום ז־׳־ לאזען וואס אוגםערנעמער.

T שנעל ציל מיטן ’t גרא־ און ווערען צו 
 דאם. צעשםלרען אװ אונםער דערבײ בעז
 לאנ: ערםער אנדערע איז שייז איז װאם

געווארען. ןערגרײכם
 אינטדר־ דער פון םאבריק די דויעז דאם

 װאיענדיגיזר א אי גלייכצייםיג איז נעשאנעל
 האפיטאליס* די געגעז קאמף אינם פארמעםט

 װי דעם. פמ מוסמדר א אי רײבער. מישע
 בעת אונםערנעמער. לומען דארםעי עם אזוי

 אית פין אינדוםםריע דער מים םיגרירעז זיי
אנדערעז• אן איז לאנד םונם םײל

i

_________> 1954 ׳אד,טאבער
 ױגיאניםםישער טרײד דער אין װי ליס־ישער

באװעגוגג.
 בא- מערהײם די האם דעם טראץ אבער
 c< אײגלאדונג. די א^צדנעמען יא שלאסען

 א:צונעמ-,ן נישט געװארען באשלאסען אױ
 אינסטיטוט כינעזישען דעם פון פארשלאג דעם

 גע־ ־אם פארטײ די רײזע. פרײעו־ א װעגעז
 קאסע אײגעגער איר פון הוצאות אלע דעקט
 עראפלאן־רײזע דער פאר גילעט דער ;בלױז

 פער־ יעדע פאר דאלאר i,5oo געקאסט ד.אט
 אז געײארען. באשלאסען אויך איז עס זאן).

 פעױ־ 8 פון נאר באשםײן זאי־ דעלעגאציע די
 לײ־ דער פון אגפירונג די װי אזוי און זאן.
 קינדער, קײן פון נישם באשטײט פארטײ באר
 די אז געװאוםט. גום זײער דארט מען האט

 באזוך דאזיגען דעם פון פאלגען פאליטישע
 דעריבער איז עס גרויסע. דיןיד זײן װעלען

 העכסט א שיקען צו געווארען באשלאסען
 דעם■ צוליב דעלעגאציע. פאראנםװארםלעכע

 פאר־ דעם דעלעגאציע דער אין איר געפינט
 פארטײ דעם װי גוט אזוי עםלי. פירער טײ

 גענעראל־סעקרעטאר דעם בערל; פארזיצער
 אינםער־ פון פארזיצער דעב און פיליפס

 װעל־ פארטײ. דער םח קאמ־םעט נאציאנאלעז
 באדײ־ די פון אײנער איינצײטיג איז כער

 ױניאן, מײנערם דער פון פירער טענדיגםטע
 באן־ארבע־ די פון פארזיצער דעם ;ײאםסאן

 טעקס־ די פון פירער דעם פראנקלין, טער
 מיניסטזלר דעם און עינשאו, טיל־ארבעםער

 עדיםה דאקםאר רעגירוגג לייבאר דער אין
 בע־ ענױרײן איז אכטער דער סאמערםקיל.

 דער אין אפאזיציע דער פדן פירער דער װאן,
פארטײ.
 פץ דעלעגאציע א זעט, איר װי איז. דאם

 פארםרעטען װעלכע פירער, װיכטיגע זײער
 נישט א אויף נאר פארםײ, די נאר :ישט

ױניאנס. םרײד די אויך אופן אפיציעלען
 לײבאר די באװאויגען האט זשע װאס
 סאציא־ פירענדיגע די איז װעלכע פארםי'.

 שיקען צי װעלם. דער אין פארטיי ליסטישע
 קאדוניס־ א אין דעלעגאציע װיכטיגע אזא
י לאנד טיש

? ש־ױם אדער םלחמה
 װעלכע מענשען. פיר פאראן זײנען עס

 די קריטיק־רם האבען אדער קריטיקירען
 העקםאר באשלוס. איר פאר פארטיי לײבאר

 מיניסטער א געיוען איז װעלכער מעקניל׳
 עפענטלעך האט רעגירונג. לײבאר דעה אין

 דער מיט אומצופרידנקײט זייז אויסגעדריקס
 קײן פארטיי ױין פין פארשטייער פון רײזע
 אײנצי־גער דער געװען :ישט איז ער כינע.

 ־‘געהאי ־אט װאס פארטײ. "באר1' דער אין
 דער אין בעםער געװען װאלט עט- אז טען.

 ד' אייב לאגע אינטערנאציאנאלער איצטיגער
 א־יף געװארען אפגעלײגט כאטש װאלט רײזע

 צװישען רײבינגען ײען צײט. געװיסער א
 געװען זײנען װעלכע ארעריהע■ ארן ענגלאנד

 קאנ־ זשענעװער דער בשעת דײטייעך אזיי
 עס פארשװאונדען. געװען װאלטעז פערענץ.

 פאר־ לײבאר דער אין אזעלכע פאראן ױינען
 ירען גום איז עס אז האלםען. װעלכע טײ.

 באז־כעז פירער פארטײ פאראנטװארטלעכע
 טיף זײן עס מעג לא:ד. א־ז עם װעלכע א

 פאשיםטיש. אדער קאמוניםטיש רעאקציאנער.
•1 פארען פאל אזא אין דארפען זײ אבער  ל

 עט װעלכער א פון אומאפהענגיג שמענדיג
ל אינסטיטוציע, אפיציעלער איז  גע־ אין װי

 װערען פארשטאנען פאלש עם קען גענפאל
 פרײנט־ פאליטישער פון אויסדרוק אז אלט

שאפס.

בא־ איינעמס זיץ נישט ;אל עט װי אבער
 דא־ די מאכען צר באשלוס דעם צ• נג ציא
 קלע:־ די האם װאט קייגער קען רײזע ז-ג<
 שטייען װעלכע מענש־לן, די װעגען סט<
 גישט פארטײ. לײבאר דער פץ שפיץ >.ין

 שטארקען צו װילען א אין זײ פארדענםיגען
 רעגי• ניסטישע קאם א אדער ני.ם <ם ו

 גאנ־ זײער װעלט. דער אין ױאי ערגזלץ רו.ג
 פון פארלויף אין טעטיגקײט פאליטישע צע

 בא־ בעםטער דער איז יארען צעגדליגער
 צו צוגעבונדענקײט טיפער זײער פאר דױיז
 סאציאל־דע־ דעם — דעמאקראטישען, דעם

 עס איז אלעמען נאך אידעאל. ראקראםישען
 דאזיגע די דאגק א מאט קלײנער א :ישט אין

 פאר־ קאטוגיםטישע ענלישע די װאס םעגשען
 גע־ מיטגלידער טויזעגט 38 ברויז צײלט טײ
 לײ־ דער פון מיםגלידער טיליאן 6 די גען

 נישט פארטײ לייבאר די װאלמ פארטיי. באר
 איז, זי װי אנטי־קאמרניסטיש אזוי געװען
 געװען נישם פארםײ קאםוױםטישע די װאלט

 םיט פאל דער איז עס װי נישטיגקײט אזא
ענגלאנ־ אין איר

 אין זוכען צ־ איז רײזע דער פון סיבה די
 טאן צו האט עס ריכטונג. אגדער גאנץ א

 ארבעטער ענגלישער דער מים גאר נישט
 פאלק. ענגלישען גאנצען מ־טן :אר באװעגונג■

 װאכען אײניגע מים האט ‘גאלאפ־פא״ א װען
 פארשײדענע פון מענשען אנגעפרעגט צ־רי־

 פארטײען פאליטישע אץ גרופען טאציאיע
 די פון רימע דער ױעגען טראכטען זײ דאט

 גרופע יעדע האס כינע. ק'ין פירער ־"יבאר
 פון מערהײט א :ע:טפער קלארען א געגעבען

 לײבאר די אז געהאלטען. האט דריטעל צ־וײ
באשלום. ריכטיגען א אגגענורען האט פארטײ

 עגג־ דער פון שטימונג די אריםטײטשען
 פארשײ־ אויף מען קען געזעלשאפט לישער

 באנוגעגען זיך װעלען מיר . א-פנים דענע
דערפאר. סיבות װיכטיגע צװײ אנוױיזען ריט

 פ־ן כאראקםער מיטן טאן צו ־אט אײנע
 פארלאנגט עם עמפיריש׳ איז עס פא"ק.
 שטאגד־ א פאר באוױיזען נײע דאל יעדען

 דאס איבערצײגען' נישט הענט איר פונקט.
 א פון שלעכקײט דער אין פאלק עגגלישע

 עס װי אנװיתען מיט י־עזשים קאמוגיסטישען
 ענםפער דער סאױעם־ריםלאנד. אין אייט זעט

 ריס־ אין פ:ים אזא האט עם ״אי־ב :זײן ־ועט
ד אנ  פװקט מוז עס אז נישם נאך עט ה״סם '
 הערען װעט איר א־ן כינע״. איז אויטזעז אזײ

 מען מײנונג. דער פאר באוױיזען צענדליגער
 אמעריקצ■ ענגלאנד. אז זאגען, א־יך װעט

 דעמאקרא־ האבען אײטאליע אץ דײטשלאנד
 אז זאגען. לען װער אבער רעזשימען. םישע

 אן פון לצבען דאס אז זעלביגע. די זײגען ז־י
עך איז איטא־־יענער  װאסער מראפעז א װי עני

 רדילעז ײ' אמערילאנערי אן פץ לעבען צום
 פעסט־ טעארעטישע גישט האבען דעריבער

 ענגלענדער ודי רעזשימען ־יעגען שטעלונגען
 סא־ צים קימט עפ װען טעאריעס פאראכטען

 איז דאט לעבען. פאליטישען א־ז ציא״ען
 האט מארלסיזם פאר־ואס סיבות די פץ א־ינע

 ענג־ דער א־ן אנגענ־מען נישט קײגראל זיד
 באריכטען נאר באװעגו־נג), ארבעטער לישער
 דער אין ארבעטען זײ אזוי װי דעם װעגען

 עקזעקוטיװע :אציאנאלע די ־וירקלעכקײט.
 ווען אז געיואוםט, ג־ט ־אט פארטײ דער פץ

 נאענםםטען צים באריכטען דארפען ײעט זי
 סוף אין םאר קומם װעלכער פארםיי־קאנגרעס.

 באשלאםען האט זי פארוואס סעפטעמבער.
 מערהײס די ,וועט כינע זעז פארען צד נישט

װעל־ פירער. די אז פילען, דעלעגאטעז די פון

--------------------------------------■p מ ײ 9 ז
 בעוואניםםען. דאקטריגערע פאראורטיילען כע

 געווארען קרא:ק ליץ1> פאל דעס אין זײנען
חולאת. ענלעכער אן אויף

סיבד״ אײן נאר געװען איז דאס אבער
 פארםײ די פאתואס סיבד״ װיכטיגע א כאטש

 די שיקען צו כאשלאסען האם עקזעקוטיװע
 זיכער איז סיבה צוױיטע די דעלעגאציע.

 אן פאר אינםערעסאנטער און װיכטיגער
לײענער. אויםלענדישען

 צע־ די געװאר-ען באקאנם איז עם זינם
 די פארמאגען עס װעלכע שטערוגגס־קראפם,

 גרעם* אוגזערע זײנען וואסערשםאף־באטבעם.
 דער צו געקוםען קענער מיליטערישער טע

 װארשיינלעך וועם ענגלאנד אז איבערצײגונג,
 נאענםסטער דער בעת דוערען פארניכטעט

 לעבם עם װעלכען אין לאנדאן׳ פאר מלחמה.
 גענוג איז פאלק- עגגלישען פון פינפטעל א

 װאםערשטאף־באמ־ נייע איינציגע אײן בלויז
 אפגענוישט עקזיםטירען, צו אויפצוהערען בע.
 די מיט צחאמען ערד׳ דער פון װערען צו

איינװאוינער. אירע פון מיליאן 10 קנאפע
 כאראקםער שװאכערען א פח פאלק א בײ
 אונ־ װילען דעם געבוירען פאקם אזא װאלט

 אבי איז נישם װעמען צו זיך טערצוגעבען
ײ ד-אבעז םוף כל םוף לעבען. בלײבען צו  א

 דױ לאנג אזוי בלויז באדייטונג א דעעו
 אין גלויבען וועלכע מענשען פאראן זײנען עפ
 בא־ האט רעגירונג ענגלישע די אבער זײ.

 אויב אז רוםלאנד, צו מאכען צו קלאר שלאסען
 אייראפע אין װאו אנגרײפעז^ערגעץ ־ועט זי

 דער צו געהערט װעלכעס לאגד׳ א אדעױ
 קעמ־ צנגלאגד װעם וועלם, דעמאקראםישער

 צו געפאר דער פון אגבליק אין אפילו פען
 אש. און חורבות צװישען זיג איר פײערען

 ענגלענדער געזען װען האט עס װער אץ
 אז ווייםט. דער טויט־געפאר פון צייט א איז
 גרוי־ דער פון נאמען אין רעדט רעגירונג די

פאלק. פון מערהײט סער
קאפיםולי־ צו נישט באשלוס דער אבער

 קאמו־ א פון אקט אגרעסױוען אן לגבי רען
 ענג־ די אז נישט, באדײם מליכד, ניםטישער

 זעלבםםמערדער. פון פאלק א זיינען לענדער
 די געגען מלחמה א אז נישט, גלויבען זײ

 נישם זאל עם װאס מלוכות, קארוניסטישע
 וועסען ברענגען װעט אייסגאע, דער זײן

 עקזיסםירט עס װי פרייהיים מער איז נישט
 זייערע פארקערט, װעלם. דער אויף הײנט

 אמא־ אן אז זײ. זאגען געלערענטע גרעסטע
 דאם מאכען װארשיעלעך װעט מלחמה מישע

 פון טײלען גרויםע א־יף אוממעגלעד לעבען
 דער אנםשםאנען איז דײרפון װעלט. דער

 םאלק ענגלישען םון שיכטצז אלצ אין װילצן
 און לאגצ• דצר פדן אײסװצג אז גצפינצן צו

 צנגלענדצר. או איבצרצײגצז נישט קצנט איר
 אפשר אויםנאם דער (ליט האמ־ניסטצן די אז

 וועלען גיכצר ײצלצז משוגצים) פאר א פון
 ײיערע מיט שלום אױ לצבצז צי װי אדטל־מצן

 םא־ אדצר לצײאקראט־שצ יאפיטאליסטישצ.
שכנים. ציאל־דצמאקראטישע

ר פון יצלצגאציצ די צ  פארטיי לײבאר י
 ארט אײפן כדי כינצ קײן גצפארצן איז

 זיינען קאמוױסטצן די צי אויםצוגצפינצן
 לאזעז צר אמ לצבצז בלײבצן צו אלײן גרײט

 איבער־ װעלצז זײ אלצר לצבצן. אניצרצ
 באגאנ־ איז צס ריצלכצז פצלצר׳ דצם חזר׳צז

היטלצר. גצן

 גצשריבען װערט ארםיקצל דאזיגצ דאס
סצפםעפבער. פון םצג צרשםצ םאמצ די אין

)23 דיס אויף (שלש
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*. יין מידןגונג מ ״ מי  -דער פאילאג ו
ײמן. 4i2 •I9M •p-ht ױד װעימד-. ז

 ארן דערהױבעגדיג װי ינקם
 איז עם מגײםםערעגדיג

 געשיכםע *לגעםײגע די
 *ר־ אידישער דער םון

 אין דא באװעגונג בעםער
 דערשלאגענ* אזױ לאגד.

דערדדיקעגדיג אח דיג
מר דער פון געשיכםע די איז ע םל מנ ײ  םא־ י

 אםערי־ די צודישען באװעגונג ציזליססישער
 פרדכם־ איז גראע ארמםער. אידישע קאנעד

ד לאמ מ לי מגי ר א  ערשםע די זוויך האם י
מגען אז געהאס ײ את  ^ריגעגאר־ איר אױף פ
mr די «ין װעג םיגען cr p »o אמעזײקאגןיר 

 שוועדע די ןןיץ אםילו אבער באדינגרנגען.
מז ײסען1  *י־ זײ ®ץ םיף דער אין ז׳יך הא

קרעפ־ געזאסעלס י&אסען ארבעםער דישע
 רייעדכװא וױ ש*עםעד האכען װאם םען•

 אייבערפלאך דעד אױף וןרדיםמשאאדם ליעס
ד ײ  דזחרך ימיאנם• םעכםימ דודד סםדײקם• ד

 דודך ■רעםע. ארבזנםער־ אײגפלוסדײמ" אן
 אוץ בילדתג־ ®ז נעץ צשפרײמצרצ וױים א

 אי־ ארבעםער פאר קולםוד־איגםםיםואיעם
 פון גןיבים אריפן פארקערם. לאגד. מי־ץ
 רק איז ארנאניזאציע םןמיאליםםישער רײז־

 באנקע־ שםעגדיגע .p*tw און קריזים געוזען
 דעם פיז •ינםעלעד םאקםישזנ איבער רײען

 אוםאױם־ און דײשילחז־א םאאיאליסםישען
ר קריגערײזנז הערלעכע מ  ל«כע1קלײ אי

 הער־ די איז אסילו אםביציעם. פערזענלעכע
 פון יארעז רעוואלואיאנעדע• םסש לעכע•
i909־I9i4• דעד *ז פארםעםם חנר וחגז 

 אדבעםער־םאםעז אידישע די פיז איםמם
 םויזעגםער הונדערםער ארײגגעבראכם האם

 ארייגגעשיקם את יוגיאנם די אין םיםגלידער
 אםילו — קאנגרעס. איז לאנדאג׳עז מאיר

 סאציא־ דער פון וואוקס דער אח דעםאלם
 אידישע די צװישען ארגאגיזאציע ליםםישער
קליינער. א זײער געודעז ארבעםער

 זעל־ די רעםעגיש. א אוגז פאר איז דאם
שע ביגע  נע־ זיינעז וואם םאציאליםםעז. אידי
 ױניאנס• בויען ביים דערפאלגרײך אזױ װען

 צייםוג־ םאציאליםטישע לײסעאופם, לייבאר
 בילדוגג־ און קולםור־ סאציאליסםישע געז.

 ארבע־ םאציאליפםישעז דעם אינסםיםיציעם.
זעלביגע די - - נאך איז נאד את םער־וײגג

 געקאנם נים אוםן בשום זיך האבעז מענשעז
װירט־ ביםעל אייגענעם ריטז געבעז עצה קײן

 אייגענט־ און עכםער דער אין זיך בײ שאםם
ס הײם. לעכער  קײן אײשבײעז גערןאנם :י

מאםן־ארגאני־ סאציאליםםישע דויערהאסםע
פארװאהי זאציעס.

 קײנער גאך איצם ביז אונז האם ליידער•
 אומפארשםענד־ דאזיגע די אויפגעקלערס נים

^ענדיגע לעבע.  דער אין דערשײגונג. •ייני
 גענדלינער םאראן שײן ײי:עז עם ײעז זױים•

 דער סון געשיכטע די דערציילען װאס בינער.
 באוועגונג ארבעםער אידישער אלגעמײנער

 דער ®ון געשיכסע די איז לאנד, אין דא
 צע־ באוועגונג סאציאליסםישער אידישער

 איבער ברעקלעד און ששיקלעך אין ײארםען
ר ע ג לי ד  אין אח זיך• פאר און ביכער מנ

איצט ביז פארשער איר ואד זי האט גאנצען.

בן־ברוך י. פח

 ערשםער דער האם הערץ ש. י. געפונעז• נים
 אױס־ בלות דאזייגעז דעם פרואױ א געסאכם
צוםילען.
די פת םחבר דער םאציאליסםי־ אידישע .

 לײדער, תאט. אםעריקע׳* אין באװעגונג שע
 צװיי םארבינדען געודאלם ארבעם זײן אין

ך לאזען װאם דאכעז,  פאר־ גים קענםיג• זי
 אין מך דאס געליםען דערםח האם בינדען.
 געשיכםע אלגעםײגע די דערצײלעז גאנצען.

 אין םעםיגקײם םןסניאליםםישער אידישער «ץ
 און יאר זיבעציג פון כשך אין אסעדיקע

 עלצזאנרגאגיזאציא אן מגזשרײ גלײמײםיג
 סאגיאליםםישעז •אידיזס#ן דעם פרן באריכס

 אום־ אן פאראוים ®ון מײעז איז פארבאנדי
 קאנ־ רײז שייז אונםעדנעמתס םעגלצמ

 כללים עלעםעגםארםסע די לוי־ם םםרוקםיװ•
 גע־ די קאז יצ■צראאאאר איגהאלםלעכעי־ פרן

 פארבאנד םאציאליםםישען דעם פון שיכםע
 ■לאץ דעם פין העלפם ?יץ פארגעםען גים

מ די פארנעמם עם וױפיל אנ  דערצײלונג ג
 אידיש־םאציאליםםישע יאר 70 די װעגען

 עס• האם פען אז און ייאנד. אין םעםיגקיים
 פון געשיכםע די איז געטאן. םארם אבער•

 באװעגוע סאציאליםםישןיר אידישער דער
 בא־ שםארק ארײםגעקומעז אלגעמײן איז

 געבליבען גים פשום זױז עם עװלה׳ם.
 פארשוגי־ אויםפירלעמ פאר •לאץ קײן
 םאציאל־ את םאציאלער דער פון גען

 אידי־ דער פון אנםוױקלונג #םיכאלאגישער
 נאר װאם אםעריקע. אין ארבעםערשאםם שער
 עפעס איםשםאנד געװעז װאלם אלײז דאם

 װע־ װאם רעםעניש, דער אין אויפצודעקעז
רײד. די געוועז אויבען איז איר מיז

ט ארבעם זימ האט הערץ ש. י.  אנגע־ ני
 םאציא־ אידישער דןיר פון געשיכםע רוםען

 סאציא־ ״אידישע גאר באװעגונג, ליםםישער
 אל־ איז אםעריקע׳ אין באװעגוגג ליםםישע

 :הײסען אויך דאם קאן יױל, םען אז געמיק.
 אי־ דער םון געשיכםע דער צו םאםעריאלעז

 אין דא באוועגוע סאציאליכםישער דישער
 מחבר דער האם מאטעריאלען אמ לאני•

 אינ־ זייער איז ים. א בוך אין ארייגגעבראכם
 דיויבם מחבר דער מאםעריאלען. םערעסאנםע

 אב. םון באגינעז׳, -גראעז םאמען דעם פון אז
 רעדע םאציאליסטישער ערשטער קאהאנ׳ס

 נױ דער אויף 1882 זומער אין אידיש אין
 דעם דורך דערנאך גײט סײד. איםד יארקער

 דער םון ברענםש .ריסישען״ היםםארישען
 צתאמען שוין דארטען. םון און פי. על. עס.
 יענער םון פיאנערען סאציאליםםישע די מים

 גע־ אידישע די צו װײםער ער גײט ציים,
 םעדעריישאן־, לײבאר ״היברו װערקשאםםען.

 םעק־ אידישע די סת .פארסײ־מאגך די צו
 פי. עס• דער צו פי. על. עם. דער פון ציעם

אי־ דער ביז אזוי־א און דעבס ױדזשין סרן . 
 דאר־ םון -1907 םון ביוראי אגיטאציע דישער

שער דער צו — םעז  סאציאליסםישער .אידי
 שפאל־ דער צו דאן ,1912 םיז פעדעראציע׳

שען צום אמ 1921 פת םונג אידי  סאציא• .
 טעג. אמזערע ביז — םארבאנד׳ ליסםישען

די אט אין געװירקט האבען וואס מענשען, די

 םירענדיגע די וואם געדאנקען. די יארעץ, אלע
 יארעז יענע אין האבען םערזענלעכקײםען

 !ײםשריפ־ םאציאליסםישןי די t ארויםגעזאגם
 םון אינםםיםוציעס די יארען, יעגע פון םעז
 אפגעשפיגעלם װערם אלץ — באװעגוגג דער
 װאס טאםעריאל• רײכען אוםגעהייער דעם אין

 צ'־ זארגעװדיג בוך זימ איז האם הערץ ש. י.
נויפגעזאמעלם.

 רײכען דעם מחבר דער האם צעפענקירס
 הערץ ש. י. אידעאלאגיע. זײז מים מאםעריאל

 די םון וויכטיגסםע די אז איבערצײגם, איז
ט (אױב םיבות  אםילו). םיבה אײנציגע די ני

 םאציא־ אידישער דער געשםערם דיאבען װאם
ע צו זיך באװעגוגג ליםסישער קל װי ם  דא אנ

 אםימילאםארישע די געוחצז איז לאנד, אין
 װאס םיאגעדעז־םירער. יענע םח םענדעגץ

 בא־ דער פון װיגעלע בײם געשםאנען זײגען
 דער־ םיםגעגאנגען איר סים זײנען און ײעגונג

 דאם אירעז. װעג גאנצעז דעם איבער גאך
 םאציאליט־ שירעכענדעי■ ״אידיש די זײנען

ם גים האבען װאם םען, ב ױ ל  דער אין מג
 םאציאליסםישער דער םון אײגעגארםיגקײם

 האבען ארבעםער, אידישע וישען1צ באװעגתג
 גאציאגא־ אידישער דער פון געהאלםען נים
 געבענקמ הארצען אין האבעז אח קולםור לער
 םול־ א צו געשםרעבם וױלעז זײער םים און

 פון אפעריקאניזירמג שנעלער שםעגדיגער
 ״אמעריקאניזירונג- ארבעםער. אידישע די

 עגג־ צו אריבערגאנג :געםוינם זיי בײ ד.אם
מז און ליש םקא  אםערי־ דעם אין זיך אוי

 ױיתם. הערץ ש. י• און־ שפעלץ־םאפ. קאנער
 די צװישעז באװעגונג םאציאליםסישע די װי

 לאנד איז דא זיך האס ארבעםער אידישע
 דורכ־ לעבען צום געריםזןן יארעז גאנצע די

 אידיש־נאציא־ אײגעגארםיגע, אן װי אויס
 פון װילעז דעם געגעז — באװעגונג נאלע
אסימילאםארען. די פירער, אירע
 ױין אין גערעכם אוודאי איז הערץ ש. י.

 די םון אםימילאםארישקייט די אז מיינוגג,
ש  םאציאליס־ אידישע שםרעכעגדע״ .עגגלי

 דער אין שסער גוואלדיגער א געווען איז טען
 סאציאלים־ אידישער דער פון אנםװיקלונג

 איז, דאס צי לאנד: אין באוועגונג םישער
 די אדער^אםיי^ו אײנציגע די געווען אבער,

 פון מערכה שלעכםער דער םון הױפם־םיבה
 ארגאניזא־ םאציאליםםישער אידישער דער
 זיכער םראגע. א נאך איז אםעריקע. אין ציע
 אסיםילא־ די וואס גוםא• דערשײנונג די איז

 םי־ די געווען זײגען סאציאליםםען םארישע
 — באװעגונג, תגר אין םאן־געבער און רער

 וואס םיבות, םיפערע פץ רעזו^טאט א געווען
 פון םײל גרויסען צום דערדױיל נאך זיינען

 גאך דארםען מיר װעלכע און םארהוילען אונז
 די אונז וועלעז דערצו און פארשען. ערשט

 אװדאי בוך הערצ׳עס ש. י. םון מאטעריאלען
נוצען. פייי ברענגען

 דעם דורך בינעך אײערע ר,ױפס
דעפ. בילדונגס איגטערגעש^נעל

 א האם דעפארטמענט בילדונגם דער
 פאר דיגםט ביכער־אײנקויף םפעציעלען
 װעלכער ױניאן, דער פון מיםגלידער

 ביכער פאסענדע די אױסקלײבען העלפט
 א"ף מיטגייידער די פאר זײ קריגם און

פרײזען. רעדוצידטע

װ דיט ־*{}>- ו954 אהםאבער,

נאארד עקזעקוטױו ?sto אונזער ה5 וצוננע ױ נ״
י /י

גענע־ דעם פון מענפאר
 באארד עקזעקדטיװ ראל
אינטערנעשא׳ אונזער פון
גע־ אפגעהאלטען איז נעל

 װאך דריםע די ווארעז
 לאס אין םעפםעםבער אין

ד־- פרעזידענם קאליפארגיע. א:דזשעלעס.
 זיצ־ננ ערשםע די געעפענם האם בינסקי

 דער אין סעפםעםבער, םען14 דעם דינםםאג,
פריי־ זיצונג לעצםע די געשלאםען און פרי.
 פארנאכם. םעפםעמבער. מען17 דעם טאג,

טינג לעצםער דער איז דויער־צײט אין  פון מי
 געװען דעריבער עקזעקוםיװע גענעראל דער

 און צאל דער אין געווײנלעך. װי קירצער
 פראבלעהען א־ן םראגען ־י פץ װיכםיגקיים

 פארהאנ־ און אויפגענימעז דארס זיינען וואס
 דווקא געיוען אבער *ם איז געווארען דעלם

 צחאמענ־ אנגעשםרענגםםע די פץ איינער
 עקזעקום־װ גענעראל ארנזער פון קונפםען
 לאגע פאליםישע את עקאנאמישע די באארד.

 אונזע־ אן שםארק רירמ ױאס בכלל לאנד אין
םגלידער; רע  פראבלעמען ספעציעלע די מי

 פרויען דער אין געשאפען האם דאס ײאם
 ארגאניזאציאנעלע די :אינדוםםי־יע קלײדער

 די אינטער נײםיג זיינען וואס ענדערוגגען
 אנצו־ כדי באדינגוגגען פאליםישע איצסיגע
קלײ־ פרויען די פון םטאנדארדס די האלטען

פארבעםערען וױיםער זײ אין ארבעםער דער
 אר־ םאג אויפן געשמאנען איז אלץ דאס

 די בײ גע־וארען באהאנדעלם איז און דענונג
 עקזע־ גענעראל דעם פון זיצונגען איצםיגע

באארד. ק־םיװ
 אר־ דער מיט װערען פארםיג קענען צ־

 מיר וואם ציים באשםיממער דער אין בעט
 געהאלםען םאג יעדען זײנען געהאם האבען

 קאנ־ זײנען עס זיצונגען. צװײ געװארען
 אלע מעגלעך וױים װי געווארען דענסירם

 גע־וען זײנען דיסקוסיעס די• און באריכטען
ץ - פונקם צ־ם אץ שארף קורץ.  צ־ כדי אי

צײט. שפארען

ט ענ ד עזי ר ס פ סי,י׳ כינ ט דו ב רי א  ורעגען כ
ץ לאגע דער ע דער א די ם ם דו ץ אינ  דעם א

שטזןנד ץ צד אן דער א ײני
 די דערעפענט האט דיבינטקי פרעזידענם

 אנ־ דער אין פרי. דינסטאג זיצונג. ערשטע
 מיט וױים־פרעזידענטען, א־*ע פון װעזענהײט

 עד־וארד רארטין. דזשאן םון אייםגאם דער
 װעלכע נינפא■ גאל-יואטארע און ראליסאני

 קראנקהײט. צוליב קומען געקענט ניט ־אבען
באריכט. דעטאלען אץ גרינטלעכען א אין

 די שװערפטען. צ־ם געװארען געטראפען איז
 אר־ גענוג געהאט :יט ד.א;<ן ק־אוקמאכער

 הא־ זײערע אץ םעזאן פרילינג דעם א-ן בעט
 זײנען םעזאן פאל בעסערען א אויף פענ־גגען

 און אוםזאץ דער געװארען. דערפיים ניט
 אח קלאוקס פון פראדוקציע די א-יך פאייגרעך
 אלע אין געװארען פארקלענערם שטארק

 די געליםען דערפון האבען עס כארקעםס.
 די קלענערע, װי גרם אזוי פירםעס גרײסע

 פארהערםניס־ די װי ג־ט אזוי צענטערס ארטע
 אזױנע־גרױסע אפילו פירמעס. נײע רעסיגע

 .האנדדאכעד־ װי פירמעס באוואוסטצ גוט א־ן
 דרײ ארום באשעפםיגט האם װאס פאגעל׳׳,
 גע־ געםראפעז איז מלאכווש בעל ם־יזעגם

 בא־ צאל די פארקיענערם האם און רוארען
 די איז לאגע די דריםעל. א אויף שעפםיגטע

 אין שיקאגז^ אין וױ יארק ניו אין זע־־ביגע
אנדזשעלעס. לאם אין װי באלטימאר

ם איז םרייד קראוק דער  דער געיוען ני
 אינדיס־ קליידער פרויען דער אין איינציגער

 צווײ־ אגדערע די געי־ימען. האט װאס םריע
 גע־ אויך האבען אעדוםםריע דער פץ גען

 לא־ לוים ווײגיגער, װער מער, װער ייטען.
ײ אין םרײד דרעם דער צ־פאלען. לאי־ע  נ
 נים־ דער אױםגעמאכם. בעפעד האט יארק
 געװארען. געםראפען שװער איז Tטרי גודפ

 געלי־ אלע האבען טריידס מיפעלײניאום די
 געליםען האט אנדערע װי וױיניגער םען.
 איבער םרייד געגליזשעי אץ לאנזשערי דער
 מאדע דער אין אריק צ־ריק איז עפ װאס דעם

 באשעפ־ געגעבעז האט א־ן פעםיקאוטפ די
צוױיג. דעם אין ארבעטער די טיגונג
 פראדוקציע דער אין פארקלענערונג די

 הכנםה דער אין אפגעשפיגעלם אויך זיך האם
 רעםייערמענם און ױעלפעיר העלםה׳ די פץ

ער אין א־ן פאגדען  די פון צאל מיטגלידער י
 אײנ־ די איז ביישפיל, צום אז־י, לאקאלם.

 יארקער ניו דעם פון פאנדען די פ־ן נאמע
 זעקם לעצטע די אין באארד דדפאינס קלאוק

 קלענער פראצענם n מיט גע־וען ניאנאטען
 די צײם; זעלבער דער אין יאר לעצטען ײי

 טרײד ניט־גודס אין לאגדען די פץ ־כנפה
 פילאדעל־ פראצענט; 12 מיט געפא־־ען איז

 אריינגע־ האבען פאנדען דרע־מאכער פיער
 ־כנםה די װייניגער: פראצענט 15 מיט נ־מען

 ײניאן קלאוקדאכער אנדזשעלעם ־־אפ פ־ן
 הדשים זעקם די אין געדוען זײנען פאנדען

 פון פאנדעז די ;וױ־ניגער פראצענט 12 מיט
 נעגליזשעי אץ אשטערװעש יארקער גײ דער

 געפאלען זײנען 6י י־אקאי ײניאן ארבעטער
 דער געווען איז עני־עך פראצענם. דרײ א־יף

דער פון צװייגען אנדערע די פין אי־נלינפט
 ער־ דעם זיצונגען בײדע פארנוגלען האט ״אפ

 זיצונג. דריטער דער פון מײל א און טאג שטען
 א־יגצ־ אן געגעבען ער האט פר״. מיטװאך

 אין לאגע דער איבער איבערבליק מײנעם
 אלע אין אינדוסטריע קל״דער פרויען דער
ד גאנצען איבערן צענטערפ װיכטיגע אירע אנ  י

 או:־ אין געשעענישען װיכטיגםטע די און
אינטערנעשאנע־. דער אין אץ אקאים1י זערע

 אינ־ לרײדער פרויען דער אין לאגע די
 גע־ ד־בינסלי פרעזידענט האט ד־םטריע

 לעצםען :אד גינסטיג ניט געווען איז זאגט
 די איז בעםער געװארען ניט איז און יאר

m קלאוק דער חדשים. זעקם לעצטע o

אר־ די ־ואו יסטריע. ־נד• אי ק־־ײדער פרי־ען
פרא־ אײן פאנדען לי צי צאלען עבער בעטטגי

א־יס צאלען ז־י װאם ־ת. שכיר די :־ן <גט צ
פארקלענערו־נג דער פ יימ ארבעטער. <ר< ו זײ״ריז

הכנפה די א-יך זיך רט <:ע פארליי ־רא־■ פעי פץ
פאנדעז• די פ״ן

אפ איייד שפ־־געלט גראד געױיפען א ביז
װאיקם דער ד־סטריע אינ דער אין ע ־אג די

מיטגלידער דער פץ פארקלענעי־י! אלער
פאראן איז עס ריען r ־א־אי די א צאי

פלעצער די װערען ד טרײ א־ז ארבעם גענ־ג
ד־רך אפ זיך ײדיגען1 י ײ װא שעפער, די אין

אנ־ אץ קראנקהײט ער׳ עלט ־פאלען, טייטעד

 פארנומען שנעל םיבות, נאטירלעכע דער<
 שע־ נייע פת אנוואוקס ד<ר און אנדערע פ־ן

 און םרייד אין ארבעטער :ייע אריין ציט פ<ר
 פאר־ מיםגלידערשאפם די ױניאן. דער אין

מ עם אבער וחנז דעםאלם. זיך גרעפערם  א
 גײע קײן קוםען באשעפםיגונג געגוג נישםא

 פארגעפען צו םרייד אין אריק נים ארבעםער
 פאר־ םיםגלידערשאםם די אדן פלעצער די

 אויך איז פארקלענערוגג אזא זיך. קי־ענערם
 מאנא־ עםלעכע לעצםע די אין פארגעקומען

 הא־ מיםגלידער די װאו לאקאלם די אין םען
 זייזירע אין ארבעם גענוג געהאם ניט בען

 קלאוק די פון צאל מיםגלידער די שעפער.
 האם ביישפיל, צום יארק. נױ אין לאקאלם

 צאל דער םים אדםגעפער פארקלענערם זיך
עען און רעסײןירם האבען װאפ  ארויםגע־ זי

i לאקאל יאר־; דאס פאלען n פארלא־ האס 
400 — 9 לאקאל פיםגלידעו־: 615 רען

 :פיםגלידער 200 — 35 לאקאל ;סיםגלידער
 ניםגורם די :מיםגלידער 300 — 23 לאקאל
 מיםגלי־ 300 — 155 לאקאל ױניאז ראכער

 600 — 25 לאקאל בלאדזםאכער דער :דער
 400 פארלארען האם 62 לאקאל ;מיםגלידער

 דע־ םאון אװ אום קלאוק דעױ םיםגלידער;
 מיםגלידער. 800 פארלארען האם פארםמענם

 פארלופםען די זיינען שםעם אנדערע די אין
פראפארציאנעל. געװען

 דובינסקי פרעזידענם האם ארום, אין ארום
 פארלא־ אינםערנעשאנעל די האם באריכםעם.

 צען ארום חדשים זעקם לעצטע די אין רען
 זעלביגער דער אין מיםגלידער. םויזענם

 ארגאגיזאציצ דער דורך אבןיר זיינען צײם
 קיץ זיך שםעלען װעלכע שעפער, נייע פיז

 אין אריעגעקוםען גאנצען׳ אין אפ נים מאל
 םים־ נייע םויזעגם זיבען איבער יוניאן דער

 םיםגלי־ פון פארלוסם געפער דער גלידער.
 דעריבער איז אינטערנעשאנעל דער אין דער

 פרא־ איינם װי ווײניגער ,2.600 בלױז געװען
צענט.

ם אײסן דעדגרײכוגגען  איי־נ• פין נעכי
דיאד שטזשדען 35 שטערען

 באשלוס דעם פון רעזולםאםען די ,ייעגען
 דרייםיג און פינף די אײנצ־שמעלען זוכען צ־

 צװײגען אלע אין ארבצטפ־װאך שעה׳איגע
 אונםערן שטײען װאם אינדוםמריע דער פון

 האם איגטערנעשאגעל דער פון קאנטראל׳
 מיר אז באריכםעם דובינםקי פרעזידענט

 אין פארשריט. באדייטענדיגען געמאכט דיאבען
 געדארפט האם אגרימענט אן װאו פאלען אלע

 װע־ באנײם אדער װערען א־נטערגעשריבען
 35 די געװארען אײנגעשםעלם איז רען

 אין אדער גלײך, ־לנטוועדער ײאך שםלנדען
 םערמין דעם אין א־ענפאלפ שטופען. צוױי

 האבען װאפ רעצטע די אגרימענט. דעם פץ
 אר־ קירצערער דער מיט אגרימענספ באנײט

 אנגעשטעלםע אפים די :זײנען בעטם־װאך
 יארק נױ אין 99 לאקאל קלוירקם שיפינג און

 דרעס די מיט אגרימענט דעם באנײט ־אט
 אפאפיאײ־ דאג־פעקטשורערס אץ דזשאבערם

 פון ארבעטם־צײט די פארקירצענדיג שאנפ-
 שע־ האייב א דרײפיג אץ זיבען צו פערציג

 שעה דרײםיג אץ פינף צי ןיא גלײך װאך א
 נעקװער די 142 יאקאל :שפעםער יאר א מיט
גע־ האט ױניאן ארבעטער פעד שאלדעד און



 אר־ שעה׳איגע דרײסיג און פינף די װאונען
 ארבע־ נאװעלטי ראבערײזד די בעטם־װאך;

 די מים איצט פארהאנדעלם 98 לאקאל םער
 פאדערונג. זעלביגער דער פאר בתים בעלי

 װעסט דער אין שעפער גרויםע צאל א אין
 אר־ קירצערע די וועט םאום דער אין און

 אויםאמא־ װערעז אײעעשםעלם בעםם־װא)־
 אגרימענםס זייערע אין ו:קם8 א דורך םיש
 די אײגצושםעלען זײ סארפליכםעם וואם

 נאך גיבעז עם װי פארבעטערונגען, זעלביגע
•ראדוצעגםעז. עגלעכע
 פרע־ האט װיכםיג, באזונדערם איז וואם
 וואס דאם איז אנגעוױזעז. דובינסקי זידענם

 איז ארבעםס־צײם דער פון םארקירצוגג די
 אן געװארען דערגרייכם איבעראל כמעם

 גע־ איז םאלען פאר א אין בלויז סםרײקס.
 אביםעל םארציען צו ארבעםסגעבער די לוגעגן

 שוין איז אלגעמיין אין פארקאנדלונגען. די
 דרײ־ אח םינף די פארזיכערם פאקםיש איצם

 אכציג וױיניגםטענם םאר ונאך שםונדען סיג
 ער און מיםגלידער אוגזערע סון פראצענם

 קומענדיגער דער ביז אז איבערצייגט, איז
 וועלען אינטערנעשאנעל דער םון קאנװענשאז

ח ארבעםער קליידער םרױען אלע םע  אונ
ען ארגאניזאציע דער סון קאנםראל ם מ ר  א

 װאך, א שעה דרײסיג און םינף װי מער נים
 אגרימענטס וועמעם םויזעגם. צען ארום חוץ

שםעםער. ערשם אוים גייעז
 ארגאניזאציע דער וועגען באריכםענדיג

 אן פירם אינםערנעשאנעל די װאס ארבעט
 טרייד, אין לאגע גינםםיגער נים דער םראץ

 באזונדערם זיך דובינסקי םרעזידענם האם
 אם פץ װיכםיגקײם דער אויף אפגעשםעלם

 סאוט דער אין הויפםזעכלעך םעםיגקײם דער
 אם פיז פראפאגאנדע־ווערם גרויםעז דעם און

 װען אםילו ױניאן. דער פאר םעםיגקײם דער
 יוגיא־ צו םלאץ אויפן באלד נים געלינגם עם

 באםרעפעגדע די אין ארבעםער די ניזירעז
 דערמים פארבינדונג אין האם ער שעפער.

 פאנאגדערגעװיקעלםע די איבער באריכםעט
 דעם מים סארבינדונג אין ױניאז־קאםפיינם

 ױ־ די םריידבערג־פירמע. דער געגען קאםף
עען וואם ניאן־עדיםאריעלם  איבערגעדרוקם זי

 צייםוגגען לאקאלע צענדליגער אין געװארען
 שאפ דעם וועגען נײעם די אדן םאום דער אין

 אױפ־ געלאזם האם אינםערנעשאנעל די װאם
 די באזארגען צו אום אפא&אסאקס אין בויןין

 ױניאן אויף באשעםםיגונג מים סםרײקערם
 גרוים ױניאז דער געגעבען האם באדינגונגען.

פרעסםיזש.
 איז אגגעװיזען, דובינסקי האם םאום, די •

 אע־ םת פראבלעמען װיכםיגםםע די פון איינע
 סעיקל מינימום םון ־עכערונג די ייניאן. זער
 נים פראבלעם די האם שעד■ א םענם 75 צו

 אבער איז ער געזזאפם. האם מען װי נעלייזם
 באדייטענ־ וױיםערע א אז סײנונכ דער מיס

 מינימומס געזעצלעכע די אין העכערונג דיגע
העלפען. יא װעם

באריכ־ אויו־ האם דובינסקי םרעזידענם
 רעגי־ דער פוץ רעקאפענדאציע די אז םעם

 םענם 55 צו העכערען צו קאםיםע רונגס
 ארבעםער בחןזיער פאר םיניםום־לוין דעם
 געיוא־ גוםגעהײםען איז פארםא־רילא איז
 םע־ דער צו פראםעסםירם האם ער אז ;רעץ

 אנסי־ אן דערלײכען פאר לעוויזיע־טאםפאנ־
אז מי  פון מאםקע דער אונםער פיאגראם י

 םענעדזשער דער אז ;רעקעטירינג באקעםםעז
 זשאדווען מאנםרעאל ײגאז דרעס דער סץ
 פון פרעזידענם אלס גע־וארעז דערוױילם איז

;קאנגרעם לייבאר אץ טי־ייד קאנאדער דעם

------------------------4 ו2 זײט
 איצט מאדערניזירען אונזערע ױניאנס די אזי
 ן5שפאר צו אפיסעם די אין אײגריכטוגגעז די

 דורך בוכהאלטעריע פינקםלעכע און ארבעט
 רעכעך אץ פארצײכעגונגען דױם איעשםעלען

 די געגען אנקלאגע דער װעגען ,מאשינען:
 באארד דזשאינט דרעס פון אקאונםענטם צוױי

 בארדיבען פאר מאנוםעקטשורערס אייניגע און
 פאלשע דורך פאנד װעלפעיר אזץ העלםה דעם

 אגײ פאליטישער דער וועגען :רעכענונגען
 דירעק־ אונזער פון בראשורעז דורך םאציע

 טעילאר. גאס ארבעט פאליםישער םץ טאר
 און פאסירונגען אנדערע צאל א װעגען און

ױניאן. אינזער איז םעםיגקײםען

 ױײם־פדעײדײנטען די פון כאריכט
געכיטען זײיןרע װעגען

ס פרעזידעגט נאך  אץ באריכט דוגינםקי׳
 װײס־ די האבען איכערכליק אלגעמיעעם

 בא־ אינםערנעשאנעל דער פון םרעזידעגטען
 גע־ די און לאגע דער װעגען יעדער ריכםעם

ױריםדיקציע. אדער םרײד זייז אין שעענישעז
ט ענ ד רעזי פ ם־ ײ ר װ א ד זי ר אי ע ל :«  ־אט נ

 אין ױניאן קלאוקפאכער דער םאר באריכםעם
 האט טרייד קלאוק אין לאגע די אז יארק׳ ױו
 גינסםיגער גים דער םארגעםערם. נים זיך

 צאל א אז דערצו געםירם האש םעזאן סםריגג
 עלטערע און אויםגעגעבען זיך האבען פירמעס

 אר־ זײערע םארלארען האבען מיםגלידער
 באזעצען צו שװער איז <ס בעםס־פלעצער.

 פיני־ די םפעציעל פלעצער. נײע אויף זײ
 צוריק־ געלונגען דאך איז ױניאן דער שערס.

 אויפ־ פון םירמעס װיכםיגע מאגכע צוהאלםען
 אין פארבליבען זיינען זײ און זיך לעזען
 בא־' מאנכע געװען זיינען זײ צװישען טרייד.

 צוקערמאן״, ״בעז װי פירמעם, דײםענדיגע
 עס מלאכות. בעל 150 ארבעטעז עס װאם
 װירקען צו געלינגען אויך ױגיאן דער איז
ש פירמע באוואוםטע די אז שארח  קאר־ .דז

 געװען איז װאס איגקארםארײטעד׳, מעל
ר פארמאכם בן  ציריק זיך זאל יאר, א אי

עםעגען•
 קלאוק יארקער נױ אין לאגע דער וועגען

 װײם־פרעזידענט גערעדם אויך האם םרייד
 פיל א אויםדריקענדיג ברעםלאװ, ױסף
 לא־ דער װעגען מייגונג אםםימיסם־שע םער

^ קלאוק אין גע רי  מיײ דער מיט איז ער מ
 װי שלעכט אזוי ניט איז לאגע די אז גונג
 צו־ א װי מער ניט איז עם זיך. קלאגט מען

 דער נאך באדינגונגען נארמאלע צו ריקקער
מלחמה־צײט. דער דורך םרייד םון אינםלאציע

שולױם וױיס־פרעזידענט אן דז ט ב א  ה
 דרעם יארקער נױ פארן באריכםעם האמ

שאינם  דער װעגען ציפערען די באארד. ח
 געזונט דעם פון הכנסה די און פראדוקציע

 די נישם באשטעטיגען פא:ד וואקאציע און
 װערט םרייד דרעס אין לאגע די אז מײנונגעז

 פארגלײך א פארקערט, ערגער. וױיםער װאם
 פריערדיגע םימ פעי־ראל און אומזאץ פון

 בא־ אויפן ענדערונג. קלײנע א וױיזען יארען
 בתיט בעלי די פון ביישטייערונגען די פח זיס
 ער־ די אין פאנד וועלפעיר אח העלםה צום

 װײ־ יאר הײנםיגען םון מאנאםען זעקם שםע
 פרא־ אײנס א״םגעפער םון העכערונג א זען

 חדשים דריי ערשםע די .1953 איבער צענם
 דרײ אומגעפער מיט געװארען פארקױפם איז

 דערפאר יאר. לעצםען װי יױיניגער פראצענמ
 פאר־ דער אפריל און מערץ אין איז אבער
 װי העכער פראצענם זיבען מים געװעז קויף

 ארויס זײנען וואם פירמעס צאל די .1953 אין
פיי געװען אױך איז יאר דאס ביזנעס סון

 עט און געשראקען זיך ־אט מען ־ײ ענער1?י
פירמעם. קלײנע מערםטענס געװען ׳זײנען

אן טשאו־לם װײם־פרעזידענט ס ר םע  זי
 בא־ אינטערעםאנםען >לן צוגעשטעלט האט

 דער פון צוזאמענשטעל דעם װעגען ריכט
 ױניאן דרעםמאכער דער פון מיטגלידערשאפט

 זײנען װאס ענדערונגען די און יארק נױ אין
יאר. פופצען לעצטע די אין פארגעקוײען

 דרעםמאכער די אז װײזען ציפערען די
 יאר פופצען די דורך האט 22 לאקאל ױניאן

 איבער מימ מיטגלידער צאל די פארקלענערט
 די .25.506 צו 26.861 פון הונדערט, דרײצען

 בעםער און װיכטיגערע די אין ארבעטער צאל
 פארגרעסעו־ט זיך האבען םאכען באצאלטע

 מינ־ צאל די און פראצענט האלב א פיר מיט
 און קלינערס פיױשערם. פאכען. דערװיכטיגע
 אויף פארקלענערט זיך האט עקזאמינערס

 מיט־ די פון דורכשנים־עלטער די פיל. אזוי
 אין געהעכערט. באדײטענד זיך האט גלידער

 איז נאציאנאליםעטען פון צוזאמענשטעל דעם
 מיט געםאלעז ארבעטער אידישע צאל די
 50.5 צו פראצענם 72.3 פון פראצענט, 22

 (מערםםענס ארבעטער שפאנישע פראצענם;
 פארדרײ־ כמעם זיך האבען פארט^־ריקער)

 פרא־ זיבעצען קנאפע צו זעקס פון פאכט,
 פאר־ זיך האבען נעגער־ארבעטער :צענט

 פראצענט. האלב א 15 ביז 8.3 פון טאפעלט,
 הא־ גאציאנאליטעטען אנדערע פון מיטגלידער

 פראצענט. פיר קנאפע מיט פארמעט ז־ך בען
 דער אין ארבעםער מענער פ־ן פראצענט דער

 פראצענט דער און כסדר פאלם אינדוסטריע
 שטײ־ אײן אין האלם ארבעטער פרויען פון

 געהאט 22 לאקאל האט 1938 אין ■ גען.
 פרויען 20,322 און מיטגלידער מענער 6.539

 מים־ מענער צאל די איז 1953 אין מעמבערס.
 םרויען צאל די און 3.593 צו געפאלען גלידער

 און צװײ קנאפע צו געשםיגעז איז מיטגלידער
טויזענט. צ־ואנציג

 קרײנדלער טעארלם וײים־פרעזידענם
 לאקאל ױניאן בלאוזמאכער די אז באריכטעט

 דזשאבערס. נייע פערצעז ארגאניזירט האט 25
 און ביזנעם פון ארדים זײנען דזשאבערם עלף

 דעם צו געװארען טראיםפערירט זײנען פינף
 םע־ צוױי לעצטע די באארד. דזשאינט דרעס
 נייר וױ גום אזוי ניט געױען זײנען זאנען

 א איצם ־אט ױניאן די דערװארט. האבען
 װאס העמדער מענערשע ד־ מיט פראבלעם

 אנ־ םראגען צו םאדע דער אין אריץ זיינען
 אין פראדוצירט װערען און בלאוזעם שטאט

 די שעפער. בלאוז די אין צאלען גרויסע
 ניט האבען קאנםראקטארם בלאוז מערסםע

 מאשינערי די נים און דערפאח־נג נויםיגע די
 פאר־ דאם און פאך דעם אין דארף מען װאס

 די שױעריגקײםען. באדײטענדיגע אורזאכם
 געווארען איבערגעגעבען א״צש איז פראגע

 האפען מיר און םשערמאן איםפארשעל צום
לײזונג. קאנםםרוקטיװער א א־יף

סטאלבערג לואים װ״ם־פרעזי־ענם
 יאר אגדערטהאלבען לעצםע די אז באריכםעט

 נעג־ און אונםערװעש דעם אין לאגע די איז
^ ליזשעי ר גינםםיג. באזונדערס ניט געװען ט

 םיר־ אײנגעפונדעוועםע אלםע, צאל גרויםע א
 2.100 איבער באשעסםיגם האבען װאם מעס.

 דער פון ביזנעם. םץ ,ארוים זײנען ארבעםער,
 װאס םירםעם. צאל א האבען זײם אגדערער

 אין מיםגלידער אינגערע אריעגענומען האבען
 זיך און גום גא:ץ אויסגעמאכם געשעפט.

 צו באשעםםיגונג געגעבען און פארגרעסערט
האבען וואס ארבעםער צאל באדײםענדיגער א

--------------p גערעכטיגקײט
 פארמאכטע די אין דזשאבס זײערע פארלארען

שזגפער.
— פעטיקאוטס טראגען צו מאדע נײע די

 זײער האט פארגעזעצט סטאלבערג האט
 די און ארבעטער די ארויםגעהאלפען פיל

 קלײ־ פרויען דער פון צװײג דעם אין פירמעם
 כאטש סעזאן א האבעו צו אינדוסטריע דער
 פון ארטיקלען באקלײדונגס אנדערע׳ די אין

 באשטעלונגען. וױיניג געװען איז םארט דעם
 ענערגי־ זײער א אנגעפירט האט לאקאל דער
 רא־ צװאנציג לעצטע די אין קאמפײן. שען

 מא־ 51 געװארען ױגיאניזירט זײנען נאטען
 קאנ־ 42 און דזשאבערס 24 נוםעקםשורערם,

 i .900 צוזאמען באשעפםיגען װאס טראקטארם.
ארבעטער.

רג הערי װײם־פרעזידענט בע רינ  בא־ ג
 און דרעס טשילדרען דעם אין אז ריכטעט

 ארבעט. גענוג נישטא איז טרײד דרעס הויז
 לעצטענס זײנעז עגדערונגען װיכטיגע קײן
 גע־ װערט םרײדבעדג־שאפ דער געווען. ניט

ן די צײט. גאנצע די פיקעט ן  אן האלם ױני
 ענם8לעצ האט און קאמפײן ארגאניזאציע איר

 ארבעטען עס װאו שעפער. אכצען ױגיאניזירט
מלאכות. געל 500 ארום

איס וױים־פרעזידענט  בא־ נעלםאן לו
 סוף זינט םלעק איז טרײד אין אז ריכטעט
 אין אגרימענטם קאלעקטױוע די יאר. לעצטען
 ױלי. טען15 דעם אויסגעג׳אנגען זײנען טרײדם

 פאר־ פאלגענדע די געװאונען האט ױניאן די
:אגרימענטם נײע די אין בעםערונגען

 אוי־ געשטריקטע פון אפטײלונג דער אין
 געקרא־ ארבעטער די האבען בגדים בערשטע

 די אויף פראצענם 15 פין העכןירונג א גען
 פראצעגט האלבען א נאך און םקעילס מינימום

 גע־ װיכטיגער א פאנד. רעטײערמענט צום
 א דאלאר פינף פון העכערונג די איז װיגס
 גוירלס״. ״פלאר די פון מינימום אויפן װאך

 אדער שטונדע א דאלאר א איצם קריגען זײ
 מי־ װאך א דאלאר 30 אנשטאם דאלאר 35

 װארע־שעפער געשטריקטע די אין נימום.
 געווארען פארקירצט ארבעטט־װאך די איז
 דרײםיג און זיבען צו שטונדען פערציג פון

 זעלביגע די מיט װאך א שםונדען האלב א
 פאר געקראגען פריער דאבען זײ װאם שכירות

 פון טייל דער ארבעטם־וואך. לענגערער דער
 ארום װאס דערפון לײדט אינדוסטריע דער

 אומ־ איז אינדוםטריע דער פון פראצענס 95
 םעקס־ דער צו באלאנגען אדער ארגאניזירט

אן ארבעםער םיל עי  א. סי.אי. דער פון י
 דער אין סטאנדארדם. נידערי־ערע פיל מיט

 טרימינג און פאזמענםרי די אין אקסעםארי.
 גע־ ארבעטער די האבען טרײד פון שעםער
 די אין װי באדינגונגען זעלביגע די װאונען
קטע שעפער שטרי  און 37 - װארע פידגע

 אנשטאט ארבעטס־װאך שעה׳איגע האלב א
 ,עקסטרא שכירות זעלביגע די מיס שעה 40

 האלבען אײן אין אװערטײם. פאר געצאלט
 רעטייערמענט צום 1אפצאי מער פראצענט

פאנד.
ט ם־פרעזידענ ױי ע ו ז ד ר א ע  בא־ רוב־ן דז

 די אין לאגע אינדוטטריעלע די אז ריכטעט
 בעסער ניס איז שעפער טאון אײ אום קלאוק

 םפרינג דער איבעראל. םרײד קלאוק אין װי
 װינםער דער און קורץ געװען איז סעזאן
 גע־ װי שפעטער ץנגעהויבען זיך האט סעזאז

 ארבעט פיל נישםא איז איצט אפילו וױינלעך.
 רע־ לײבאר אין קאמף דער שעפער. די אין

 איז שאפ״ ״עליס דעם װעגען באארד יײטאגס‘'
 גאך דאדף עם פארענדיגם, נים אלץ נאד

ײעגען אנםשײדינג «ן װערען ארױסגעגעבען

-----------------1954 ׳אר,טאבער
 שטימען. געטשאלענדזשטע ״וגדערט ארום

 מערהײט. קײן ניט ײניאן די האט דערװײל
 דער גוט. איבעריג ניט זײנען אויסזיכטען די

 באארד לעצטען דעם זינט האט דעפארטמענט
 געוואונען און שעפער 23 פארלארען מיטינג

פירמעס. נײע נײן בלויז
ם רעזידענ ם־פ ױי אעל ו ר ץ איז װי א ר א  ה

 מא־ זצקס לעצםע די דורך אז באריכםעט
 טאון אוו אוט איסטערן דער האט נאטען

 מים שעפער 52 ארגאניזירם דעפארטמענט
 האט און מלאכות בעל הונדערט םופצען

 ארבעםער. 775 מיט שעפער 29 פארלארען
 דער שעפער. 23 פון געװינס א איז דאס

 ^ע־ 841 איצט קאגטראלירט דעפארטמענט
 װען האט ער װאם צאל העכםטע די פער.

 מיטגלי־ טריזענט 38 קגאפע די פין געהאט.
 שעפער.אונםערן די אין ארבעטען וואס דער

 טאון אװ אוט איםטערן דעם פון קאנםראל
 פינף א טויזענים 27 יואבען דעפארטמענט.

 אי־ ארבעםם־וואו; שעה׳איגע דרײםיגע און
 האלב א און 37 ארבעםען טויזענט אכם בער
 אגרי־ זייער אין פונקט א מיט װאך א שעה

 ײאן־. שםונדען 35 א צו אריבערצוגײן מענט
 פארלױפיג נאף האבען ארבעםער 1.350 בלױז

שעפער. זײערע אין ־ואך שטינדען 40 א
ם־פרעזידענט ױי ד ו װי ײ ד ד ל א  בא־ גינג

 קאנםראל אונםערן שעפער ד־ אין אז ריכטעט
 די איז דעפארטמענט נארד־איסט דעם פין

 איבע־ ניט ערגעץ אין אבער פארשידען, לאגע
 פיל א פאר אורזאך די איז דאס גוט. ריגם

 ארבעטםגעבער מצד װידערשםאנד גרעסערען
 פאר־ פאר ױניאן דער פון םאדערונגען צו

 דער אין לאגע אומגינםטיגע די בעםערונגען.
 האט רעאקציע פאליטישע די און אינדוםםריע
 צי בתים בעלי ניט־ױגיאן די דערמוטיגט
 פרן ארגאניזאציע־פארזוכען די באקעמפען

 אויך האט דערצו געהאלפען ױניאן. דער
 דער אין שעפער פון איבערוואנדערען דאם

 אין ארבעםםלאזיגקײט גרויסע די און סאום
 פענםילוױיניע, פון קוילעךדיסםי־יקטען די

 און מײנס פיל אזוי געשלאסען זײנען עס וואו
 יענע אין באסעם םך א טעקםטיל־מילען.

 דער פון קאנצעסיעס פארלאנגען געגענטען
 בא־ אבער װערען פאדערדנגען די ױניאן.
 צי מקריב נױםיג איז עס װען '1אפיי קעמפט

ארבעט. זײן
װען עס איז באדינגונגען די אוגםער  גן

 טראץ ארבעטם־צײט. די פארקירצען צו שװער
 אין געוואונען עס מיר ־אבען אבער דעם

 אגרי־ •אן באנײם האט טען װאו פאל יעדען
 אין פאראן אלץ אבער נאך זײנען עס מענט.

 ארבע־ וואס ארבעטער 15ססס- דיסטריקט דעם
 קאנםראקםעז פריערדיגע א־נטער נאך טען

 דעפארטמענט דער װאך. א שעה פערציג
 די און ארבעט ארגאניזאציע די אן האלט

 פאלי־ אויף טפעציעל טעםיגדיימ. בילד־נגס
£ אױסבילדונג. טישער

 באריכ־ ביאלים טאריס װײס־פרעזידענמ
 דרעם און קלאוק דער אין לאגע די אז טעם

 מיטעל דער און שיקאגא איז אינדוסםריעס
 אװ באארד דער שװערע. א זײער איז װעסט

 מאנופעקטשו־ קלאוק דער פון דירעקטארם
 ײניאן די גערופען האט אסאסיאײשאן רערם

 גע־ פארלאנגמ האם אמ קאנפערענץ א צי
 גאטיר־ עם האם ײניאז די קאנצעסיעס. װיסע
 העכערונג די אז אגוױיזענדיג אנםזאגט. לעד
 װי נאכדעם ערשם געקומען איז שיקאגא אין

 געווא־ געװאונען זײנען העכערונגען אזוינע
ױ אין רעז סץ קאסםען די אז אין יארט נ

 אבםא• געמאכט עס האבען לענענם־מיטלען
שווערע. א איז אבער לאגע די נויטיג. לוט

 אין אריין זײנען םעפטעמבער טעז15 דעם
 האם ױניאן די װאס העכערונגען די קראפט

 דער מיט אגרימענם איר איז געװאונען
 אםאםי־ אילינאי אוו אינדוםטריס ״גארמענט

 מאנופעקםשו־ אינדעפענדענט די אין איישאז״
 םעריטאריע. דער אין און שיקאגא אין רערס
 שעפער 65 ארום אין ארבעטער 9ססס, ארום

 אלע זײ י פארבעםערונגען. ד* קריגען װעלען
 אנדערט־ עקסטרא קריגען אנהויבען װעלען

 נאך אווערם׳־ים פאר געצאלט מאל האלבען
 זײ װען אפילו טאג א שעה האלב א זיבען

 איצט ביז ארבעם. וואך פילע קײן ניט האבען
 אווער־ בלויז געצאלט שעפער די אין מען האט

 א דרײםיג און זיבען די נאך רעיטם טײם
 די םון מערםטע די װאך. א שטונדען האלב

 הע־ די פון געניםעז אויו װעלען ארבעטער
 אין ארײן גייען װאס םקעילס מינימום כערע

 ארבעטער הונדערט פופצען פאר קראפט.
 אכציג םון געהעכערט מינימום דער װערם
 7,500 פאר אוץ שעה א דאלאר א צו סענט

 סענט 85 זית מינימום דער וועט ארבעטער
איצט. ביז װי םענט 80 אגשטאם

 שי־ די אז באריכטעט אויך האט ביאליס
 אפיס־געביידע איר איבער בױט ױניאן קאגער

 גע־ באנײט זיינען אגרימענטס רײ א אז און
װארען.

ס דענ רעזי פ ם־ ױי ײער ו ײן ם ט ש ל ר ע  פ
 ארגאניזאציע טיכטיגע דײע א באריכטעט

 מצ־ אין און טעקסעס, דאלאס, אין קאמפײנס
 אין אקלאהאמא. האלדענװיל, און טער8קאלי

 קא־ א אײגצושטעלען ייניאן די זוכם דאלאם
 קלײ־ פרויען אלע מיט אגרימענט לעקטױוען

 אסאםי־ די און שטאם אין פראדוצירער דער
 מיט פארזוך דעם אט באקעמפען איישאנם

 פירט לואים סײנט אין מעגלעכקײטען. אלע
 דזשא־ די ױניאניזירען צו קאמף א ױניאן די

 פירם םיםי קענזעם אין םרייד. אין בערס
 קלימע צאל א גןיגען קאמ^־ין א ױניאן די

 ױניאן די וואו פירמעס צאל א אין שעפער.
 פאר־ עסקעלעיטאר די מיט אגרימענםם האט

 לוין פאר ױגיאן די פארהאגדעלט שריפטען
 אן גייען פירמעם צאל א מיט 4העכערונגצ

אגרימענםם. די באנײען פאר פאר־אנדלונגען
ט דענ רעזי פ ם־ ײי ר ו פע עי ר  באריכטעט ק

אז די אז  דער איבער האט באסטאן אין ײני
 צוריק־ זיך םרייד אין לאגע גינסםיגער ניט

 ארבעט. ארגאניזאציע פיל צו פון געהאלמען
 די פאר איז ארבעטם־װאך שעה׳איגע 35 די

שאינם באסםאן פון מיםגלידער  באארד ײ
 עם האבען זײ װײל פראבלעם קײן געווען נים

 אג־ לעצםע צוױי די דורך יארען. זינם שוין
 געקראגען מעמבערם די האבען דימענםס

 איבער־ פאר געצאלם םאל אנדערםהאלבען
 און וואד* סײ וואך. א שעה 35 נאך שםונדען

 שוועריג־ האט ײניאן די שםיק־ארבעטער. סײ
 אין פאנד רעםייערמענם דעם מיט קײםען
 גענוג אריין נים קומם עם וױיל טרייד. קלאוק
 זײנען וואס אלע רעםייערען קענען צו געלט

דערצו. בארעכםיגט
מעל־ אטא םעכױעל וױיס־פרעזידענם

ן כמעט אז דעם  פאסי־ אויפן שסעם אלע א'
 יאר דאס טרייד קלאוק אין איז קאוםם פיק

 אין םרייד דרעם איז ארבעם• וױיניג פאראן
 אנ־ םעזאז דער זיך ד.אם אנתשעלעס לאם

 אג־ נים לאנג האם עס אבער גום. געהויבעז
 אין אינדוסםריע ספארםװעיר די געהאלסען.

שעלעס לאס  אין ארבעם. גענוג האם אנח
דרעם אין ארבעם סאראן איז פראנציםקא סאן

13 זײט <{-----------------------



ם י 1 ד 4 <----------------------------—

 פרן אײםנאם דעד םים םד׳י׳יד סיזדסװעיר *ז
 בעל ד׳י mm •ימייעםי־. :זיירמ• גרז׳ימד *ד׳ין

tra תסלאנד p ד *יבעד ארגפט■ ?ײז גיס  ג
 דזנר ®ןר זןוזעדיגקײםען •ינערלזנבע וזייסן

 *רן cnqp דעד סים *מײםענם ד*ר •ירמ^
 »יז *יאנציטקא W® »ין !אײיש^יא&ןס סײס

g נאד גןזזןײזן באני׳יס i v p מן  זיך, דינ
ן םים ר ס ) ) ן מז ו רנ ד ע ם מ ר p :מ m* 
19*0 n וזאס •וגקם א 1 p n p !אדזיםצזשידע 
r® H זײ H דן שםאם  דינם *ן «ײס דעד ך

ם &rm ;אגד׳יטעגם מנ א  אױף ר-עמרדסנ •ר
0*0(1 צדם וסאליגבצן די 0 0  ביס־ ; פאסי 0

־ «יז י״ *ונםעדש״ דןם ii44VMi לןמזײז  מ
ת םענעד צוױזתן דיאלם  ארמםער פרויען י

ען ײז ד מ מ ס  אפ־ װעמן •װקנתן די זיי
 דער אגריהעגם. *ץ 1ארשדיפםע8 די סי־םצז
.1957 *■ריל. •po »ױם גײס אגרימגם גײןד

 די האם צײס אוםגיגםנזימיר דעך םי־יח
ארגא־ ®ארשדיםזייז גוםען מפאבם ײגיזו

 קלאוק אנדזשיעלעם לאם דעד ארבעם. גיזאציע
שאינם 0) ארגאגיזירם ד״אם באארד ח 1 0 

ם דער ? שעאער נייע  באזורד דזשאיגם דדן
 דער אוץ ש$וער זעקם ארבאגיזירם ריאם

ײ האם קאונסי־ל דזשאינם ספארםודעיר אנ מי  י
פירםעם. עלף זירם

ארד װײם־סרעזידענם  בא־ יטעהן בערנ
 זעל־ די איז ־אנאדע אין לאגע די אז רינםזגם

ע  עם שםאםעז• פאראײגיגםע די אין וױ גיג
 די סרײד קלאוק אין ארבעם וױיניג דא איז

 זעקם האבזװ םאנםרעאל איז יאר. צודיי לעצםע
 *װישען אויפגןיגעבעז. ײד פירםעם ?יאוק

עז וײנעז ודאס צוױי, זײ  אי־ ביזנעס איץ מיו
 האבען ארבעםסגעבער די יאר. דרייםיג בער

 םארםרע־ ױניאן די קאנצעםיעם. געפאדזירם
מז םער א  דאס אז איבערצייגם אבער זײ ה
ך נים איז ע ל ס און מג  פאר אסילו ראםזאם ני
 אויפגעגעבעז. שיין עם זיי וזאבזיז איצם זיי.
 לאגע די איז אינדדםסריע דרעס דער אין

 ארגא־ איר מיט אן גײם ײגיאן די בעםער.
 .י. דער אין םםרײק דער ארבעם. ניזאאיע

 קא־ דער אן. נאד גײם סאנס-־ עגד מילער
 םםרײק םים זײ באזארגם סינדיקאם סרילישער
 קא־ אין סארקעםס אגדערע די אין ברעכער.
מאגםרעאל. צו ענלעך ראגע די איז קאנאדע

סארר,עםס אנדעיע סיז כאריכםען
 פילאדעל־ מענעדזשער״פון ראם. וױלזאש

 די אז כעלדעם באאדד. דזשאינם דרעס פיער
 רײע א אין פארװיקעלם איז דארט ײניאן

 גאכ־ באםעס צװיגגעז צו פראצעםעז געריכם
 םשער־ אימפארשעל םון אנםשײד־גנ־לן ק־םען

 אגטשײרונג אז גע־ואזעז האם ױגיאן די ראן.
 קאמ־ עגד ראזינסקי ־-i. פירמע דער געגען
 דער םץ רעזיגגירם האם וועי״כע פאגי׳-

 אגרי־ פון םערמיז םיםען אין אסאםיאיישאז
 רע־ פארן דאייאר םויזענם 4ל צאלעז צו מענט

 שאדעך און פאנד העלטה פאנד. טײערסעגס
 אויסהע־ האם. באארד גריײענס דער ערזאץ.

 דעם און מיםגלידער פון קרא;עס ;,רענד
ט פון טשערמאן שאינ  די געגען באארד ח

 דזשאזעפין פץ טעטיגקײםען ברעכערישע
 רעזיגנאציע איר אנצעעםעז באשלאפעז ספיקא

 ױניאן די אגענט. ביזנעס אלס אםם דעם פיז
 דרעפ דער מים אגרימענט אן געשלאסעז האם

 דער מיט אדן אטאסיאיישאן קאנםראקםארס
 ױניאן דרעט די אסאסיאיישאן. עםבראידערי

מיטגלידער. 40 נאך רעםײערט האם
ם דענ רעזי ם־פ ױי  קר״־נדלער, ט*ט»}רלס ו

דעפארסמענט. סא־ם אפער פון פופערוױיזער

 די האס פירטעם 0צן א איז W באדיכםעם
 פיט װאך שםזנדען 35 די געדואוגען ױנראן

ע »ץ לאספעגסאציעס מד ע  ארן ירײז׳ען ה
 כא־ .קזנגראח די זײ צדוישען לו׳י׳ן. שסדנד׳צז

שודיגג ם מק  און ר^אנאק »ץ קאםאאני׳ נו
 באשעפסיגם װאס װירדזש׳יני* שארד.אדר

iju o .ד ע ם מ ר ס א ע י0« ז םי ר ע ד פיד־ זנ
^ו פירם םעס  ®)חמגדלוגגען 79 ײגיאן די נ
 קאםף דער אר־מםס־ודאד. קירצעו־עד א &*ר

דג דעד געגען מ ד ריי ם  גאך גײם קאמ^אני׳ .
קאכף- שזדעדעד «ײער א r* *ץ אז

ם ענ ד עזי ר ס־י ױי שיזן ו ױן דז מרב  האס :
ל ;קראנקהײם איבער רעזיגגירס א ד ע מג עי  ד

ע די ןגגזנגוםען ר*ס בןןארד אזי ע עזי  םים ר
ם די באדײערעז. םיטען מ ר  םאום־ דעם r* א

רם איצם װערם דיםםוײקם ערז מפי  פח *נ
 דיםםריקם פון באדיכם דער קעדירצר. דזשאץ

 אז ן.0 וזײזם עקזעקוםיודע גענעדאל דער צו
 קארא־ טאום םיםי, לעיק *ת הארםסודיל אין

מן לייב^ *  בא־ װאס פירםעם גרויםע צורי ה
 די נאכגעגעבען םלאגות פן־ל 750 שעפםיגעז

 פרן םםרייק א גאד ארבעםס־װאד שנדנדעז 35
 ארגאגיזאציע זײ. סון אײגער איז װאכעז צוזײ

 אין שטעם םארשײדענע 1אי אז גײס ארבעם
אלג םים דיסםריקם דעחז

 גענע־ באריכםעם פלארידז^ מיאפי. פרן
 באדײ־ א וועגען פלאםקין ארגאניתער ראל

 ארגאגיזאציע זיק אין דערםאלג םעגדיגען
 די איבערגענומען האס פלאםקין װען ארבעם.
 פרעזידענט םון םארלאסג דעם אויף ארבעם

 ױניאן־ זעכצען געװען דארם זיינען דובינסקי
 געװא־ ארגאניזירם זיינעז איצם ביז שעפער.

 און ארום שעיער. ניים־יוגיאן דדײצען רעז
 באשעםםיגם שעפער די אין װערען ארום
שעפער אייניגע אין ארבעםער. 640 ארים

געךעבבדגקײם ----------------
 פיר־ אײץ טסרײקנ^ געװארען גערופען זיינעז

 *ינדזשאנקשאן. אן ארדיטגעקראגען האם מ
רע די  געװא־ געװאונען זײנען טסרײקס אנדן

רזװ•
קוירצפאן גיקןזלמס װײם־ערעזידעגם

ײזז קלידולאנד 1אי אז בארינםזים פאד 10 ג
ם צאל א כליס האנדלשגען מ ר  קר׳־גע! ױ פי

 35 די צחײ> דעס 1אי ארבעםער די פאר
 דזןר־ שדיז האס יוניאן די װאך. שםונדזמ

 .גאס־ דער מים ®ארשסענדיגונג א גרײכם
ז 37 א פאד קאםפאני׳ פריד  שםדנ־ האל א *

װאך דעז  זאל פעז את אקםאבער איז אדמםס־
 איז ד9ײ שעזדאיגעד 35 א פאר פארהאנדלע!

 זעל־ די קריגע! ״אכעז־העגם די .1955 יול׳י
 די אוץ שעה פערציג פאר .װי שכירית ביגע

 פץ הןכערונג א 1קריגע שסיק־ארבעםער
ב א זעקם  צײס־ די נוםצומאכע! פראצענם האי

 אנדערע די םים אגרימענםם די פארלוםם.
 .1955 סוף אױם גײם פירםעס ספארסװעיר

 בעלי די 1װיסע געלאזם אבער האם ױניןמ די
 םאר־ צו קאנםערןנץ א פארלאנגם זי אז ביעם

ת 0 פאי־ האנילעז  ט0ה זי װאס העכערוגג לי
 א לוים םערסי! 1מיםע אין טאז צו רעכם א

 אז האםם 1מע אמ אגריםענם דעם אין פונקם
 פאר־ א די בײ קריגעז צו געלעגען וועם עס

 א אנשםאם ארבעםם־ציים דער 1אי קירצונג
 מים 1א אויך גייזמ פארהאגדלוגנעז העכערוטט

oנים־ די r a אר־ קירצערער א פירמעס׳פאר 
 םאקמיש 1שוי זיך ם0ר, מעז בעםס־װאך.

 װאך שםונדע! האלב א 37 א אויף געאימיגם
 אין ארײז זאל דאם 1װןי איז פראגע די נאר

 טיכ־ 9 אויך פלאנעװעם 1ױניא די קראםט.
 גרוי־ פאר א 1אי קאמפית ארגאניזאציע 1םיגע

 דיסט־ אהייא־קענםאקי דעם אין םירםעם םע
ריקם.

רשיידענע פון כאריכםען האםיםעםען ̂פ
I

 ם. פרעדריק םעקרעםאר עקזעקוםיװ
 די 1םי באריכםע! די צוגעשםעלם האס אמהעי

 גענעראל דעם םוץ קאמיסיעם םארשיידעגע
 ארײםגערו־ 1האבע װעלכע פמ מאנבע באארד.

דיםקוםיעם. לעבעדיגע פעז
 אץ קאם״טע אפיל דער פח באריכםעז די

 גע־ פאר ביישםייערוגגען פון באװיליגונג די
 קאמיםע פיגאגם די װאם אינסםיםוצ־עם ײיםע
 גע־ גוםגעהײסען זײנען רעקאםענדירם האם

טי די װארעז.  באריכ־ האט קאמיטע הדיז ייגי
 דערעפענט איז אויגוסם טען17 דעם אז טעם

 איז עס און קלוב־ ״העלםה דער געיוארעז
 פאר פונדאמענם דער געװארען געײיגם

 פאר־ואיטונג נייע די טעאםער־געבײדע. א
 װעלפעיר און העלםה די דערפאלגרײך. איז

 אײנגע־ זײנען עם אז םעיידעט לאםיםע פאנד
 צו קליניקס באװעגלעכע געווארען ארדענס

 קלײנע די אין בייטגלידער די באזארגען
 אונטערױכונגען רעדיצינישע מיט ־טפשעםלעד

 צװעק דעם פאר איז עס באהאנדלונגען. א־ן
 טראנס־ ספעציעלע געװארעז אײנגעארדענט

 אפאראטען נויטיגע אלע מים דאשינעז פארם
 מאשין אזא פאציענמען. אונםערזוכען צז

 דאט און דאלאר טויזענט דרײסיג ארום לאטט
 די מיט צוזאמען יאר דורכן עס אויסהאלטען

 קאטםען װעט םעכניקער די פאר געהאלטעז
 דער- דאלאר. םויזענט דרײסיג און פינף
געװארעז• גוםגעהײסען איז פייאן
ארויסגערו־ האם דיםקוסיע לעבעדיגע א

 ענ־ צו קאמיטע דער פון באשלוס דער פען
רעטייערמענט פץ רעגולאציעם די דערען

מען די העכ^ךענדיג פאנד.  א פאר באדינגו
 פענםיע. צו בארעכםיגם זית צו מעפבער

 ארבעםער 19 וועם רעגולאציעם גייע די לוים
 אינדום־ דער אין געארבעם 1ד.אבע דארפען

 די און פופצען אנשטאט יאר צוואנציג םריע
 אונםערברןי־ אן זית מתען יאר צען לעצםע

ס א ד  בא־ צו כדי געװארע! געטאן איז כונג
 אפגעגעבען באמת האבען װאם די שיצען
 אר־ אלם איידוםטריע דער אין כוחות ױיערע

 איבער פארצוג האבע זאלע זיי אז בעטער
 זיך עלטער דער אײף נלויז האבע װאס די

 גלינטלעכער א נאך טרײד. א־ן צוריקגעקערם
 גא־ זיך האבען עס װעלכער אין דיסקופיע.

 דער פץ מיטגלידער אלע פאקטי־ט טייליגט
 גוטגעהײסען עט איז עקזעקוטױוע. גענעראל

 אדער יאר א םאר א״סנאם אן געיוארען.
 ני• די פאר געױארען נעםאכט בלריז איז צװײ

 פון 1װעםעראנע די ללאוקסאכער. יארקער
 ארבעטער וועלען רעגלען די אונטער טרײד.

 אין קװאליפיקאציעס נויטיגע די האבען ײאט
 אומ־ גאנצעז אין קראנקהײם צוליב זײנען
 װע־ פענסיאנירט קענען ארבעטען צו פעאיג

יאר. זעכציג צז רען
 פראגע די געװארעו אויפגענומען איז עט

 פאנ־ רעטייערמענט די אין רעסיפראםיטי פון
ע די פון דען ^ענ ש ר  לױט ײריסדיקציעם. פא

 פאנדען צװײ פאראן בייויז ױינען באריכםען
 געגענ־ די אנגענומען ניט ^«ך האבען וואם

 זײערע װאם דעם איבער באטײליגונג זײטיגע
 שנע־* אזױ ניט. עם דערלױבען םינאנסען

מעגלעכקײט האבען,די װעלען זײ װי אבער

*

ז■-.1954 אר^יאבע־

 װייס־פדעױדמס לפ8 דערודילס הוירצנ»ן ני&לאפ
אינסערנעשמעל חןר פמ

 דעם ®ז דירעקםאר קוידצסאן•, ניקאלאס
 אינםעד־ דער פרן ז־יםםדיקם אהייא־קענםאקי

 גע• דעד פרן זיצדנג ד<ר :־־ את נעשאנעי*.
 םעץ17 דזים פרי, פרייםאג עקזעש־םײוע געראל

 וױיס־ אלט געדדארע! דזןרוױילם טעפסעפבער.
 גענעראל דעם פיז פיםגליד און פרעזי־דעבם
דערודילם איז קוירצפאן באארד. עקזעקוםיװ

קיירצפאן נ.

 וױיט־פרעזידענם פון פלאץ אײפן געװארען
 פון דירעקםאר געוועזענער .םארםיז. ם דזשאן
 זיך האם װעלכער דעפארםמענם. איסם טאום

גע־ שוואכעז צוליב אכים סװ צודיקגעצויגען
זינמ.

 אין חדשות פנים ?יק נים איז קױרצמא!
 אינםערנעשא־ אונזער פוז םירערשאפם דער
 גע־ דער פון מיטגליד א געויען איז ער געל.

 אין ױניאן אונזער פון עקזעקוםײוע ‘נעראי
 ארגאגיזאציע די װאס צײמען שװערסםע די

 איר בײ געשםאנען איז און דורכגעלעבמ האט
 דיל. נױ פון יארען ערשטע ד־־ אין דערהאלונג

 געשםאנען איז ער וױיל רעזעני־רט, האט ער
 אגטזאגם זיד האט און פרינציפען פאר פעסם

 די מיט קאמפראמיסען אויף אײנצוגייען
 נאכפאלגער קאמוניסטישע די פון רצשטלעך

.9 ייאקאל אין

 פלאן. דעם אן אנשריסען אױך זיך זײ רועיען
 דער אז אגאנםירם, האט אטא װײם־פרעזידענט

 אין באשלאםען האט פאנד אנדזשעלעם י־אם
 צױײםער א פון ארבעםער אן ױען פאל א

 אין צײט לאנגע א געוועז איז װאם שטאט
 א פון מיםגליד א איז אין אנדזשעלעס ייאט

 זאל רעספראסיטי, קײן ניט האט װאם פאנד
 דעם אויסצאלען פאגד אנדזשעלעס לאט דער

 יארען די לױט פענסיע חלק זיץ מיטגליד
געארבעט. דארט האט ער ײאס

 בא־ די געװארען ג־טגעהײטען זײנען עט
 קא־ םענטער ד׳עלטה ױניאן דער פץ ריכטען

 קאמי־ די קאריטע. עדיוקיישאנעל און כייטע
 אויפ־ האם סכסוכים יוריטדיקציע איבער םע

 אויס־ איז אײנער און םאלעז פי.ר׳ גענומען
אלײן. צדדים די פין געױארען כעןי1געגי

ײז איז קרירצטאן כאסש  אלם- יאר 57 ב-
 אינםער־ דער פין מעםבער א שימ ער איז

 שניײ p שנײדער א יאד. פעדציג :עשאנעל
 סקוירם א אין ארבעסע! אי־ײיז ער איז דער
 באלד אמ אינגעל ־יאריגער16 א אלם שאפ

 גי־ זרץ .23 לאקאל םח סיםגליד א געידאדעז
 לאקאל צו געםרזינס^עוים זיך ער האם כעז

 בײ שנײדער אלס ארבעםע! איועק איז און 9
 םעטיג״אין געװארע! באלד איז ער אוקס.‘?'

 גאנצע די אדדרכגעגאנגןין איז און 7יוניא דער
 ביזנעט םיםגליד, באארד עקזעקוםיװ שולע.

 םענעדזשער לאקאל. pc םענעדזשער אגענם•
 פון דעפארםמענם קאונסיל אינדאסםריעל פת

 וד־ים־פרעזידענט *מ באארד דזשאינם קלאוק
געװען איז ער אינםערנעשאנעל. דער םון

אינטערנעשא־ אונזער פון דעיעגאציע די
 קאנװענשאן, ל. אוו פ. א. טער73 דער בײ נעל

 געװא־ אפגעהאלםע! חודש פאריגעז איז װאס
 פארגעשלא־ האם אנדזשעלעם. לאס איז 1רע
 פרעזידעגט אויפצופאדערען רעזאייוציע א 1גע

 מעקערעז־ דעם רעװידירע! צו זוימענהאוער
אימיגראציע־געזעץ. ױאי^םער

:פאלגם װי איז רעזאלוציע די
איםיכראציע־גע־ םעקערעז־װאלםער .דער

 איילעניש אין האם קאנגרעס װעלכע! זעץ.
 פרעזידזיגם שון װעטא דעם םראץ אנגענימען

 פארשריפ־ דינע פח מאנגע אין איז. מרומאן
 איבער יחידים געגען דיסקריביינאטאריש טען,

אפשםאמונג. נאציאגאלער זײער
 געוועזענע 1געגע באגרענעצונגען .די

 ארגאגיזאציעס, סאםאלימארע פון מיםגלידער
 דיקטא־ אלע פץ געגנער איצט דינען װעלכע
 דעסאקראטישען פון אנהענגער און טארען

 אינםערעסען די שעדיגען לעבענס־שטײגער.
אמעריקע. איז עס װי פרײען,לאנד א פון

פ. א• די אז פאר, דעריבער שלאגען ״מיר
 פרע־ צום אפעלירען זאל קאנװענשאן ל. אװ

 ער אז שטאםען, פאראײניגטע די פון זידענט
 זיץ, גוטמאכען און ענערגיש האנדלען זאי

 ארויסצײ ׳ואל־קאמפײן 1952 אינם צוזאג
 פארשריפ־ דיסקרימינאטארישע די װארפען

 אימיגראציע־ מעקערען־װאלמער אינם טען
 אומ־ איצטיגען דעם רעװידירען דורך געזעץ

 אײנשםעלען ;קוואטע־םיסטעם ױשר׳דיגען
 בירגער, אלע פאר רעכם געזעציעכע פ־לע

 ניט און נאטוראליזירטע. אץ הי־געבוירענע
 געװעזענע דעפארטירען אדער פארפאיגען
 ארגאניזאציעס. טאטאליטארע פץ מיטגלידער

 אמערי־ אין אײנװאוינער אלס זײנען, ־ועלכע
 װערטפולע געױארעז בירגער, ארס אדער קע

 געג־ איבערצײגסע און פרײהײט פאר קעמפער
דיקטאטירען״. סארטען אלע פץ .:ער

 אויך האט אינטערנעשאגעל־דעלעגאציע די
 אויפצופאדערען רעזאלוציע א פארגעשלאגען

 מארא־ שטיצען צו רעגירדנג אמעריקאנער די
 קעמ־ װאם פעלקער די םינאגציעל און ליש
זיך פון ארוגםערצואװארפען א־יף פען

15 דיפ ^------------------------
 גענעז לעפפער ענערגישבסע די פמ אײ:ער

 לפם5ײ צדדײסעד דעד אין קאםתיםםען• זײ
r z 1937 אין װען אדן יארזנז צדיאנציגעד די 

 שדתפרש געסאכם עלעדענםעז געדדיםע האבען
 פארדארען האס ער אדן קאפשיפטעז די טיס
 צודיק אדדעק קדירצמאן איז וראלעז- די אין

3שא r» ארבעם־עז
 נים אבער אים תאם אינםערנעשאנעל די

 איז ער םיש. שנײדער בײם זיצען געלאדס
 *לעננגױן פון מענעדזשער געװארען 1939 אין

 גארםענם קאסאן אין קאונטיל דיםסריקם
 *ין רײזבעדג׳!• אדנםער דעפארסםענם םדײד
 דער פיץ כיעבעדזשער גזדדארען ער איז 1945

 1950 1אי אדן .30 4יאקאי גילד. דעזײנערס
 באשםימט דובינסקי ®יעזידענם אים האם
 אהײא־קענםאקי ד«ם פוץ דירעקמאר אלס

 איז אפיס זײן־ ײניאז• דער פין דעפארםמענם
קליודלאנד. אין איצם

 װעט פעאיגקײם און דערפארונג זית מים
 ארבעם װיפםיגע לײסםען זיכער ־ קוירצמא!

אפט. נײעם 1זײ אין 1ױניא דער

 זײ אץ הערשאפם קאלאניאייער פת יאר דעם
 און פרײהײם פאר קאםף זייער אין העלפזמ

י אומאפהענגיגלײם.

 באשליספ עקזער\םיװע נענעראל
 װעלפעיר אץ ענדערונגען

פאנדעז
האם, באארד עקזעקוםיװ גענעראל דער

 דעם איבער דיסקוםיע גרינםלעכער א נאך
 וועלפעיר אינמעו־נעשאגעל די פון צושםאנד

 פאלגענדע די מאכען צו באשלאפזװ פאנדען.
 פענסיע־אפלי־ םים שייכות אין ענדערוגגען

־ קאנםעז
 ערםער־ צד בארעכשיגם זײן צד כדי

 על■ זײן אפליקאנש דער דארןז פעגםיעס
ײ עד יאד. 65 סין עדםעד א  קענען י

 דער אץ געדען איז זןר אז נאכױײזען
 דעד אין מישגליד א אדן אינדוםטריע

 לעצםע די סץ 20 ױײניגפםען צום ײניאן
 10 ױײניגסטען צרפ ױעלבע פץ ׳יאר 25

אמםערברעכדנג. אן זײן מדזען יאר
 איכל• כלעד :יט אײ ױאס םיטגליד, א

 דיסעי־ (טאטאל ארכעטען צד שטאנד
 איז. ער אז נאכװײזען, קען ארן כעלד)

אי 25 לעצטע די פרן 20  מיט־ א געדועז י
 קען אוניםערכדעכדנג, אן יאד io אץ כליד

יאר. 60 םון עלטער אץ דעטײערען
 קראפט אין ארײן װעלען ענדערונגען די

 זײנען װעלכע בתים. בעלי די װי נאכדעם
 פאנ־ די פון פארװאלטי־נגען די אין שותפים

 נײע די באקענען. זײ ריט זיך וועלען דען.
 פענסיע דעם אייף דל :ים זײנען ענדערונגען

 קלאוקמאכער יארקער נײ דער פון פאנד
י־ניאן.

פענפיע אן נעמפ סו5 לאלאלי
 לאקאל פץ רענעדזשער קאהן׳ ל. מארטין

 נעמם לאקאל דער אז באקאנט מאכם 105
 צלטער־פענסיעס פאר אפליקאציעס אן איצט

 רע־ װילען װאס מיטגלידער. בארעכטיגטע פון
יאר. קורענדען םײערען

 רעזאלוציע פאר שלאבם דעלענאציע אינסערנעשאנעל
איםינראציזךבעזןךז ועװידיועו צו



גערעכפױנלןײט {s-ו6 דים

 איז חודש היינםיגען עם
וואל־ פאליםישען דער

װיכםיג־ דער קאמםייז
סאג־ אויםן ענין סםער

אמע־ דער םון ארדענונג
בא־ ארבעםער ריקאנער

קאמ־ דעם מים װעגונג.
 לאגד, אין ױניאזי יעדע זיך באשעפםיגם «ייז

 אינ־ ארעס^ אדער רײך קלײז. אדער גרוים
 אפילו ױניאנס. גאציאגאלע *ון םערנעשאנעלס

 בדרך איז אגםירוגג וועסענם ײגיאנם, די
 סימ־ ענד ״&ױר אויף איינגעשטעלם כלל

 שיײ ױניאז־^קםיװיםעם. עקאנאםישער פעל׳
 אגםייל אקםױועז אז נעםען צו הייײאר נען

װאל־יאריד. פאליםישזיז איגם
 האם ױניאנם םון וואל־קאמסיין דער

 אויםקלע־ ערשםענם, אויםגאבע: דרייפאכע
 גאענ־ דער װעגען ארבעםעד־בירגער די רעז

 זיעע אח קאנגרעס דער וואס שייכות. טער
 םון װאוילזית דעם םים האבעז באשלוסעז

 װיר־ די און ארבעםער־באםעלקערונג דער
 :אר־ דער אויף האם געזעצגעבונג װאס קונג

 צוױיםענם. ;ױניאנס פון םעםיגקײס מאלער
 און ױניאז־םיםגלידער פער װאס אז זען צו

 םים באנוצעז זיך זאלעז פשפחות זייערע
 שםים־יןאםסען צום גײז בירגער־רעכם. זייער
 אויםקלייבען את נאװעםבער צװײםעז דעם

 סענאםארען און קאגגרעםלײם פראגרעםײדע
 צו אײף פאגדעז זאםלזח דריםענם. און,

 װאל־ליםעראםור. םאר הוצאות די דעקען
 צײםונגם־רעקלא־ איז םעלעודיזשאז ראדיא׳

 קאנדידא־ ארבעטער־םרײגםלעכע םאר םעס
םעז•

 ײגיאן־צײםונגען אפיציעלע םײסםע די
 אנגעהײבען צוריק חדשים םים גאז־ האבזמ

 ארבעםער־פרײנםלעבע פץ רשיסות די־וקעז
 וויכ־ די צו שםעלונג זייער און קאנדידאםעז

מז83 איגם געזעץ־פראיעקםעז םיגססע  קא:־ נ
 גע־ האבעז ארבעםער־ארגאניזאציעם גרעם.

 קאנדידאםען די אם פון ח׳ייניג נים האלפען
 פרײסעריס. די אין פערהײם א געװיגעז צו

 און אויגוםם אין פאי־געקומעז זײנעז װעלכע
־עפםעגיבער.

 אנגעפירט אויך האבען ױגיאנס מײסםע
 וואל־רעײס־ דער פאר קאפפאניע םיכםיגע א

 דירכ־ שסאסען סן־ א אין איז װאם םראציע,
 אז־ אץ םעפםעמבער איז גזיװארעז געפירם
 ײניאן־קאנװענשאנס. מײסםע ביי טאגער.

 געװא־ אפגעהאלםען לעצסעגם זיינעז װאס
 קאנײענשאז ל. אװ x א. ײ אײגשליסעד רען•
 דיפקופיעפ די האבען אנדזשצ^עס. לאס איז

 בא־ א פארױרעז אישוס ידאל־קאםפײז איבער
 פאר־ ױיערע אין פלאץ אנגעזעענעם זינדערם

דיאנדלונגען.

ץ עשרעכ־ן ער״־אי?ױם6*ו א
קואפאײז הײ־יאריגען אמם

 שםאנדפי':הט פינם אישו װיכסיגטטע די
ם פח אג עי  ארבעטט* וואקסענדעע די איז '

־א:ד. אין לאזיגקײם
לױס געהאט. םיר ר׳אגעז אױגוטס אק

װײס ש. פון איבערזיכם

 פער־ א און דרײ איבער ציפןרען׳ אםיציעלע
 הינ־ נײן ארום ארבעטפלאזע. מיליאן טעל

 ציים־ געמען זײנען מענשען םויזענט דערם
 דער־ זײ הײסם דאס ארבעטסלאז, װייליג

 דזשאבם זייערע צו גײן צו צוריק װארטען
 דע־ װערען די און ארבעם זיין וועט עם אויב

 דער אין אריינגערעכענט גיט אםיציעל ריבער
 דעם חוץ א ארבעטםלאזע. םון קאטעגאריע

 מיליאן האלב א און צוױי ארום מיר האבען
 טעג עםלעכע בלויז ארבעםען וואס מענשען,

 זײ־ חשבון אםיציעלען דעם אם לוים וואך. א
 האלב א און זעקס איבער פאראן דעריבער נעז

 דעם ״איינציען פוזען װאם ארבעםער, מיליאן
 אפשפאלונגען די אויף לעבען אדער פאסעק״

צײטען. פריערדיגע םין
 עקא־ דער איז ארבעםער דאזיגע די פאר

 רעסעסיע, עס רופט אדער קריזיס, נאמישער
 לע־ א נאר עגין, םעארעםישער א םער נים

 אומרואיג זײנען זײ װירקלעכקײט. בעדיגע
 א אן ווארפם זארג עקאנאמישע זייער און

 ווזע־ ארבעםער, אנדערע די אױף אויך םורא
 נאר־ דערוױיל זײגען עס פארדינםםעז מעגס
 בא־ ארבעםער־משפח־ת מער און מער מאל.
 הוצאות זייערע אויף אײנצוקארגען זיך מיען

 װאקסעגליגען דעם מחםת קענען זײ אדער
 שכירוו^ זייערע פאר קויפען װייניגער יקרות

שוף^ אלםער דער זיך שאםם ארום אזוי  כי
 אײנגעשרדענק־ — ארבעטסלאזיגקײט :קרײז

 ארבעםםלאזיג־ גרעםערע — פראדוקציע סע
קײם.

 געבראכען קען כישוף־רינג דאזיגער דער
 דער וואס מיםלען. געהעריגע דורך ודערעז

 און קען אדםיניסםראציע ד* און קאנגרעם
 קאנםער־ סאמע די אפילו אננעםען. דארף

 צייטען, היינםיגע װײסען ױגיאנם װאםיװסםע
 די אז רעפארמען. סאציאלע פיז יאר 20 נאך

 עקאנאמישע בלינדע די צוימען קען כלוכה
 קאנק־- קאפיםאליסםישער דער פון כוחות

 רעגולא- געהעריגע דורך רעגץ־װירםשאפם
 צײ־ הײנטיגע גלויבען נאראנים בלויז ציעס.

 אראפ פאלען קריזיסען עקאנאמישע אז םען,
 אבער איז רעסעםיע איצםיגע די היםעל. פון
 ווערען געלייזם קען וואס פראבלעם קײז נים

 צװישען פארהאנד^־נגעז קאלעקםיױע דירך
 קאנפערענץ־ בײם בתים ‘בעל און ײניאנס

 פון פראגראם געהעריגעז א דורד נאר םיש■
זאגגרעט. יבעראלעז“' א

געועצען אנםי־דיבאר די
 פצ־ דער איז אישי װיכםיגע ציױיםע א

 :אר־ די אין געזעץ םעפם־הארםלי דעראי־ער
 א"ך געזעצען. אנםי־לײבאר סםיים שײדענע

 דעד פאר פיםער־איש־ און ברויט א איז דאט
ארבעםער־באװעגונג. ארגאניזירםער

 די אז פאקם באקאנטער גוט א איז עס
 פאקםיש האבעז געזעצצז אגםי־לײבאר אלע

 ױניאגיזם. םרייד םון װאוקם דעם אפגעשםעלם
צו װעג דעב פארצײםט דירעככ האבען די

 ארבעסער אומארגאניזירםע די ארגאניזירען
 שגאה־אםסאס־ אלגעםײנע אן געשאפעז און

 אומארגאניזירטע די ױגיאנם. געגען פערע
 אוג־ אין אוים מאכם .ױעלכע ארבעטערשאפט-

 אר־ צאל דער פון דריטעל צװײ לאנד וער
 א אינםער איז שכירות, פאר בעםענדיגע
 רעזערוואואר דער געזעצגעבונג גינםםיגער

 אונ־ אבער באװעגוגג ױניאן םרײד דער פאר
 געזעצען אנטי־לײבאר פארשיידענע די טער

 די ארבעטער אומארגאניזירטע די באדראען
ױניאנס. די פון פאזיציעס
 אומארגאניזירטע די למשל, מיר, נעמעז
 יעדער דרום־שםאםען. די אין ארבעםער

 אין אויםלעבונג אינדוסםריעלע די אז װײםט
 נײע פון רעזולםאם א ניט איז סאוט דער

 ענם־ דארם זיך האבען װאס אינדוסםריעם,
 םון געקומען עיקר דער איז נאר װיקעלט,

 אריבער־ גענומען האט קאפיטאל וואם דעם,
 פאר־ די םון אינדוסםריעם רײ א אהין פירען

 ארבע־ וואו מזרח־שםאםען, געשריםענע
 פון םשך אין האכען ארגאניזאציעס טער

 און שכירװז העכערע אויסגעקעםפט יארען
 מא״ יעדער ארבעםס־באדיגגונגען. בעסערע

 אדער שנײדער־שאפ א םעקםםיל־ביל, א װען
 מא־ אין מכשירים־פאבריק עלעקםרישע אן

 אדער קאנןןטיקום יארק, ניו סאםשוזעטס.
 פראדיק־ דעם אריבער םידם פענסילװײניע
 קארא־ די װירדזשיניא, קיץ ציע־אפאראם

 די ווערען םעקםעם אדער סםײםס לײגא
 געשניטען ארכעטער טױזענםער פאר שכירות

 אויף װי מער גאך טיילםאל און האלב אויף
האלב.
 זײער איז פאבריק אריבערגעצויגענע די
 פראדוקציע־ דער מאשינען, די םחדש. װייניג

 אפנןי־ די אפילו און פראלוקטען די סיםםעם,
 םריער. װי זעלביגע די כמעם בלייבען ײער
 אונםערנעמער דער װאם װיכםיגסטע דאס

 ארבעטער־ אי:ם שנים א איז דערגרײכם
 ארבעטס־ די פון פארערגערונג א און יין4י

 פאב־ םין אריבערפירעז דאס באדינגונגען.
 דער־ געהעריג װערם סאום דער אין ריקען

 שםייער־געזעצען. פארשיידענע דוי־ז־ מיטיגס
 אלערליי קריגעז אונטערנעמוגגען נײע די

 געבײ־ ניי־אויפגעבויםע װי פריװילעגיעס,
 םרײען שםאם. דער פון רעכעג״נג א"פן דעס

 ספע־ ארסיגע די וױיםער. אזוי און רעגט
 באווארענען געזעצעז אנםי־לײבאר ציע^ע

 יו־ דער געגען אונטערנעמער נײע די אויך
■ נ־אז•

 װאס ארבעםער־געזעץ. פעדעראלער א
 אויסגעבריי־ אנשםאט באגרענעצם. ײאלט
 אלע די אם פין ױריםדיקציע די טערט.

 די םאכט מער געגעבעז אין פסײם־געזעצען
 אגרי־ קאלעקםײוע האבען װעלכע ױניאנס.
 די אין אונםערנעםער די אט פיס רענםס

 ניט אפשר יואי־ם עטאםען. אינדיסםריעי־ע
 ארגאניזירםע פון דיגראציע די אפגעשםעיים

 הפחית לכל רואי־ם צס אבער אינםערנעמינגעז.
 שכירות־קאנקורענץ די רעדוצירען געהאיפען

 אוגוארגאנתירסע און ארגאניזירטע צװישען
ארבעםער.

 גיט קען װאס פראבלעם. א איז דאם אויך
 פאר־ דירעקטע דורך בלויז װ^רעז געלייזט

בתים. געלי און ױניאנס צװישען ר״אגדלוגגען

געזעץ מיניסום־שנירות נידעריגעו דעו
 פאר־ גאענט איז װאס אישר, דריטע א

 הע־ די איז פראבדעם דעם אט מיט ב.ינדען
מינימום־שכירות. געזעצלעכע פון נערוגג

 םענט 75 פון םיגימום־שכירות איצםיגע די
 פערציג פאר וואך א ׳־אלאר 30 — שעה א

 געװארען אײנגעפירט איז — ארבעט שעה
 איז צוריק יאר פיר מיט אפילו .1סצל אין
 אויף וואסער פאר גענוג קײם געװען לױן אזא

 די אט זײנען יקרות דיײנטעען בײם קאשע.
 און אומרעאל אינגאנצען מיגימום־שכירות

 אריגי־ זײן טײלוױיז פארלירם געזעץ דער
 אין העכערונג די איז דערצו ציל. געלען

 סע:ט 75 אויף שעה א סענט 40 םון 1?5ס
 פון רעכענונג אויםן געװארען דוו^כגעםירט
 ארבעטער־קאםעגאריעס, צאל די באגרענעצען

 הײנט באשיצען. דארף געזעץ דאס װעלכע
 ארבעםער מיליאן 27 ארום םאראן זײגען
 געזעץ מינימום־שכירות דער וועלכע אויף

חל. גיט אינגאנצען איז
 מר. ארבעטם־מיניסטער. איצטיגער דער
 נא־ פאריגצז גאך האם מיטשעל, דזשייסס

 א., אי. סי. פון קאגווענשאן דער בײ װעמבער׳
 מיגי־ דעם ליבעראליזירען צו פארשפראכען
 פונקט האם ער אבער געזעץ. רום־שכירות

 איגם קאלעגען אגדערע די און יטשיף״ זיץ וױ
 פארגעםען אינגאנצען איתענהאוער־קאבינעט

אג זיין צוז
 אײנציגע די גיט אבער דרײ. ױינען דאס

 וועלכע צוליב קאמפיץ. אינם אישום װיכסיגע.
ס די אז כדאי איז עס אנ עי  מאבי־ זאלען י

 דערוױילען צו אויף כוחות דיערע ליזיהען
 .נא־ דעם מחמת קאנגרעס. ליבעראלען א

ע״  ל. אוו x א• דער צװישען אפמאך רעןדי
 אין אריין הײ־יאר איז װאס א״ אי. םי. און

 נעענטערע א דערװארםען םען קען קראפס.
 פעדעראציעס ביידע צװישען ציזאמענארבעם

 דאס וואס געבים, פאליםישען אויפן אויך
 ברענגען גאײעמבער הײגטיגען אפשר ױעם

 מיט װאלען די אין װי רעזולטאטען בעםערע
צוריק. יאר צוױי

אן בזאנכע ײדען .פאנדען װערפײיר ױני  ד
ס פונם ץ קריזי ײערע א עס ז םםרי אינדו

 ווערען װעלכע פאנדען. װעלפעיר ידניאן
 פון צאלו^גען רעגולערע פין אויםגעהאלםען

 לײדען צו סםוגל אויך אינדוסםריעס.'דינען די
 םפצ־ אינדוסטריעס. די אם אין קריזים א פרן

 װעלפעיר די װען פאל דער עס איז ציעל
 רע־ גענוג אנגעזארעדם :ישט האבען פאנדען
 רענגערען א אייסצוהאלםען אויף זערװען

 םריידם. כאםרעםענדע זײערע אץ שטילשםאנד
 פאנדען וועלפעיר די צו צאלונגעז די װי אזוי

 פון הײך דעם אויף כי־יסםענס זיך שםיצען
 פרא־ דער פון אדער שכירות אויסגעצאלםע

 רע־ א אז נאטירלעך, גאגץ <ם איז דולציע,
 קען אינד־םםריע באשםימםער א אין םעסיע

 אין רעדוקציע באדײטענדע א באדייםעז אויך
 אפיי^• אין פאנד וועלפעיר פונם הכנסה דער
 איז <~ ־רי ליקװידאציע. פולשםענדיגע זיץ

ײניאן. מאכער זאקען דעד אין ,פאי דער
 האזשערי אוו פעדעריישאן .אמעריקען די

 צו באשלאסען האם ל.> אוו פ. jg(. ווארקערם׳
t ליקװידירעז k וועל־ פאנד׳ עלסער־פענםיע

-------------4 1954 אשט^בער,
 יאר פיר מיט געװארען עםאבלירט איז כער

 4 געצאלט האבען בתים בעלי די צװ־יק.
 פאנד, דעם אט צ.־ פעי־ראל פונם פראצענט
 און דריי םון רעזערװ א איצט האט װעלכער

 רעםײערםע 289 און׳ דאלאר מיליאן ־.אלב א
 בתים בעלי די פענסיעס. אויף ארבעטער

 םעגה׳ן, אסאםיאײשאן דער פון מיטגלידער
 משא גרויסע צו א זיינען פראצענט פיר די אז

 אבער ביזנעם. אייצשרינקענדע זייערע אױף
 אוים מאכען זײ אז איז, טענה עיקר זײער

 אינדוםטריע, דער פון פראצענם קלײנעם א
 אנדערער, דער בעת ױגיאניזירט׳ איז װאס

 בא־ איז טייל. ניט־ױניאניזירטער גרערעםער.
 פעג־ צום צאלוגגען עקסםרע די פון פרײט

סיע־פאנד.
זאקען־מא־ דער פון פענסיע־פאנד דער

 פענםיעס די צאלען וױיםער װעט ױניאן כער
 װעם עם ביז װעטעראנען רעטײערםע די צו

 נײע אבער רעזערװ. דער אויסשעפען זיך
 ווע־ אנגענומען וועלען פענםיע־אפליקאנטען

 עלםער־קאםעגא־ העכערע די אין גאר רען
 גויט־ אויסערגעוױיגלעכע א־ן נאר און ריעם

פאלען.
 ארגאניזירסע די פון טענה זעלביגע די
 (הא־ דאדעךזאקען דער אין בתים בעלי

 די אױך האבען איגדוסטריע זשערי)
 דער אין קאנטראקםארס בתים בעלי

 אין אינדוסםריע. באלײכםונג עלעקטרישע
 דער ווערם איבדוסטריע דאזיגער דער

 יאינסערנע־ דער אין פאנד װעלפעיר
 עלעקםריקעל אװ בראדצרהוד שאנעל

 אויסגעהאלםען ל.) אװ פ. (א. ווארקערם״
 קאנםראקםארם׳ טויזענט 12 פון בײטראג פונם

 די פאר חודש א דאלאר 1.60 צאלען װעלכע
izj באשעפ־ ױי וואם מיטגלידער, טױזענם 

 הונדערם דרײ ארום האם ױניאן די מיגען.
 פרא־ איין צאלעז װעלכע מיטגלידער, םײזענם

 פאגד. זעלביגען צום שכירות זייערע פון צענם
 די באשעפםיגען וראס בתים. בעלי די אבער

 אין ױניאן־מיםגלידער םויזענם 177 אנדערע
 מכשירים עלעקטרישע פון פראדוקציע דער
 און ראדיא און אייזענבאנען ױםיליםיס, און

 אינגאנצען צאלען אינדדסטריעס, םעלעװיזיע
פענםיצ־פאנד. צום גים

 איגדום־ דער אין לאגע די װי לאנג אזוי
 האם םאנד דער און גום געװען איז טריע

 אפצאל פוגם םײ הכנםר., גוטע א געהאט
 איין דעם פון םײ און קאנקראקםארם די פ,ץ

 גע־ אלץ איז «יטגלידער, די פון פראצענט
 זיך ד״אס לאגע די אז אבער כשורה. גאנגען

 קאנטראק־ די האבען פארערגערם אביסעל
 םון לאסט די אז קלאגען, גענדמען טארס

 אליין זײ אויף פאלט פאנד דעם אײסהאלםען
אן די אז און םאן. עפעס דא םוז ייני

 גע־ אויפגענוניען דעריבער א־ז ענין דער
 ױניאן. דער פון יזאגווענשאן דער בײ װארען

 צוערשס האט ייניאן־אנפירונג די שיקאגא.
 מיטגלידער. םויזענם 177 די אז םארגעשראגען

 צים נים צאלען עפ בתים בעלי וועמענס
 אפ־ אײגענעם זײער העכערען זאלען פא:ד,

 בעלי זייערע צױינגען שפעטער אין צאל
צאלען בתים  אגרי־ די ווען פאנד. צ־ם צו׳

 אבער װערען. באנײט דארפען װעלען םענטם
 פראםעסטען סך א ארויסגערופען ־אט דאט
 באשלאםען דערוױיל איז דעלעגאםען. די פון

 פרא־ גאגצען דעם איבערציגעבען געױארעז
 אינ־ דער פמ קאוגםיל עקזעקיםיװ צום בלעם

 הארםע א האגען דא וועם וואס טער:עשאנעל.
קנאקעז• צו ניס

פאנד קדלעךמיינערם וער
 אן אין קריזיס דער וואו פאל, דריםער א

 פאנד, וועלפעיר אויפן װירקם אינדוםטריע
ױגיאן. קוילען־גרעבער די איז

 שװערען א אין איז קױלעךאי^י־וסםריע די
 יארען לעצטע ליידט זי צושטאנד. קראנקען

 גאז און אויל אגשיקענישען. אלערלײ פון
 פלאץ דעם מער און מער אלץ פארנעמען

 דער ד׳י^־שטאף. און ברעך אלם קױלען פון
 פאר־ פלעגט װאם אייזעגבאן־לאקאמאטיװ.

 און מער אלץ װערם קרילען, םך א ברויכען
 דיזעל־ אק עלעקםרישען דירכן ארויסגעשםופם

 האלט קוילען פון פראדוקציע די מאטאר.
 צורי־ יאר׳ איץ אין בלויז פאלען. אין כסדר

 פראדוקציע די איז הײ־יאר, און 1953 שען
 פון פראצענם׳ 17 אויף געפאלען קוילען פון

םאן. מיליאז 375 קוים ביז טאן מיליאן 453
 נא־ באטײם פראדוקציע פארקלענערטע

 װעלפעיר אינם הכנסה קלענערע א טירלעך
 .1952 נאוועהבער׳ ערשםען דעם ביז פאנד.
 םון סענט 30 ג^צאלם בתים בעלי די ר״אבען
 קוילען .יױיכע אויסגעגראבענע טאן יעדען

 אפצאל׳ דער איז דעמאלט זינט פאגד. צום
 געהעכערט ױניאן, דער מיט אפמאך לויטן

 געווען איז דאם סענט. 40 אויף געווארען
 ראםעוועו געהאלפען האט װאם געװינס. א

עי פאנד. דעם  םראץ האט פאנד דער אב
 ציױי גאנצע אויף הכנסדו פארגרעםערםער דער

 דאלאר טױזענט הונדערט דרײ מיט מיליאן
 בע־ װיכםיגע צח־יי אפשאפען געמוזם יאר א

 אנ־ די מים אנגייז קענען צו כדי נעפיםס,
פונקציעס. וױכםיגע דערע
 אפגע־ זייגצז וואם געגעפיםס. צװיי די
 צא־ צייםװײליגע די זיינען געװארען. שאפט
 אין אלםנות םויזענם 24 איבעד צו לונגען

 קײלען־גרעבער אוםגעקומענע פון יתוםים
 איבצר צו הילף־צאלונגען םפעציעלע די און
 פא־ זייערע אוץ קוילען־גרעבער םויזענם 29

 געװארען פארקריפעלם זיינען װאס מיליעס.
 א דורכגייז דארפען אין ארבעס דער בײ

 קענען זיי ביז ארבעםםלאזיגקיים םון פעריאדע
 ביידע ארבעס. אגדער אן צו צופאםען זיך

 ארום פאנד דעם געקאםם האבעז בענעפיטס
 ניין פיז פארלויף אין דאלאר מיליאז צען

חדשים.
 לעצטען האט פאנד קוילען־מיינערס דער

 רעםייערטע 937 מיט םויזענט 54 געהאט ױני
 ה־נ־ פץ פענםיעם קריגזיז ײאס מיטגלידער-

 הערפם דעם חוץ א חודש. א דאלאר דערם
 די און מיםגלידער קראנקע דינע פאנד דער

 קײ־ אומגעקימענע פון יתומים און אלםנות
 1953 ױ:י צדוישען יאר א־גם לען־גרעבער.

 םײזענט 277 קגאפע האבעז 1954 ײני און
פאנד. פונם בענעפיםס געקראגעז מיטגלידער

 האבען ױניאנס פון פאנדעז ודעלפעיר די
 צו — פראביעם אלגעמײנעם אן אויד איצט

 נים אמ געשעפם־פירוגג ױיע־ רית האלםען
 זאלען שװינדלער אץ גנבים אז דערלאזען

ט זיד  פאריואי־ זייערע אין ארייגיוערימען ני
םונגען•
 ניי אין אן גייעז װאס אונםערזיכ־נגעז. די
 אויפ־ האבען פלעצער. אנדערע אין און יארק

 מיס־ געשעפםען. מיאוםע זייער געדעקם
 פאנדען דועלפעיר ױניאן פון פארװאלםנוג

 בענעפיםעז די אויפציעסען אימשםאנד זייגען
 גד־ דעם שעדיגען זיי און םיםגלידער די פין
 דער־ זיד האבען פאנדען די װאס נארען. סעז

 באפעלקערשג. אלגעםײנער דער בײ ווארבעז
 בא־ דארפעז וואם ענינים. זיינעז דאס אבער

ודערעז• באהאנדעלט זונדער
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 סארםיי םאציאליםםישע
 צע־ איז םראנקרײך םוץ

 אםי־ געווארען. םרייסעלם
 די גאך עקזיסםירם ציעל

 פארםײ איעהייםלעכע
 עק* דער וױ אזױ אבער

האם קאםיםעם זעקוםיװ
 סןמיאליס־ 3 פארםיי דער פון אױסגעשלאסען

 50 אנדערע איז #ארלאםענם־דעפוםאסז םישע
 אויס־ די םים זיד סאלידאריזירז דעיוםאםז

 גע־ א פארםיי די פאקםיש איז געשלאסענע,
w צו״ױיעז. אין ששאלםעגע p רע־ דער איז 

 סארלא־ אין אששםיםתג דער פון זולםאם
 רעגי־ דער פון פארשלאג דעם איבער םעגם
 איײ דער אין דײםשלאט־ אר׳־ינצעעםעז רונג

 53 די םארםיידיגונגס־ארםײ ראסעאישער
 אונ־ געװאלם נים זיך האבען דע«וםאםען

 עקזעקוםיװ םון באשלום דעם םערװארסען
 גע־ און דיםציפלין די געבראכען האבען זיי

 דער געגען פארשלאג. דעם געגען שםיםם
דייםשלאנד. פון װידער־גאוואסענונג

 מער םײנט דייםשלאנד יױדער־באיואפענעז
קאגא־ און גיקםען געבעז :בלויז וױ
 םון קאםאנדע דער אונםער דייםשעז■ די נעז

דער־ ־ פאקטיש מיינם עם אפיגירעז- גאצישע
 שםארק־ דער צו םערב־דייםשלאנד הױבעז
אייראפע. איז םאכם סםער

 דייםשען די פיז שםאלץ נאציאנאלער דער
 אין מפלה דער דודך געבראכעז גים איז

 סוץ אױפדןקונג דער דורך און מלחפה דער
 די פארברעכענס. נאצישע שײדערלעכע די

 װידער זײגען אינםםיגקםעז גאציאנאליםסישע
דעם אױף וױדער הויבם ;אציזם אױפגעוואכם.

 קאאלי־ די איז זירינגעז־ארײז נאציס ;קאם
 די שטעלעךצוזאםעז װאס ציע־פארםײען.

 אדענאױ־ קאנצלער םונם רעגירונג איצםיגע
 גע־ םימפאנױקער גאצישע איז גאצים פיל ער.

רעגירמגס־פאזי־ העכסםע די אין זיך פיגען
. ציעס

 די ווידער־באוואפענעז פון געגנער די
 בעםערען קײז םאר נים שלאגען דייםשעז

 אױב אז קלאר, דאך ם׳איז ודארים װעג.
 איי־ פאראייניגסע א געשאפען נים װערט עם

 םון באםייליגוגג דער מים ארמיי. ראפעאישע
 אינטערנאציאנאלעז אן אונםער דײםשלאנד
 אז װערעז געשאםעז דאד וועם קאנםראל.

 אומאפ־ אז איז ארמײ נאציאנאלע אייגענע
 אייגענער איר מים דייםשלאנד. הענגיגער

 אם אויף איז • םואווערעניםעם נאציאגאלער
 פאק־ — און ניטא ענטפער קיץ פראגע דער
דערבײ• םאקע שוין עס האלם םיש

 אין סיםואציע םראצישע די איז דאס אם
 דע־ אונזער איצם ײד געםינם עס יועלכער

ירעלם. מעגאראםישע

 א״ז ײכ םאזיאל־דזןכמזרןראםישער
ד אנ ל ש ש ײי

 פרארוינץ־פארלאםענם צים װאלעז די בײ
חאבען שלעדוױג־האלשסײן ״ייאגײ<סדייט) פץ
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 גרויםען א געוואונען סאציאל־דעמאקראמען די
 װי אייגענע דאס איז וואלען די אם מים זיג

 = לענדער אלע אין וואלען לאקאלע מים בכלל
 פארוואלםוגגס־קערםערשאםםען געוויילםע די

 אויף קאםפעםענץ באגרענעצםע א גאר האבעז
 װאל־רעזולםא־ די אבער םעריםאריע. זייער

 דער אין באדייםונג גרױסע א האגען םען
 םאציאל־דעמא־ דער פאליםיק. אלגעםיינעך
 ווייזט, שלעזװיג־האלשםיץ אין זיג קראםישער

 דעם םארלירם אדעגאויעד־רעגירונג די אז
 א האבעז םוז דאס און פאלק םון צוםרוי
 אינערלעכער דער אזיף םײ װירקונג גרויסע

אױםלאגדס־פאליםיק. דער אױף םיי אח
 דינען סאציאל־דעמאקראםען דייםשע די

 װידער־באוואםענונג דער פון געגבער שארםע
 דיער פאר באםראכםען זײ לאנד. זײער פון

 פאר־ דער צו ברענגען צו הויפם־אויפגאבע
 — דייםשלאנד, םיילען עTבי םון אייױטג^
 ױי ביז און — מערב־דייטשלאנד, םזרח־און

 װילען ציל. דאזיגען דעם דערגרייכען וועלען
 זאל םערב־דייםשלאנד אז דערלאזען. נים זיי

 בונד איז עם װעלכען אין באטייליגען זיך
לענדער. אײראפעאישע אנדערע די םים

 מערב־דיפלאמאםיע די ד,אם איצם ביז
 װי־ דער וועגצז םראגע די באהאנדלען בײם

 גצ־ ניס דייםשלאנד פון דער־באװאםענונג
 סאציאל־דעשאקראטישע די אכם איז נוםעז

 אדענ־ גופז^ דיימשלאנד אין געמערשאםט
 סא* די אבער ומזוםן, םי׳כן םאקע איז אוער

 געג־ אנםשלאסענע ױינעז ציאל־דעמאקראםען
 אן צושםאנד־קומען וועט עס ביז און נצר

 סאציאל־ די אז זײן. גרײלעך קאן אפמאך.
 אנטשײ־ דאם האבען װעלען דעמאקראםען

 װאס טא ענין. דעם װעגען ווארם דענדיגע
םאןד דאז מען וועס

 ײניאנפ טרײד ענגלישע פץ שייערשאסם
קאנםיןרענץ אױף זיג סוליןן האכז

 בריםישען פץ יאר־קאנםערענץ סםע86 די
 פרא־ אלע אין האם קאגגרעס ױניאז Tםרי
 חשענער־ פון שםעלונג די באשםעםיגט גען

 קאמוניסטי־ די (עקזעקרםיװע). ראל־קאונסיל
 פולשטענ־ א געליטעז האבעז עלעםענמען שע

 און קאנפערענץ דער אויף דורכפאל דיגען
 דער צו צו זיך רעכענען װאם גריפע די אויד

 ליי־ דעי■ אין בעװאן אנוירין םון אפאזיציע
 ־,דירכצ באװיזעז נים האבען באר־פארםיי,

םארשלאג. אײז קײז םירעז
געװא־ אפגעהאלםען איז קאנםערענץ די

 ס׳צפםעמבעד■ סח םעג זיי־שםע די אין רען
 לאנ־ פת וױיס נים בדײםאז. שםאם דער אין

 איז פרעסע דער אין באריכםען די םיז דאז•
 וועלכען ארים פונקט. דעד גראד אז זען. צו
 קאנפערעגץ. דער עיב געװיזען. זיןי האם עס
 האמ ניײנונגעז• םון צעםײלונג שסארקסםד די

דיסקו־ שטירמישע קיץ 'ארײסגעריפעז נים

 זיך מ׳האט װי קאנםערענץ, דער אויף סיעס
 װעגען פראגע די איז דאס פריער. געדיכם

דייטשלאנד. פון װידער־באוואפענונג דער
 — לײבאר־פארמיי דער אין אפאזיציע די

 — בעוואן אנױ־יז פון אנםירונג דער אינםער
 גע־ האם ־וידער־באוואפענונג. דער געגען

 דער אין אנהענגער צאל גרויםע א װאונען
 ציגעגרײס זיינןן עם באוועגונג. ױניאן םרייד

 ױגיאנס■ גרויםע פי־ז רעזאלוציעס געװארען
 לײבאר־פאר־ די אז געפאדערם, האבען װאם
 שםעלונג ביז־איצטיגע איר בײםעז זאל םיי
 דער געגעז פארלאםענם אין שםיםצז אץ

 א%ן» דײטשלאנד. םיז װידער־באװאפענונג
 בא־ אבער איז ברײםאן אין קאנפערענץ דער

 דזשע־ פת שםעלונג די געװארען שםעםיגם
 םראגע דער אם אין אױן־ קאונםיל נעראל

 ניט אםילו איז קאמף שארפער צו קײז און
 דער־ אפשר — ענין דעס ארום פארגעקומען

 1דערווי" זיך האט סיטואציע די וױיל סאר.
געביטען. שטאי־ק בכלל

דורכפאלען קאמוניםטישס
 דער אין ארײס זײנען קאמוניסםען די

פראגען. רײע א אין אפענסיװע
 א מיט ארויסגעקומען קודם זיינען זײ

 אויפגעבען זאלען ןוגיאנס די אז פארשלאג.
 צוריקהאלטען פון טאקטיק אגגענומענע די

 םטרא־ די איז דאס לויךפאדערוגגען. פץ זיך
 אין באװעגונג יוניאן טרייד דער פון םעגיע

 ?קא־ דער םים הםכם אין יארען. לעצטע די
 בא־ די מיט און לאנד פון לאגע. גאמישער

 יגונג.Tפארטי נאציאנא^ער םון דערפעגישען
 מיט אײנגעהאלםען ווערם םאקםיק דאזיגע די

 ױניאנס. די פיז דיסציפלין גרעםטער דער
 טאקטיק א אז פארשםיץ, לײכט מ׳קעז אבער

 לויךפאדערינגען פון זיך צוריקהאלםען פץ
ארבעטער. די פון הארצען צום זײן ניט קעז

 אט אױסגעניצם קאםוניסםען די האבען
 גרויסען א דערגרײכם און שםימונגען די

 מען אז פארשלאג, א פאר שטימען־דערפאלג
 -סעלף־רטסםייינמ" צו מאכען סוף א זאל
 דעייעגאםען. צאל א זין־): אוריקהאלטען <פון
 שםי־ מיליאז 3 העכער רעפרעזענטירעז וואם
 קאמוניסמישען פאךן גערועז זײנעז כיען.

 שםי־ םײזענט X(8( מיט מיליאן 4 פארשלאג,
. געגעז• — מען

 קא־ די פ־ן פארשי^אגען װיכטיגסטע די
 אינטערנא־ די אז געװען. ײינען מוניםטען
 םרײד פרייז; די פון קאנפעדעראציע ציאנאלע

 מים פארהאנדלונ^ען אנהויבען זאל ױניאנם
 ״װעלם־פעדע־ קאמעיםטיש־געפירטער דער

 פאראײ־ װעגען ײניאנס״ םרײד פון ראציע
 יוניאן םרײד בריטישער דער אז און ניגונג

 מיט פארהאנדלוגגעז פירען 1זאי קאנגרעט
 ױניאנם כינעזישע די מיט און ריסישע די

 םרײד ״ענגליש־סאװעםישען אן שאפעז ײעגען
קאונסײי׳׳. ױניאן
 א געליםען קאמעיסטען די האבען דא

פאר־ ביידע זייערע דויכפאיי. פויישםענדיגען

> 1954 אתמאבער,
 מיט געװארען אפגעװארפען זײנעז שלאגען

מערהײט. גרויםער א
 דעם פץ דזשענעראל־קאוגסיל נייער דער

 געװא־ געױײלם איז קאנגרעס ױניאן מרייד
 מערהײט א מיט קאנפערענץ דער אויף רען
 קא־ די שםימען. מיליאן האלב א מיט 7 פץ

 םוי־ 500 ארום באקומען ר.אבען מוניםםען
 אײן קײז קאמעיסט. אײז קײז שטימען. זעגם

 געפינט בעװאו־גרופע דער פון אגהעגגער
 מיטגלידער 35 געװײלטע די צװישען ניט זיך
קאונסיל. דזשענעראל פ־ן

סו אמעוילע 1פי גוים ז
 דער צו אמעריקע פון גאסט־דעלעגאט א

 פי־ פ^ל געװען איז ברײטאן אין קאנפערענץ
 אינםערנעשאנעל דער פון פרעזידענם ;יפס.

 אװ פ. (א. פאפיר־ארבעםער פון בראדערהוד
 גע־ אױפגענומען וואדעם זייער איז ער ל•).

 גע־ האט <ר קאגפערעגץ. דער פון ורארען
 אמעריקאנער דער פון װאוקם דעם שילדערט

 אײניגקײם־שםרעבונגען די און עקאנאםיע
 באװע־ ױניאן םרײד אמעריקאנער דער אין

 גרויםע די אונטערגעשטראכען האט ער גונג.
 שלים־אפמאך לעצטען דעם םון באדײטינג

 ל״ אװ פ. א. דער און םי־אי־א רדע צװישען
פאראיעיגונג. צו װעג אויפן שרים א איז ־ואס

 איבער־ די אױםגעדריקס האט פיליפס
 קריזיס עקאנא&ישער נײער א אז צײגונג.

 אנטשםײ־ די ארױםרופען װעט אמעריקע איז
 ארגאני־ פאליםישער מעכמיגער א פץ אינג

 דע־ א — ארבעטערשאפט דער בײ זאציע
אמעריקע• אין לייבאר־פארטיי מאקראטישע

אנפ ט״י״ד פרײע א־ יוכי  פרײוזײמ דער פ
ציניסיע פץ

 אנ־ זיך האבען טעפטעמבער טען4 דעם
 דער פון פארהאנדלונגען פארםעלע געהײבען

 רע־ נייער דער מים רעגירינג פואנצויזישער
 םטאטוס דעם װעגען םמיסיע פין גירוגג

 פולער א מיט ייאנד. פר־י ־א וײ טוגיסיע. פ־ן
 דער פון ראמען די אין זעלבםטפארוואלטונג

 פארהאגדל־נגען די מלופה. פראנצויזישער
 מל־כה־ פון געביט ידימען א געמען־ארזם

 פי־אגען• מיליםערישע עקאנאמישע■ :י־עבען
 געגענזײטי־ אייסלאנד־פאליטיק׳ פון ענינים

 אין בירגער פראגצ־יזישע פ־ן רעכט גע
 פראנק־ אין ב־רגער טוניסישע אין ט־ניסיע

 אז פאראויטגעזען׳ װערם עס װ. אז. א. רײך
 היפשע ציען ז־ך װעלען פארהאנדליגגען די

 ?[1זאי עס *ואם אבער צײט. װאכען עטיעכע
 ־ועגצן אפראכען קאגקרעטע די זײן ניט

־ויפט־ דער אבער איז פי־אגען. אײנצעלנע
געװעזענער דער : זיכערע־ < c רעזולםאט

פין באפרײט איז םיניםיע ׳•פראטעקטאראט״
אפט הערש יאלער יארא: יזישער פראנצו דער
זיר געפיגט ע טיױטי דאנד דאט ארן
דער א'ו טאגאםיע א־' פייער א • צי װעג אױפן

שארװא־יטינג. אינערי׳עכער
 די־ באגריטען ייניאנט טדײד ע—די

אנטײיק^נג. ראױגע
/ןראטיע’ סא דע פון א
אנגעהױבען זיך ן :> = הא עס דער ^י ; נאך

דער צװישען ען. פארהאנדל• ״גע איצט די
נײער דער א־ן :ראנקרײד : ן רעג־ר־נג

גענעראל־ דער ט הא :יסיע• ו ע פיז רעגיר־נג
־נטערנאציאנאלער א דער פין פעלי־עטאר

ז פרײע די פ־ן רי ױניאנס. ט י <י קאנפעדעי־אצ
פארישטייער מיםן ען צוזאמ • אלדענברול ה י

אין באװעגונג יאן ױנ טרייד פרייער דעד פון

 באסערא- ר א־אװיער״) י״פארס פראנקרײך
 פן־אנצױזישען מי־טן באראםינג א געהאם

 ביי־ די מענדעס־פראנם. פרעמיעד־מיניסמער
 יו־ t־hd פרייער דער פון פארשםײער דע

 עם אז געפאדערט. האבען באװעגונג ניאן
 די פון פרייהײם די װערען פארזיכערט זאי־

 באזונדערס ־אבען און טוניםיע אין י-:'אנס
 פון נויםווענדיגקײם די א־גטערגעשטראכען

רעפארמען. סאציאלע און עקאנאמישע
 אינםערגא־ די װאס סטייםמענם, א איז

 ארױםגעגע־ האם קאנפעדעראציע ציאגאדע
 זעלבסםפארוואל־ אז דערקלערט. ־יערט בען.
 מערב־ דער פץ זיג א איז טיניס־ע פאר םינג

 קאמף אין צפץ־אפריקע. אין דעמאקראםיע
 פון פלעגער ,אימפעריאליםםישע די געגען

באלשעװיזם.

יוגי^!־ םרײד 1פי בארג־ארויף שחערער
̂ל>>נ 1פו רעזשים ח1א[נם< באחעמנג  א־’ק

עקםפלואסאציע לער
 בערך פרן באפעלקערינג א האט טיגיטיע

 איז זי נפשות. טויזענם 200 מיט מיליאן 3
 אץ באדעז פר־פמבארען א מיט געבענטשט

 לאנדװירמשאפט־ אין שפע גרויסע א האם
 ביס־ פרוכטען. ספעציעל פראדיקםען. לעכע

 גע־וא־ געשאפעז דארםען אויך איז עכװײז1־
 םעקס־ פראדוקציע: אינדוסטריעייע אן רען

 אינדוסטריעס■ אנדערע אין מעםאל־ טיל.
 פארבונ־ האבען ־אפימאליסטען פראנצױזישע

 סיס־ פעאדאלען אלט־םרענקישען דעט דען
 די מיט פויעדים־עקס&לואמאציע פץ פעם

 ארבעטער־עקס־ פון מעטאדעם ־ײגטײעלטיגע
 זײ האם ״פראםעקםאראט״ דער פליאטאציע.

פראפיטען. שענםטע די געבראכט
 טו־ אין האבען יארען פץ לייף איז אבער

 אר־ פראגצױזישע אויך באזעצט זיך גיפיע
 זײנען <ס מיטעל־קלאס־מצנשען. אץ בעטער

 די יוניאנס. TnD געױארען אויפגעבײט
 געגען פאייקסמאסען די פרן פארביטעױנג

 איז עקספלואטאציע אומ׳רחמנות׳דיגער דער
 האס פון קװאל א בלויז געװען פריער
 גע־ האבען ײניאנס די פראנקרײך. געגען
 די געגען יסײ קאמף :װעג גייעם א ױיזען

 די געגען סײ קאפיטאליהטעז פראנצויזישע
 קאמף א יאנד־פריצים. ט־גיסישע ־ײמישע

לעכענס־סטאגדארד. העכערען א פאר
 דערמארדעט איז .1952 דעצעמבער. אין

 פרייער דע•־ פין פ-אנער דער גע־וארען
 פין פאשא. פערהאט באײעג־נג• ײניאן טרײד

 געווען איז ער מערדער״. ״אומבאקאנטע
 דעמאקרא־ דער פרן פירערפ די פ־ז אײנער
 ״נעא־ א־ראפהענגיקײטס־פארטײ ט;שער

 איינער ױי אנערקענט ױעי־ם ער דעסטןר״.
 באפרײ־ :אציאנאלער פ'ן רארטירער די פץ

 געפינען. גיט רען האט רערדער זיי:ע אונג.
 גרויםע צו קײן געמאכט גים האט פאיײצ־י די

געפיגען• צו ז־' באטיאינגען.
 די פון קאנפערענץ לעצטער דער א,-יף

 געקי־ איז טיניסיע אין ױניאנס טרײד פרײע
 ליידענשאפטלעכע די אויסדרוק צ־ם רעז

 ארבעםער דער פון קאטפ־־אנטשלאסענהײט
 דער פון באפרײא־נג דער פאי באװעגונג

 אײראפעאישער דעד הערשאפט. אניאלער1קאי
 פעדעריישאן א״עריקעז דער פ־ן פארשטײער

 קאנ־ דער ־אט כראו(. אוירחינג לייבאר. אװ
 אויפ־ פון גרוס א איבערגעגעבען פערענץ

 ארבעטעד־ אמעריקאגער דער פ.ץ מ־גטערונג
קאמף. היטטארישען זייער אין שאפט

מ <{---------------------------------- י 19 ד
 פאר־ אינערלעכער דער אין אײטאנאמיע

 צו װעג אײפן אנהויב אן נאר איז װאלטוגג
 זעלבסםשםענדיג־ אץ פרייהײט פולער דער
 א אין םוניםיע, פרייע א טיױסיע. פון קײם

 זימ וועם פראנקרייך, מים בונד פרײװיליגעז
 ביידע פאר ניצען עקאנאמישען גרעםטען פון

 דער פאר דערגרייכונג גרויםע א און צדדים
וועלט. דעמאקראטישער

 אנםשײדעו שדועדען אין ױאלען דאקארע
רעגירונג פדן גורל

 סעפםעםבער׳ םען19 דעם זונמאג. אויף
 די פת וואלעז די געווארען באשםימם זישען

 שװעדען: גאנץ אין פארױאלםעגעז לאקאלע
 און דארפישע פארוואלסונגען, שםאםישע

 קערפערשאפ־ — פרא־וינץ־פארװאלט־נגען
 םאת־ סיםי, אמעריקע. אין װי אזוי םען

 לעדזשיםליימשורם. ־ סםיים או^ קאונסילס
 װײלער טוידענם 80Q מים מיליאז 4 ארום
 קערפער־ די הגם און רעגיסםרירם זײנען

 הא־ גערױילם, איצם ווערען וואס ישאפםען.
 די איבער ױריםדיקציןי לאקאלע א נאר בען

 אייגצעל־ פץ אנגעלעגעגהיימען עפענםלעכע
ך שםעם. נע א ם ע ם  פראװינ־ און דערפער ש

 די וואלעז איצםיגע די אבער האבען צען.
ת באדייםונג פאליטישעי גרעסםע א  גאג־ פ

 װאלען די אז פאראוים. מ׳זאגמ לאנד. צען
 באדייםעג אנטשײדענדיגע אן האבען װעלען

רעגירונג. איצםיגער דעד פון באשטאנד פארן
 װאס דערפין. בלויז נים זיך נעמם דאס

 גאנצער דער פין שםימען־רעזולםאמ דער
 גרעס־ די האבען מיז לאנד פון וױילערשאפם

 פון פאליםיק אלגעמײגער דער אײף װאג םע
 באגרענעצטער דער אויף געקוקמ ניט לאנד.

 פאר.שאלםונגס־ לאקאלע די פין קאמפעםענץ
 די־ א :אד פאראן נאר קערפערשאפטען.

 לאקא־ דאזיגע די : דערפאר אורזאך רעקטע
 צתאמענשםעל דעם באשטימען וואלעז לע
 פארלא־ אין פארטייען פאליטישע די פון

העכערעז דעם פון צודי־דריםעל :מעגם
 סענאם) פון װי אזוי פארלאםענט פון ״האוז•

 נײ־געוײילםע די פון װערען געוױילם דארפען
 קערפערשאפמען. לאקאלע די פון ראטמענער

 די איצם האבעז סענאם אין מאיאריטעם די
 לא־ די דורך װעם סאציאל־דעמאקראםען.

 װעלען צי װערען, אנםשידעז וואלען קאלע
טאיאריםעם. די אנהאלטען וױיטער זײ

 מלוכה־ בײם איצם איז שװעדען איז
 סאציאל־ פיז קאאליציע־קאבינעם א ר־דער

 דער אונםער אגראריער. און דעמאקראטען
 די סאציאל־דעמאקראטעז. די פון אנפירונג

 פארגעקו־ זיינען .ױאאמ אלגעמײנע יעצםע
 פאציאל־דעמאקרא־ די .1952 יאר אין רען
 יענע ביי זיג גרױסען א געהאט האבעז םען

 זיך אר־ם פאראײניגט האבען זײ ױאלען.
 אגער שםימען. אי־יע פין ־עלפט א כרעט
 מאיאריםעט. א זײ האבען סעגאט א'ן בלויז

 האבען פארלאמענט פון ־איז ארנםערן אין
 .די פון פאיאריטעט קיין באקררצו ניט ױי

 גע־ געװען זיי זיינען דעפוםאטען. גערױילםע
 קאאלי־ די אנצוהאלםען וױיםער צװאוגגןין

אגראריער. מיט צי<
 נאך געשריבן איז באריכם דאזיגער (דער

 לעזער די װי שװעדען. אין װאלעז די פאר
 צייםונ־ טעגלעכע די פון זיכער שױן יײישען

 פארטיי טאציאל־דעפאקראםישע די האט גען.
 ־יאלען. די בײ זיג פולשםעגדיגען א געהאט

רעדאקציצ). די —
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 םון דירעקטאר ־ עםױרםש
איגםערגעשאנעל. דער
 דיאם םעפער. לאזאר דר.
 האלב־יערלעכען דזים ביי

 געגעראל דער פון מיםינג
אג־ לאס אין עקזעקוםױוע

 אן אפגעגעמן דזשעלעם
 אלממײנער דער יועגעז באריכם אלזײםיממ

 םצב דעם און לאג• אין לאגןי עקאנאםישער
 װעלכער איגדוםםריע, אײגענער אונזער איז

 לײ־ «לאץ. באגרעגןיצםעז דעם אם אין קען.
װערען. איבערגןיגעבזנז קורץ בלויז דער.

 םים באריכם. זײן אין וןאם םעפער דר.
 אנגע־ גלאמריאלען, שלל א םיז הילף דער

 לאנד אין ראדוקציע4 אלגעמײנע די אז רױזען■
 געזונ־ םיםער חדשים 6 לעוסע די איז איז
 אר־ צאל די פארצרעסערם דיך האם עם ;קען

 בא־ די םון הכנסה די ;י*אנד איז בעםסלאזע
 אר־ אח געפאלען איז ארבעםער שעפסיגםע

 פאר־ צו גמװאונגען דינעז בעםעי־משפזזות
 געזונקענע די אפשפארונגען. זייערע ברײכעז

 ארבעםער־באפעלקע־ דער םמ קױף־קראפם
 נע־ האם עולם דער אז געוױרקם, האם רונג

 אנדע־ צװישעז הוצאות. *ייגשפארען נוםען
 דיאם וױדער דאם קליידוגג. אויף אויך רעס,
 שעפער דרעם און קלאוק אז גןייוען. גורם

 און באשםעלרנגעז קלענערע קריגען זאלען
 םלאכית בעל אונזערע פזץ םארדינםםעי די אז

אײגשרינקען. זאלען
 צװײ אנגעגעבעז זײנעז באריכם אינם

 םיבה איין : רעםעםיע דער פאר הױפנדסיבות
 דעםענם־ אױף רעדוקציע דראסםיזהי די אה

 קאנ־ די און מלוכה דער ®ץ באשםעלונגעז
 די אין מלוכה־באשםעלונגעז םח צענםדאציע

 קאר־ גמאנםישע צאל קלײנער דער פון הענם
מ אין האם װאס ■ארײשאגט.  אינדוס־ םאג

 גרוי־ א םיםאםאל ®אראורזאבם םריע־שםעס
 איז םיבה צווײםע א ארמםסלאזיגקײם. סע

 באפעלקערונג דער םון קויף־קראפם די װאס
 םעאיג• דער םים שרים געהאלםעז נים האם
 פראדישירען צו אימיוםםריע דער פון קײם

 אנ־ אין געברויך. ציודילען פארן ארםיקלעז
 געװען איז אינדוםםריע די װערםער־ דערע

שנ^ד  אר־ םער סך א פראדמירען צד איס
 קײםעז. געקענם האם עולם דער וױ םיקלען.

 אנזאמי^ן גענוטען דעריבער זיך האבען עם
 בא־ פראדוקםעז• פארםיגע םים שפײכלערם
 גענומען האבעז םחורות נייע םאר שםעלוגגעז

 םען אז געװען. איז רעזילםאס דער פאלען.
 צזזיי די אח ארבעםער אפי*ייגעז גענוםען האם

געװאקםעז• כסדר אײ *רבעםסלאזע
 גיםערען די לוים דעעז• אײגוסם למםעז

^ פינם בי ־ ס י ז ג  פער־ א איז דרײ געװעז מ
 דער אם אין ארבעםםלאזע. מיליאז םעל
ל  דיוג־ נײז ארום אריינגערעכנם נים זיינען מ

 גײם־ זיינען װאם ארבעםער. םותענם דערם
 דער־ די אוץ געװארעז אפגע^ײגם וױיליג

 אנהוי־ װידער אײם קירזער א אין ווארםעז
 ארים םאראן זימעז דעם חוץ א ארבעםען. בען

אר־ װאם מענשןין מיליאז האלכער און ציױי

 איז עם וױיל וואכען, פולע קימ נים געםעז
ארבעט. גענוג םאראן נים

 געפאלען איז פראדוקציע אלגעמיינע די
 אינדוס־ אי״ע נים אבער פראצענם. 9 אויף

 רעדו־ דער פון געליםען גלייד האבעז םריעס
 װירטשאפט. דער אין אקםיוױםעם צירםער

 שטאל פון פראד־קציע די איז לםשל, אזוי.
- מאשינען פראצענט- 24 אויף געפאלען  ־

 29 אויף — קוילען און פראצענם 16 אױף
ם. מנ א ר  אינדוסםריע, לײכםער דער אין פ

 די פאררעכענם אויד איז עפ װעלכער אין
 פדא־ די איז ונג,Tקלי פיז אױםארבעםוגג

 דער פראצענט. 6 אויף געפאלעז דוקציע
 ד.אט װירםשאםט דער אין םעמפא לאנגזאםער

 א פאראורזאכם ארבעםםלאזיגקײס חוץ א
 בא־ די פון ארבעםם־צײם דער אין שנים

 א אויך ממילא און ארבעםער שעפםיגםע
 ארבעטער־ םך א םון הכנסות די אין שנים

 די אם האבען דורכציקומעז כדי םשפחות.
 אפ־ זייערע צו אנקומען געמוזם ארבעםער

 ארן צײטען םריערדיגע די פון ,שפארונגען
 הויז־גע־ םונם הוצאות די איינצױמען 'ינעםען

 גענומען םען האם רייע ערשםער אין זינד.
 דאס קלײדונג אויף וױיגיגער אױס!עבען

 אינדוס־ אוגזער אױף אפגערופעז זיך האם
 ליץ, ביליגער דער אויף םײםםען צום מריע.

 ארבע־ פון קונים אײף אנגעדויזען איז וואס
הכגםוו^ קליינע מים םער־פאםיליעם

 בא־ זית איז אנגעוײזעז האם םעפער דר.
 פאריגען פון העלפט צווייםען אינם אז ריכם,

 ביליגער דער אין פראדוקציע די איז יאר
 פראצענם אכט אויף געפאלען דרעםעם ליין
 פזןריאדע זעלביגער־ דער םיט םארגלײך אין
 איז קאיםס פון פי־אדוקציע י1; 1952 אק

 סוםס פון און פראצענם 17 אויף געפאלעז
 ציפערען קײלעכדיגע איז פראצענם. 22 אויף

 פרא־ 1953 פון העלפם לעצטען אינם זיעעז
 הונ־ פיר מים מיליאן םינף געװארעז דוצירם

 װי וױיניגער לאםאז־דרעםעם םױזענם דערם
 און .1952 אין פעריאדע זעלביגער דער אין

 מאנםלען. װיעיגער טײזענם הונדערם אכם
 פארי־ פון העלפם ערשםען אינס זיינעז סוסם

 געװא־ פראדוצירם (םפרינג־סעזאן) יאר געז
ם רען  וױי־ םויזענם הונדערם 7 םיליאז א פי

 מים פעריאדע זעלביגער דער אין וױ ניגער
 פון פראדוקציע די בלויז צוריק. יאר צװיי

 פארבעפערם זיך האט םקוירםם און בלאוזעס
הײ־יאר. אויף 1953 םון

 בא־ הכגסות• גרעםערע םים פאםיליעס
 אויף קו:ים זײנען װעלכע םעפער, דר. ױײזם

 פאר־ זײנען. קליידונג־ארםיקלען, בעםערע
 גאכצוקומען לאגע בעסערער א אין זיד• שםיים

 דע־ מערקם מען באדערםענישען. זייערע
 אין 1םיײ אײז בעת אז גלײכצייםיג. ריבער

 — םײל ארימער דער — באםעלקערונ: דער
 װײם הגם קלײדונג־ארטיקלען. ביליגע קויםם

 פארכעגיעכע זײנען פריער. װי םיל אזוי נים
 איינקויםען קענען צו לאגע א אין משםחות

 און קאוםס ליץ בעסערער דער םון םער וואס
 םארהעלםנים־ זיך םערקט דערינער םיםס.
לײן בעסערער דער ביי ארבעס מער גיעסיג

ביליגער דער בײ װי דרעסעם, און קלאוקם
לײז•

 אין טעמפא רעדיצירטער אי׳געמ־־ז דער
 געהאט האט באקלײדונג־אינדוסמריע דער

 פאר־ <י אויף ױירקונג א אוכפארמײדלעך
 ע«ז מלאכות. 1בעי אונזערע פין דיגסםען

 עס און סעזאנען די פארק־יענערט זיך האבען
 דער דזשאבס. אין דיחק א געװארען איז

 אינם איז שכירות אויסגעצאלםע פון ככום
 אויף געםאלען הײ־יאר פון העלפמ ערשםען

 םארגלײך אין פראצענם צענטעל דרײ און 5
יאר. פאריגעז פת חדשים 6 ערשםע די מיש

 עקא־ זיץ אין םאר, נים זעט טעפער דר.
 דער אין םארבעסערונג קיץ אנאליז, נאמישען
 לא־ אלגעמײנע די םיידען צוקונפמ. נאענטער

 עקא־ דער בעסער. װערען זא-לי לאנד אין גע
 האלט. איגםערגעשאגעל אונזער פון נאמיסם

 װירטשאפםם־מצב איגם פארבעםערונגען אז
 אלײן. זיך פון קומען ניט קענען אנד1י פרן
 גע־ דורך װערען סשימולירט מיזען זײ נאר

 דר. רעגירונג. דער פון מאס־מיטלען העריגע
 אז אנדערעס. צװישען פאר. לײגם טעפער

 געזעצלעכע די װערען געהעכערם זאלען עס
 א סענם 25 דאלאר א צי מינימום־סקעילס

 אר־ אין פארבעסערונגען דירכפירען :שעה
 רעדוצירען :געזעץ בעמסלאזען־פארזיכערונג

 הכנסות םאגערע מים משפחות פרן שטײערען
 מיט שרים האלטען צו שכירות העכערען אץ

םראדוקםיװיםעס. געהעכערםער דער
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 אר־ דיסםריביושאן און אפיפ .99 יאקאל
 אגרי־ קאלעקםױוע די באײיט האם בעסער.
 גע־ אםאסיא־ישאנם. קלאוק דרײ מיט מענםס

 פאר ארבעםס־וואך שעה׳איגע 35 א װינענדיג
 בא־ זײנען װאס מיטגלידער, הונדערס פינף

ײ אין שעפםיגם  םום אח קלאוק יארקער נ
 מע־ אפעלםאן. שעלי באריכםעם שעפער'

 װעלען ארבעםער די לאקאל. פון :עדזשער
 ארבעם שעה 35 פאר באצאלס קריגען איצם

 פריער האבען זיי וואס שכירות. זעלביגע די
 ארבעםם־וואך. לענגערער דער פאר געיראגען

 אויך זײנען אגריפענם באנײטען דעם לײם
 צי געווארען ;עהעכערם מינימום־םקעילם די
װאך. א דאלאר 41

םינג כפעציעלער א הונ־ פיר ארום פון רי
 סעםער אין ארבעםען װאס מ'םג־*ידער. דער

 אג־ קאלעקסיװע אויבענדערמאנםע די אונםער
 באנײםען דעם באשםעםיגם האבען רימעגםפ

 ענטו־ מענעדזשער ײיער האבעז זײ אפמאך.
 דער־ נײער דער פאר אפלאד־רט זיאסםיש
גרײכרנג.

- צײ« קירצער א מיט האם 99 לאקאל  צ
 םשעין־ די סיט אגרימעגט דעם באנײט ריק

עיי םטאר  העכע־ לוין געװינענדיג בתים, ב
פאנד. עלטער־פענסיע אן אדן רינגען

}

I
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v____________________________J

 אר־ נעגליזשעי און אנדערװעיר .62 לאקאי
 זי:ט שעפער נײע 40 ארגאױזירט האט ׳*-בעטער.

 באריכםעם סעזאן. ־ײנטיגען פון אנהויב דעם
 מענעד־ םטאלבערג■ לואיפ וױיס־פרעזידענט

 געװאונען האט ױניאן די לאקאל. פון זשער
 ארבעטס־ קירצערע א רעקרוטען ניי־ע די פאר
 רים־ די װעלכע פון בעגעפיטען אלע און װאך

געניםען. bl לאקאל אין גלידער
 ענערגישען דעם איבער קאמענטירענדיג
 דער אונםער .1לאקאי פונם ארגאניזיר־קאםפ-ײן

 לואיס ד,אט שע־נװאלד, מעטיו פון אנפירונג
 נײ־ די פון ״מאגכע :דערקלערמ פטאלבערג

 שעפער. קלײנע ױינען פירמעס ארגאניזירטע
 ױניאן דער פאר װיכםיג זײער איז עם אבער

 שע־ נעגליזשעי און אנדערגאימענט אלע אז
 ארגאניזירט. זײן זאלען יארק ניו אין פער

 אינדדס־ אז בכלל איז אינדוסטריע אונזער
 זײנען זײ אבער שעפער, קלײנע פון טריע

אויסצואװאקסען. מסוגל אלעמאל
 צילט שעפער נײע ארגאניזירען ״דורך

 אירע אויסצושפרײטען נאר ניט ױניאן די
 דער אין ארבעטער אייע אזיף בענעפיטען

 װיכ־ די דאך איז דאס וואם אינדוםטריע.
 אױך נאר ױניאן. א פון פונקציע טיגסםע

צןן צו  די פון אי־בעטער־באדינגונגען די באשי
מיטגלידער״. אי^ם־ארגאניזירמע

• • •
 באריכםעט מטאלבערג װײס־פרעזידענם

 גאגץ געװען איז סעזאן ספר־נג דער אז אויך,
 אויך פאראויס זעם מען און םרייד אינם םיג
 אין אײפלעבונג די םעזאן. פאל גוסען א

 רעזולםאם א עיקר דער איז אינדוםטריע דער
 ן־אי• קא־טס״ ״פעמי סםיײי גײעם דעם פון

 דער אין שטארק איצט זײנען יואס קעס),
מאדע•

r---------------------------------------------ץ
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דרייװערס. דרעס אץ קלא־ק .1בס לאקאל
 די םיט אגרימענמס די באנײם ענדלעד האם

 םעם באריכםעם םראקיגג־אםאסיאיישאנס.
 אג־ די יוניאן. דער פון מעגעחשער בערגער.
 יאנואר. ס־ף אױפגעגאנגען זײנען ריםענםס
 בא־ צי פארהאנדלונגען ־י אבער הײ־יאר.

 געצײגען זיך האבען אגרימענסס די נייען
 ערשם סעםעלמענם. א אן הדשים־לאנג

 אםאסיאײ־ זעקס אלע האבען דידש פאריגען
 טרײד קלאוק־םראקינג אינם, דרײ שאנס.

 אינ־ םרייד. דרעפ־םראקיגג אינם דרײ און
. אגרימענםם באנײםע םערגעשריבען

 אויף העכערונג א געװאונען האם ױניאן די
 װאך א דאלאר צען פון מינידוס־םקעילם די

 פאר יואך א דא־^אר דר־י פין הוספה א און
 דאלאר 65 איבער כארדינעז ויאס דרײױערס

 גע־ ײניאן די האט ערשט צ■ װעכענםלעך.
 אינם אסאםיאיישאנפ *דרײ םיט סעטעלם

זײ־ עס װעלכעז אין טרייד קלאוק־םראקינכ
 12 די פון הונדערם זעקס באשעפטיגט :ען

אבער ױניאן. דער אין טיטגיייד־לר הונדערט

--------■—4 1954 אקמאבער,
 מיט־ זײנען װאס פירמעס■ דרעס־טראק־נג 150

 זיך האבען אםאסיאײשאגס, דרײ אין גלידער
 די סעטעלמענט. א אנצונעמען אפגעזאגם

 םעפםעמ־ ערשםען דעם דעריבער האט ױגיאן
^ערופען בער  איז װעלכער סטרייק, א ארוי
 םטײט יארקער ניו דער פון הילף דער מיט

 גע־ געםעםעלם בױרא. ארבעטס־פארםיטלונג
 בעלי די װען שפעטער, װאך א מיט .ױארען

 זעלביגע די צו געווען מסיכם דיאבען בתים
פירמעם. קלאוק־םראקיע די װי באדינגונגען

r-----------------------------------------------ץ
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 שנײ־ קאססױמעז טעאטער ,124 ייאקאל
 און העכערונגען לוין געוואונען האם דער.

 אגריםענם אין ארבעםס־װאך שעה׳איגע 35 א
^ אינם פירמעם גרעםטע ציױי די מים רי  ם

 מענעדזשער קװינטיליאנא. לואיס באריכטעם
 צוױי די םים אפמאך דער לאקאל. פון

 און קאמפאני׳ קאםטױם ״ברדקס פירמעם
 אונםעדיגע־ איז קאמפאני- קאסטױם ״אױום

 סםרײק א ערב טאג א געװארען שריבען
 ארויםצורו־ געפלאנט האם לאקאל דעך װאס
טריש. גאנצען אי:ם פען

 אלגעמײנע אן געװאונען האט ױניאן די
̂־יז  די װאך. א דאלאר דרײ פון ;־.עכערונג ־

 איינגעפירט וועם ארבעםם־װאך שעה׳איגע 35
 אן .1956 סעפטעמבער. ערשםען דעם װערען

 בתים בעלי די און שכירית אין פארלרסמ א
מן א פון ציגב א צאלען װעלען ל א  פרא־ ה
 פון פאנד, וועלפעיר ענד ־עלטד. צ־ם צענם

 אויך קריגעז קאםטיום־שניידער די ־דעלכען
 די דאלאר. 350 פון באנום רעםײערמענט א

 באגוס דעם אט העכערען צו פלאנט ייניאן
 געוואינענעם דעם דאנק א דאלאר. 500 צו

צוגאב־אפצאל.
אנצונע־ אפגעזאגם זיך ־אם ‘אקאי1י דער

 ארבעםס־װאך די אויב סעםעלמענם א מען
 בעלי די כאםש װערען, געקירצמ נים ױעם

 די ארויסצופירןין געםםראשעם האבעז בתים
ײז ארבעם  אפ־ נײער דער קאליפארניע. '

 בא־ איז הויפם־פירמעס צוױי די םימ דאך
םיגג יעלען1ספע א בײ גע־־ארען שםעםיגם  מי

 איצם אז דערװארם יוערם עס .1יאקאי פינם
 םרייד אינם םירמעס 15 אגדערע די ־ועלען

 זעלביגע די אויף אפסאכען זייערע באנייען
 א־־יבענדערפאנםע צרד־י די יײ באדיגנונגען

פירמעס.

r-------------------:------------------------ץ
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שער ריעפ. לואים  .23 לאקאל פון מענעח

 מאכם ארבעםער. ספארםוועיר און סקוירם
 רעםײער־ פונם פארוואלםונג די אז באקאנם

 םפארט־ און םקוירם דער אין פאנד םענט
 סאלגענדע אגגעגוםען האט אינדוסםריע װעיר

:פעגםיע־אפליקאנםען פאר רעגולאציעס נייע
אלם. יאר 65 זיין דארף אפליקאגם אן

 פין פארלויף אין אז נאכױײזען דארף ער
 בא־ געװען ער איז יאר צװאנציג לעצטע די

 א בײ יאר 15 וױיניגסטען צים שעפםיגט
 אונטער וואס,ארבעםעז פירמעפ אדער פירמע

 דעם מים אדער י3 לאלאל מיט אגרידענםס
באארד. דזשאינם קלאוק
 אן באשעפםיגמ געדוען האבען מוז ער

 פירםעס אדער פירמע א בײ אזנםערברעכונג
 ערשםען דעם זי:ם פאנד, צום צאלען וואם

.1949 יאנואר-
 וױלען װאם אפליקאנמען, בארעכםיגםע

 דער לוים דארפען, יאר. קומענדען רעםייערען
 פארוואל־ גאלדבערג, םאל פוז באקאנטמאכונג

 אפליקא־ זײערע אײפמאכען פאנד. פץ טער
 שפעטער נים .23 ייאדאל פץ אפיס אין ציעס

הײ־יאר. אקםאבער. טעז15 דעם װי
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 דעפארט־ םארן אװ אום איםםערן דער
 ניץ ױניאניזירם חודש פאריגען האט מענם

 זיין פון שטעמ פארשײדןינע אין שעפער גײע
 וױים־פרעזידענם באריכמעט טעריטאריע,

 שעפער, ײץ די פון פינף האראוויץ. איזראעל
 הונדערם ציױי איבער באשעפטינען .יואם

 אין געווארעז ארגאניזירם זיינען ארבעםער,
 שעפער דאזיגע די יארק. נױ איילענד. לאנג

 אין עםאבלירט געהאם אקארשם זיך האבען
 װי וואקסעז .יואט קאמיוניםים. נייע די אם

יארק. נױ ארום שםעםלעך די אין שוואכלען
 אײ־ לאנג אין שעפער ניײארגאנידירםע די
 קאמפאני׳ דרעפ ״באקערי די זיינען: לענד

עי די ;סיםי אײלענד לאנג אין ש ח  ענד .
 בלארז־ א קארפארײשאן׳. קאנםראקםעג ען

םתי אטםאריא; אין שאפ  פפאדםדוןױר״. בי .
ס זױן שאפ םםארםוועיד םשילדרען א ע םפ  ;מ

 פארק אזאן אין קאכלפאני״ דרעס .לו־ען די
 דזשאמיי־ אין סאן״ ענד ליםנער -על די אמ

?X אר־ רדאם דרעם־קאנםראקםארם. ביידע 
 אלע איז פירמעס. יארקער נױ פאר בעםען

 שעה־ 35 א געװאדען איינגעפירם אמ שעפער
 םםאבדארד אנדערע און ארכעסם־װאך איגע

 ארגאנתיר־דריײד דעד ארבעםם־באדינג־נגעז.
גראטםאן. דזשעק פת אנגעפירם איז

 איבער באשעפםיגען װאם שעפער. דרײ
 גע־ ארגאניזירם זײנען ארבעפער, הרנדערם

 אדג־ ,162 און 148 לאקאלעז די דדרד יוארען
 עקטסראקם. פארים פיז אנפירינג דער טער
עי די — שעפעד דרעם זײגען צ־דײ ש ח . 

 ענגעלדדאדד, אין אינקארפארײטעד״ דזשאלער
חי, נױ שוי  איץ פאנהימד עיםש. .ןיי. ארז דז

 איי־נ־ דײנעז שעפער ביידע את בערגעז• :ארד
 ארבעםט־ םםאנדאדד די געוזארען געפירם

 װי ארבעםס־באדינגינגעז, אנדערע את שעה׳ז
ױ דעד אין  די דרעם־אינדוםםריע. יאדקער נ

 קאם־ ספארםדועיר -איגודאג די םירםע, דריםע
ר־ אין בלאדז־קאנכראקםאר א - פאני״ שוי  ח

 דער אין םיםגליד א ווערען װעם םיםי. זי
 װע־ מלאכות בלל די אץ אסאםיאיישאן בלאוז

 אגרי• לאלעהםיוידז אונםערן ארבעםעז לען
ארגאנמאציע. ב־״ים בעלי דער אם מים רענם

 אויך איז םעריםאריע זעלביגער דער איז
 דער מים אגרימענם דער געווארען באנײם

יו־ די ױא־ קאםפאני״ פאונדיישאן יראלעם

\

21 זײט <----------------------

■



 ארבעםם־װאך קירצערע א געוואמעז האם גיאן
 און דיעכערוגגען לוין קאםפענסירעס־ע םים

פארבעםערונגען. אגדערע
 איז שאפ נײ־ארגאניזירםער נײנםער דער

י די ײג ע ש ח  קאמ־ בראזיר עגד ?ארםעם •
ױ פאסייק. איז פאגי׳ רזי. נ שוי  דאזיגע די ח

 אנםקעגענ־ זיך צײם לענגערע א האם פירסע
אעגען די געשםעלם  צו ײניאן דער פון באםי

 םיט אבער ארבעםער. אירע ארגאגיזירען
 אר־ שעה׳איגער 35 א פון דערגרײכונג דעד

װאך םם־  זעל־ איגם ״שעפער אנדערע אין מ
 גענומען ארבעםער די האבען געגענם. ביגען

 אר־ די זאלען װאס פאר אומרואיגס װערען
 אוםע־ ארבעט םען ווען שעה 40 בןםזװ

?35 םום
 דאזיגע די אויםגעגוצם האם ױניאן די
 אר־ די פארשרײבען גענוםען גיך און לאגע

 באדייםענ* א וועז ױניאז• דער אין בעםער
 אונםער־ האבען ארבעםער די פון םײל דער

 געוזערען וױלען די אז קארםלעך. גןישריבעז
 םארהאגד־ גענוםען םען האם ױניאץ. דער צו

םן אגריםעגם אן װעגען לען הבית. בעל סי
 געםירם זײנען וואם םארהאנדלונגען. די

 הא־ איזראעל װייס־פרעזידענם םח געווארעז
 בלויז געדויערם, לאגג נים האבעז ראװיץ.

 אונםערגןי־ האם םירםע די אח םאג׳ אײן
 קיר־ די אײנפירענדיג אגריםענם׳ אן שריבען

 קאפפענםירענדע מיט ארבעםםײואך צערע
העכערוגגעו. לוין

----------------------^ 22 דיט

 אץ שאפ נימ־ױניאן אלםער
ארגאניזידם גוארק

םעח דער ס  דעפארםםענם םאוץ אוף אום אי
 די ארגאניזירם קאמםימ לאנגען א נאך האם

 םשיל־ א קאםפאסי׳. םאנוםעקםשוריגג -עלזנז
 נוארק, אין םאנוםעקםשורער ראובם דרען

. גױ חי י שו  לעצםע די םאר האם םירםע די ח
שאם. גים־יוניאז א געהאם יאר 15

;איז ױניאן דער םון הויפס־געוױנם דער
װאך די  סעפ־ םען15 דעם זינם איז, ארמסס־

 אויף 40 פת געװארעז געקירצם םעמבער,
 קאמםענםירענ־ א םים שעד- ה*לג א אמ 37

 םאר פראצענם 6 םון העכערדנג לײז דער
 יאנואר ערשםען דעם און שםיק־ארבעסער

 שעה׳איגע 35 א ודערעז אייעעפירם װעם 1955
 העכערונג. לוין צוגאב א םים ארבעםם־װאך,

 װא־ פראצעגם. 6 .אויף שםיק־ארבעםער פאר
ר ע ם מ ר א ד ע  קריגען פאזען בײדע איז װעלעז כ

 אר־ קירצערע די פאר שכירות זעלביגע די
 געקראגען פריער האבען זיי װי בעםם־שעה׳ן

ארבעםס־וואר- לעגגערער דעו־ םאר
 געיוארען זײנען ײניאן־רעקרוםען נייע די

.220 יאקאל אין םיםגלידער
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 פי־ אין ױניאן ארבעםער עסבראידערי די
 דזשאינט דרעס דעם פמ 88 לאקאל לאדעלםיע

 אגרי־ קאלעקםיװען דעם באנײט האם באארד
 ראס, ,ױיליאם באריכםעם יאר. דריי אוין* םעגם

 גלייכצײ־ באארד. דזשאינם פון פענעדזשער
 בענ־ מר. געיוארען באשסיסט אויד איז םיג

 לאא־ םעםפעל פץ דיען באיער. ם. דזשאםין
 םשער־ אוםפארםייאישער אלס איניװץתיםעם.

א״נדוססדיע. עםבראידערי דער אין סאן

I

רעםראעק־ איז ױעלכער אגרימענם, דער
 אלטער דער װען יאגואר, ערשםער םון םױו

 די ענטהאלם אויםגעגאנגען, איז אגרימעגט
םןן פון םארשריפטען מײםםע  אגריםעגט. אל

 6 צאלען םריער וױ װעלען בתים בעלי ךי
 און העלםה צום פעי־ראל דעם םון פראצענם
 רעטײער־ צום פראצענם 3 איז םאנד װעלפעיר

 די אין סקעילם מיניםום די פאנד. מעגם
 באשעם־ זיינען עס וועלכע אין שעפער. 24

 35 צװישען איז ארבעטער, 450 ארום םיגם
 אר־ שעה׳איגער 35 א פאר דאלאר 66 און

■ בעםם־וואך.
 אג* אינם םארשריפטען נײע די םון איינער

 אונ־ צו רעכם דאס ױניאן דער גים ריבענם
 פיר־ די םח געשעפם־ביכער די םערזוכען

 אגרימענם דער צי פעםםצושכעלען מעס.
 צוױיםען א לוים אפגעהים. געהעריג װערם
 װע־ באצאלם םובים ױם וועלען פונקם גייעם

 שבת. אין אוים פאלען ױי װען אםילו רען
 פינף צו בארעכםיגט זיינען ארבעםער די

םיבים. ױם באצאלםע
• • •

 אסאסיאיישאן מאגופעקםשורערס דרעס די
 פאו״ דעם נאכגעגעבען האם פילאדעלפיע אין

 רעטייערמענט דער אז ױניאן, דער פון לאנג
 צי דאלאר הונדערם פינף צאלען זאל פא;ד

 בא־ מיםגלידער, רעםייערםע םון ױרשים די
 דעם פון מענעדזשער ראס׳ װיליאם ריכטעם

 דאזיגע די באארד. דזשאינם פילאדעלפיער
 װע־ געצאלם וױגלען דאלאר הונדערט פיגף
 דער םון בענעפים םויםען צים צוגאב אין רען

אינםערנעשאנעל.
 פי־ אין פאנד רעטייערמענם דרעם דער

 אברדים פון באריכם לויםן האם לאדעלפיע
 םונם םרעזשורער ־ סעקרעםאר בלומםעלד.

 פון פענסיאנערען. רעםייערםע 239 פאנד,
 דער מענער. 85 און פרויען 154 דינען די

 אנהויבענדיג אפליקאציעם. אן :עמם פאנד
 בארעכ־ םר, חודש, הײנםיגען ערשםען פון

 רעםיערען װילען װאם מיםגלידער. םיגםע
יאר• קומעגדיגען

r-----------------------------------------------ץ
ד ר א ט נ ם י ט א נ ע ם מ ר א פ ע  ד

ם ד ד י װ י י ם ס י א ע ד י ל ג ט י  מ
ז י װ א ײ ר ד ד א י ג ױ
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 פאר־ האם דעפארםםענם איטם נארד דער
 קאמי־ ספעציעלע שאפען צו פלאן א מולירם

 אויף םיםגלידער פייל און רענק פת םעס
 די אין ארגאניזיר־דרייװ מיםן אנצופירען

 וױיס־ באריכםעם לאקאליםעםען- םארשיידענע
 פינם דירעקטאר גיגגאלד. דייװיד פרעזידענם

 קאמיםעס וױיל און רענק די דעפארםסענם.
 פון אויפזיכם דער אונםער שסייען וועלכע
 אר־ דירעקםאר, אסיטםענם האלפערן. דזשעק
 די ריט פארבינדונג נאענםער אין בעםען

 יעדער אין בעאכטע אץ י־ניאז־ארגאניתערט
לאקאליםעם.
 פרד הילף דער מים איז חודש פאריגעז

 ארגאניזירעו צו געלוגגעז קאםיםעם נייע די
 ײאס דיסטריקם. עלענםאון אין שעפער זעקס

 ארבע־ ־ו:דערם פיר איבער באשעפםיגען
 םיכ־ פין ביישפיל גוםען באזעדעײס א םער.

ל און רעני די געװיזען האם ארבעם םיגער  פי
 ארגאניזירעז ביים העײעלםאוץ. אין קאמיםע

מאנו־ .מארגאן דער םון ארבעםער 150 די

 ױניאן־אקםיװיס־ די קאמפאני*. פעקמשוריע
 ארגא־ ארגעטער־הײםעז, באזוכם האבען טען

 און פאבריק דער ארום פיקעם־לײנם ניזירם
 קאמי־ ענלעכע ױניאן־ליםלעטם. םארטיילט

 םקרע״ אין געווארעז ארגאגיזירט זיינען םעס
 פענסיל־ םיטי, פארעסם און קארבאנדעיל טאן.

וױיניע.
:זײנען שעפער נײ־ארגאגיזירטע זעקס די

 מאגו־ ״קראון די און פראקם״ ״פערפעקם די
 די און רעדינג אין קאספאני׳ פעקטשורינג

 די פענ. נױמענםםאון, אין בלאוז״ ילינדען
 געװארען זײנען רעקרוטען נײ־ארגאניזירטע

 אר־ רעדינג. אין 93 לאקאל אין מיטגלידער
 די — שעפער צוױי אנדערע פון בעטער

 אין קאמפאני׳ מאנופעקטשורינג .דאילסםאון
 מאנופעקםשורינג ״העמלאק די און דאילםםאון
 פון מיטגלידער געװארען זיינען קאמפאני״

i לאקאל l l מא־ -יאלאגדי די עלענםאץ. אין 
 ארגא־ איז װעלכע קאכפאני״,. נופעקםשורינג

 פון קאאפעראציע דער מיט געװארען ניזירם
 מענעד־ סטאלבערג, לואים וױים־פרעזידענט

 פא. פאטסםאון, אין איז ,62 לאקאל םץ זשער
 נײ־ארגא־ די פאר ,נעװאונען האם ױניאן די

 ארבעטס־ קירצערע א ארבעטער ניזירטע
פארבעםערונגען. אנדערע און װאך

גערעכטיגקײט ־ימ---------------

 228 לאקאל פ־ן װאכזאמקײט דער דאגק א
 .לואיס די איז דעלעװער, װילמינגטאן, אין

 גע־ באצײםענס פירמע טאנס״ ענד װעקסלער
םויזענט פינף אפצוצאלען געווארען צוואונגעז

 זײ־ קאנםראקטארס פירםעס די װאס דאראר
ארבעטער. זייערע געווען שולדיג נען

r ------------------ \
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 םענעד־ ביאלים, מאריס װיים־פרעזידענם
 די־ און שיקאגא אין ײניאן דער פון זשער

 בא־ דעפארםמענט, וועסם פיםעל םת רעקםאר
 חדשימ־ פיר א גאד האט ױנ־אן די אז ריכםעם.

 בעלט דער אין ארגאניזיר־קאמפײז דיגען
 דעם דערגרייכם שיקאגא אין אינדוםםריע

 דער פון ארגאניזירונג דער מים זיג ערשםען
 — קאמפאניע׳ ארנאמענם ענד בעלט .װאג
 אין שעפער אומארגאניזירםע 7 די םח אײנע
 אט מים אגרימענם דער אינדוסםריע. דער
 א זיץ דועם פירםע נײ־ארגאניױרםער דער

 ארבעםער די םאר אגרעגינג אן און מוטםער
 שעפער. נים־ארגאניזירטע אנדערע די אין

 אן אגשליטען זיך האפענםלעך וועלעז וועלכע
. ױניאן דער

 װעלען 212 יאקאל מים אגרירענם לײםן
 אן קריגען מלאכות בעל נײ־ארגאניזירטע די

 א סענם םיגף פון העכערונג לוין אלגעמײנע
 ט־בים ײם את וואקאציע באצאלםע שעה•

 פאנד־ װעלפעיר ענד העיטה םון בעגעפיםען
 אר־ דער ארבעםס־שטונדען. קירצערע את

 דער אונטער געםירם װערם גאניזיר־קאמפיין
 און ביאליס וױים־פרעזידענם פון אויפזיכט
 מענעד־ ריבין• דזשעק און פעריז דזשאחש

 אדמיניסםראםײוער און י08 לאקאר פון זשער
לאקאלען. מיטעלעינאיס די פון סעקרעטאר

 ײ־ צי קאבלפייז א אייד פ־רם ױניאן די
אניזירען  קאמפאני״ אפערעל יברארסאן די :'

שע־ םים פירפע, טעילארינג לעידיס א —

 עװאנסטאן, און פארק אוק שיקאגא, איג פער
אילינאי.

• • •
 זײ־ װאס מיטגלידער, םויזענם אכט ארום

 גארמענט קאםאן דער אין באשעפטיגט גען
 אגרימענט קאלעקטיװען אונטערן אינדוםטריע

 אילי־ אװ אינדיםטריעס -גארמענם דער מיט
 אנגע־ סעפםעמבער טען15 דעם האבען :אי״,

 פראצענם פופציג באצאלט קריגעז הויבען
 האלב א אץ 7 איבער איוערטײם פאר עקסכרע

 יואס אגרירענט לױםן ארבעם, טאג א סעה
 יאר א מים געווארען א־נםערגעשריבעז איז

 װיכטיגע ערשטע די באדייט דאה צוריק.
 א עטאבלירען פון געבים אויפן דערגרײכונג

 טוצען־ דער אין ארבעטס־װאך שעה׳איגע 55
 דעקעיםאר, שיקאגא, אין אינדוםםר־ע, דרעס

 מעלק־ אין :איייינאי לינקאלן, און פעאריא
 ;אינדיאנא װעין. םאירט און יאפארט הארם,

 אנדערע אין א־ן וױםקאנםין. מילװאקי, אין
װעסט. מיטעל אין שטעטלעך

 אויך דארפען םעפםעמבער םעז15 דעם
 א אין איין צאלען אנהױבעז בתים בעלי די

 צים פעי־ראל דעם פון פראצענם האלבען
 מי־ די פאנד. רעטײערמענם נײ־געשאפענעם
 װערען געהעכערם דארפען נימום־שכירות

 דעם לױט א-שעד״ סענט 10 און 5 צװישען
אגרימענט. אויבענדערדאנטען

----------------ו954 אר,טאבע,־

 פארטטדײ־ ?,לײרער־אדבעטער
 װינפבארא, אין שאפ ר,ען

?,אראלײנא םאוט
 דער פון שאפ אינם ארבעטער םערצען
 אין קאםפאגי״ מאנ־פעקטשורינג ״פעירפעלד
 פאר־ האבען קאראלײנא. סאוט װיגסבארא,

 אלס םעפטעמבער דױשםער דעם םםרייקט
 האנדלינ־ אומ׳ױשר׳דיגע ײ געגען פראטעסט

טי. אי. באריכםעם פירמע. דער פון גען
 דע־ איסט סאוט פון דירעקםאר ־קעהרער,

 אן אפגעזאגט האם פירמע די פארממענם.
 האט און מיםגליד ױנייאן םרײד אקטױוען

 אר־ די אז שאפ, אינם פעםיציעס פארםײלם
 װי־ זײ אז אונטערשרײבען זאלען בעטער

 ױינס־ דער ױניאן. דער צו געהערען ניט ען1י
 אדן פארגרעפערען צ־ זיך פלאנט שאפ בארא

 ארבע• הינדערם ציױי אינער באשעפםיגען
טער.

באשעפ־ זײנען װאס מיםגלידער, ױניאן
 גאר־ מעיד ״םאומערן פץ שאפ איגם טיגם
 באםײיייגען װינסבארא, אין קאמפאני״. מעגט

 פאר־ דעם אר־ם פילעם־לײן דער אין זיך
קאפ. סםרײקטען

• • •
 אײך פירט דעפארםמענט א־סם סאוס דער

 מא־ ״גארד דער געגען ארגאגיזיר־סטרײק אן
 אםלאנםא. אין קאמפאני׳ נופעקטשורינג
 122 לאקאל פון מיםגייידער דזשארדזשי^

 ארגאניזיר־ דער אין אקטײו זיך באםייליגען
םעטיגקיים.

 כארםעמ־ פאר מיױמום־שנירות
 יר,א—פארטא אין אדבעטער

געהעבערם
םינימ־ם־שכי־ פ־ן אדםיניסטראםאר דער

 אר װיליאם םר. וואןןיגגםאן, אין געזעץ רות
 פון פארהער לאנגעז א נאך האס םעקאםב.

 געזעצלעכע די אז רעקאמענדירם צדים אלע
 אין קארסעם־ארבעםעד פאר מינימום־שכירות

33 פון װערען געהעכערם ,זאי פארםא־ריקא

 בתים בעלי די אויב שעה. א סעגט 55 אויף
 אריינברענ־ ניט םעפטעמכער םוף ביז װעלען

 העכערונג די פארוואס באוױיזען, נייע קײן גען
 די וועלען װערען, דורכגעפירם נים זאל

קראפט. אין ארײן היטפות
 מינימום־ די העכערען צו פארהער בײם
 פארטא־ אין קארסעט־ארבעטער פאר שכיר־ת

געװען אינטערנעשאנעל אונזער איז ריקא

 די־ טעפער, יאזאר דר. דורך פארטראטען
 דע־ רעסוירםש אינטערנעשאנעל פון רעקטאר

 פ.ץ הילף דער מיט האט װעלכער פארםםענם,
 אינ־ אן פון געזאמעלם מאטעריאלען, שלל א

 פדן באםייליגונג דער מיט זײםםריע־קאמיםע
 בארעכ־ די באוױזען דוביגסקי, פרעזידענ?

 העכע־ פארלאנגםער ױניאן דער פדן םיגונג
רוגג.

23 זײט <{----------------------

 אנדענס אין פאנד .עםאבלידט אינסערנעשאנעל
פײנכערג ישראל פון

 דעם פון זיצונגען האלב־יערלעכע די בײ
 אפ־ זײנען װאם באארד, עקזעקוטיװ גענעראל

 אנדזשעלעס, לאם אין געװארען גע־אלםען
 געמאכט, באקאנט דובינסקי פרעזידענט האט

 מעמאריעל א עטאבלירט האט ױניאן די אז
 אנ־ צום דאלאר טויזענם הונדערם פון פאנד
 פארשטארבענער פײנבערג, ישראל פון דענק

 יארקער נױ דער םון גענעראל־מענעדזשער
מר א און ױניאן קלאוקמאכער ארי  װײם־ לאנגי

 דער אינטערנעשאנעל. דער פון פרעזידענט
 בײגעשטייערם' האבען עס װעלכען צו פאנד,

ע פון ױגיאנס אינטערנעשאנעל ^ענ ש ר א  פ
 טוי־ צען יערלעד אויסטײלען װעט ניארקעטס.

 װעל־ מיט אינםטיטוציע אן צי דאלאר זענט
 ארבעםער־פירער פארשטארבענער דער כער
פארבונדען. נאענט געװען איז

 דאלאר טױזענם io םרץ םומע ערשטע די
 אנ־ לןיס צום געװארען איבערגעגעעבן איז

 האופ״ אװ -סיטי םאנטיטאריום דזשעלעס
 שאפען צו אויף באנוצען עס װעם יועלכע

 גרויסער דער אין פעלאושיפ״ -פײנבערג א
 פאר־ דער אין העלפען צו הייל־אינםטיםוציע

קעגםער־לראנקהײם. פיז שינגם־ארבעם
אפגעו^אל־ איז צערעניאניע ספעציעלע א
 צום סעפםעמבער׳ טען16 דעם געװארען םען

 בײ םוים, פײנבערג׳ם נאך יארצײט צװײטען
םי די װעלכער סי  געקראגען האם האופ־ אװ .

 צע־ דער ביי ביישטייערונג. באשםימטע די
 גענעראל־ נאגלער, איזידאר האם רעםאניע

 דזשאינט קלאוק יארקער נױ פון מענעדזשער
:דערקלערט באאו־ו.

 לעבען גאנצען זײן איז פײנבערג ״ישראל
אנג  ברענענדיגען א פון געװארען געטריבען י

 פון לעבען דאם פארבעסערען צו פאריאגג
 ערשםער אין האם ער הגם מיםמענשען, זײנע
 פארבע־ צו ארבעם דער געוױדמעם זיך ר״יע

 פרויען די פון לעבענס־באדינגונגען די סערען
 געקעמפם האם פײנבערג קליידער־ארבעםער.

 און עקספלדאטאציע געגעז ארעמקײט. געגען
 וועלכע אומזיכערקײם׳ עקאנאמישער געגעז

 גליק־ א צו שטערונגעז װי באטראכט האט ער
 מענשלע־ אין און געזינט א־ן לעבען לעכען

חשיבות״. כער
 אז פאקם אױפן אנגעױיזען האם גאגלער

 געשאפען יאר צעגדליג צוױי האם פײנבערג
 םאניטארױם. אנדזשעלעםער לאם פארן הילף

 פײג־ אז געװאלם האם• צוםאל םראגישער א
 לעבענס־ לעצםע זיינע פארענדיגען זאל בערג
 אינסטיםדציע, דער אין פאציענם אלס טעג
 מים־ פיל אזוי האם ער אויפבוי װעמענס אין

 געשםארבען איז פײנבערג ״ישראל געװירקם.
 עםאב־ די ציריק. יאר צוױי מיט הײנם פונקם

 ׳רע־ דער אוץ פאנד מעמאריעל פונם לירונג
 זיין אז באווייז, א איז פעלאושיפ׳ סוירטש

 כוח װידקענדער א איז גײסמ ־וראניםארער
ארבעם״. אונזער אין

 אנ־ גערוען איז צערעמאניע דער בײ
 באסיל, זמ זײן א־ן אלימנה פײנבערג׳ס װעזענד

 אין ױניאן דער פין לאיער דער איז ױעלכער
אגדזשעלעס. יאס

 איז פאנד דעם שאפען צי באװעגונג די
 יארקער נױ דעם פון געװארען אגגעהויבען

 פײנ־ װעלכען איז באארד- דזשאינם קלאוק
 גענעראל־מענעד״ אלס געדיגם האם בערג
 םײט זיין פאר קורץ ביז 1939 זינם זשער

.1952 אין
 װערט פאנד מעמאריעל פײנבערג דער

 קאמיטעט ספעציעלעז א פין פארװאלםעט
 די און דובינםקי פרעזידענט פון באשטײענד

 לואיד־ נאגלער, איזידאר װײם־פרעזידענםען
 ברעפ־ ױסף ביאלים, מאריס אנטאניני, זשי

 בענ־ הײמאן, לואיס האכמאן, דזשוליוס לאװ,
 עדו־ קרײנדלער, טשארלס קאפלאן, דזשאמין

 מײער אין אםא סעמועל מאליסאני, ארד
 אמהעי. פ. ,פרעדריק אויך װי פערלשטײן,
אינםערנעשאנעל. דער פון סעקדעםאר

 אץ פידער לײבאר ענגלישע
בינע רױטען

)9 זײט פון (שלוס
 דאם וױ נאכדעם וואכען צוויי אין ערשם

 אין יארק ניו אין דיז שוין וועם ארטיקעל
 ױערען באקאנם װעם רעדאקםאר פת הענט די

 ורעם דעלעגאציע די וועלכען באריכם. דער
עם פאר צוגרײםען פארםיי־קאנגרעם. י

 עםלי, װאס באקאנם אבער שוין איז עם
 געזאגם האם דעלעגאציע, דער פון פירער דער
 :אכן פרעטע־קאגפערעגץ ערשםער דער אריף

 איז עם כינע. קאמוניםםישע דאם פארלאזען
 אזא פונקם פארבליבען איז ער אז קלאר.

 געווען עס איז ער װי קאםוניזם פון געעער
 איז עם כינע. קיץ געפארעו איז ער ערב
 פארבאהאלטען נישם האם עי־ אז קלאר, אויך
 קאמונים־ גרעסםער דער פץ פירער די פאר

 ער וואם וועלט דער אין מלוכה םישער
 װעגען און בכלל קאמוניזם װעגען םראכם

 גע־ אויפן אזוי זיי פוץ קוממ וואס געפאר דער
 די װעז װי באװאפענינגען געוואלםיגע פון בימ

 דעםאקראםישע די אונםערצוגראבעז פרואווען
אינעוױיניג. פון געזעלשאפם

 לייבאר די צי זאגען צי שיוער איז עם
 כינעזישע די איבערצײגם האם דעלעגאציע

 זײ מצד אכרעסיע יעז־ע אז קאמוניסםעז,
 ודעלם־קאםאם־ שרעקלעכער א מים דראם

 נאר נישם געפערלעד איז וועלכע סראפע.
 איזי עם אבער פעלקער. דעמאקראםישע פאר

 װיכםיגער אזא פץ באריכם דער אז זיכער.
 א האבעז וועם דעלעגאציע םאציאליסםישער

 קרײזען ראדיקאלע אייף אײנפלוט גרײסען
 נישם איצם ביז האבען וועלכע יועלם. דער אין

 אץישט׳עלתג־לגבי מיינינג קלארע קיץ געדזאמ
כינע. אין רעזשים קאמוניסםישען דעם
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ױינלעמז ױם .י

 לאס אין ױניאנס ונזערע
 דעם האבען אנדזשעלעם
 גע־ דעם פון צחאםעגפאר

 באארד עקזעקוםײו נעראל
pc אינםערנע־ אונזןיר 

 גע־ שםאם אין שאגעל
 אײםערגע־ אן xxc מאכם

ג ו די קיאי־קמכער, די ס
 און ארבעםער םפארםװעיפ די דרעםמאכער.

 װײס־פרעזידעגם פירער, און בעאםםע זייערע
 פא• ארס אםיס זיק in האם ודעלכער אטא.

 םע־ אלס סםעגזאר. דילעיןםאר- קאוסם סיסיק
ם קראוק פח םעגעדזשער שאינ  םעני באארד. ח

ר דער pc באראקם.  ארן ױגיאן. דרעסםאמ
שאז ען, ח שולי ס ספארםװעיל םמ ח שאינ  ח

ע אנדערע די px קאונסיל. ם ם א  אקםי־ את מ
ץ געםאז האבען אלע םוער. װע  ז׳־יערע את אי

 גע־ אונז האבען זײ װי געםם. די אז כוחװז.

 באקח־עמרעבקײםען. אלע האבען זאלען רוםען.
. זײ װעם צײם די נאר װעז מן אי ר ע ד

 דער פאר פײערלעכקײם ?4םפעציןיי א װי
 לאבען זויגםערנעשאנעל דעד pc פירעדשאסם

 דעם pc דערעפעגונג די אז אד־אנזשילם זײ
 אינדוס־ קלאוק xyx pc סאנד רעםי׳יערמגם

 דער װען ודאך. דער px *ןרקופעז זאל םד׳יע
םינג  װעם ב?ארד עקזעקוםיװ געגעראל pc פי

װערעז. געהאלםען דא
פארנעלו־ איז פארזאםאגג עגפײצדלע די

 סעפםעפבעל םעז16 דעס דאנערשםאג. םעז
 האבען קלאוקםאכער ריונדערכמר בײםאג

 אוידיםארײם עםבאסי ריזיגען דעס אסמםילם
 פרעזידעגם פון אנװעזעגהײם xyx אין זאל.

 געגעראי* pc םיםגליד־ער די pא דוביגםקי
םמםײלם איז באאר־ עקזעקוםיװ  געודא־ אוי

 די pc פערציג צו םשעקם עדשםע די רען
 רזיםײערם װערעז װאם װעםעראנען הדנדןדם

מן יןזר. הילגםי
 גע־ האם אםא םעםיוע־־* וױ׳יס־פרעזידענם

 פאר ®זנדען pc פסאבלעםעז די װעגען רעדם
 פרא- ספעציסישע את בכלל עלםער־פענםיע

 באשםײם ודאם אנדזשעלעס. לאם אין בלעמען
pc קלאוקפאכער עלםערע צאל גרויםער א 

y־ האבעז ודעלכע x r] אין געארגעם ־*אגג xyx 
־ פאדקעםס. אנדערע איז אינדיםםדיע ע ר .  די

םי׳’:;  הז-ס־ פאנדעז• די pc אייגשםעלוגג ®'אםי
 פאר װיכםיג באזונדערם איז אגנעװתעז• ער
אגחשע־-עס. oie? אין קל*וקמזכער די

 יאס pc פענעדזשער םםעניןזר. איזידאר
 ־אט באארד. ײשזןינם קלארק אנדזשעדעס

 עי־ דער אזיי וױ אוםן דעם װעגען גערעז־ם
 איינגעשטע-ם דא איז פאנד טער־פענטיע

 װעלכע א־גטער רעגודאציעט די און געווןןרען
 פארעהרונג גרײס פים ־אם ער ארבעט. ער

 װייס־ פארשםארבעגעם ד<ם װעגען גערעדם
 שאםער דעם פײגבערג, ישראי־ סרעזידענם

pc עיטער־פעג־ איינצישםעיען אידעע דער 
 ער איגדדסטריע. דער pc חשבץ אויפן סיעם
ײבט אייר ד,אם  דער װאס בײטראנ דעם גזד

 געראכט ־אם לאנגער הײראז סארשםארכענער
 היגע די פאר יעםייערםעגם רעאליזירען צו

 א־־ז ער ־ואט צײם דער דע־ך ?לןױקראכער
דירעקטאר. קאוסם פזןס־פיק געױען

געײא־ אדר«סירם אויך איז םיסיגג דער
 ®אניפעק־ דער pc כאםהעס. בארױ pc רעז

>

 אנ־ װײם־פרעזידעגם אסאסיאיישאן, םשורערפ
 םשער־ איםפארשעי װעסט׳ א. דען מאניגי.

 קלאוק־ אלסער אן העהקעל- בעגי און מאן׳
פענסיאג-לרעז• די פין אײגער םאכ־ער.

 אויף ענםםערענדיג דובינסקי. פרעזידענם
 אין זאל םעז אז רעדנער p*־ pc װאינשעז די

 דער־ pא פעגסיעס די דיעכערען קענען גיכען
ען ב  אגשםאם יאר זעכציג צו רעטייערען מי

 יאר זעכציג pא פינף ביז ווארםען דארפען
 גוי־ דאס איז פארלויפיג אז דערלערם האם

 צאלונגען די אז זיכער פאבען צו םיגסםע
p זאלען פאנד צום בתים בעלי די פצד t 

 קלאוק־ אלע רעםייערען קעגעז צו געמג גרוים
 די דערצו. בארעכםיגם זיינען וואס םאכער

 עלםער* דעם pc דערגרײכונג װיכםיגסםע
 איז אנגעװיזען, דובינםקי האם פאנד, פענםיע

ןילםער. דער אויף זיכערקיים די
 דובינסקי פרעזידענם האם רעדע p־n אין

 ערשםען צום געקומעז איז ער װי דערציילם
p מאר v האם ,1930 אין אנדזשעלעס לאס 

 םיצען צװיי ארום בלױז געםראםען דא ער
 צאל זײער איז איצם פיסגלידער. א?םיװע

 אוידי• גרויםען דעם ןןנצופילען גענוג גרוים
 — באגרייפם ער ט1םא םיםען אין םארײם

 פאראן איצם ױינען עס אז — געזאגס ער האם
 אי־ פראבלעפען »ץ שװעריגקייםען געודיפע

 אלמםײנער דער pc לאגע שװערער דער בער
 ארבעםער די םיי אבער לאנד. איץ עקאנאפיע

 אינ־ אן האבען ארבעםםגעבער די אויך אוץ
 לע־ pא ארבעם די אויפהאלסען אין םערעס

 דערװארבען זיינען ח־אס בעגם־באדינגונגעז
יאר. צװאנציג לעצםע די אין געיוארען

 צו באפיאונגען דערפאלגרײכע .אונזערצ
 אונ־ pc רעבענם־פםאנדארד דעם העבערען

געזאגם דובינפקי ־אם — פיםגרידזיר זערע
 לעבען דעם פארבעסערם נאר נים האס

pc םםאביליזירם אויך נאר ־.,ארבעםע די 
ר אינדוםםריע. די  איג־ אנהאלסעז פתעז פי

 כאכענ־ צ־זאםענארבעם קאגסםרוקםיױע זער
 סםיםו־ צו אנשםרענגונג פעגלעבע יעדע דיג

 קען דאם ב־ײז וראס איגדוטםריע די ייירען
םעך. די לייזען שותריגקיי
פע:ס'א:ערען. אלפע די צו רעדענדיג pא
 באזונדער א אין דא' pא געזעטען זײנען וואם

 דדבינסקי האט פיאםפארמע• דער בײ אפםײד
ײ .רא:בע געזאגס:  דעם פאכען בתים בע

 גיבען פענםיע דער פיט אז דענקעז• pא טעות
 אז איז. אכית דער אופזיסס. *פעס אײך זײ
 ארבעם פאר איצםער ב־ײיז א'יד באצא־יעז זיי

ס גענודען אײך פין האבען זײ װאט  'ארען כי
 די געלט דאס געהאלסען האבעז די צוריק.

 צא־יעז ניט אפילי ־ארפען א־ן יארען א־־ע
p v דערפאר״. פראצענט

 ־־*אס די האבען אווענם זעלביגען דעם
 באגקעט א געגעבען ױ:יאנס אנהשע־־יעט

 גענעראל דער px שרעזידענט דעם יכבוד
^ םי קי ע קז  ערשםע די px ײניאן דער pc צ

 געםם. ־ עהרען אלס פענטיאגערען ־ קלךוק
 ריםג־־יידער אקטױוע הונדערט זצקס ם1אר
pc ייניאן דער px זיי־ געםט אײנגעי^אדענע 
באגקעט. ב*ים גד־וען אגוועזענד נען

 דזשארדזש האם באנקעם בײם רעדע px אין
 פעדע־ אמעריקען דער pc םרעזידענם מיגי•

קאפפלירענםירס שםארק לײבאר■ אװ ריײדאן

די אינםערנדשאנעל. אונזער  איגםערגעעא־ .
אן ווארקערם גארםענט רײדיס גער ־ ױ:י - 
 די איז — געזאגס פיני פרעזידענם האם

 ארגאניזא־ ארבעםער פראגרעסיװע פײנםםע
צו װעלם, דער אין ציע ם׳ ײנ  בא־ די םאג ה

 ארבןיםס־ px ארכעםער די צײישען ציאונגען
 אינדוסטריע קלײדער פרויען דער אין געבער
 בא־ באגײםםעיצנדיגער א װי דינען קענען

 איר אן ענדלעך נעםס אינדוםםריע אז וױת
 אסנוצונג דער פאר פאראנםװארםלעכקײם

pc כוחות״. ארבעםער די
 מיני פרעזידעגם האם — לאנג .יארען

 אםעריקאנער אונזערע האבען — געזאגם
 די אז פרי<ציפ דעם םאר געקעםסם ײניאנם

 גע־ דארף כוחות פענשלעכע pc אויםנוצונג
 װי פרנקמ אינדוםםריע דער pc ווערען דעקם

 געדעגק איך םאשינעריע. pc אםגוצוגג די
 גע־ פלעגען ביר־ברויערייען די װען ציים די

 שלע־ צו םערד בעלגישע גרויםע. די ברויכען
 זײ םלזצ^ז דײ px ביר־װעגענער די םען

 וואס אבער פענשעז די אפהיםען. זײער
 ניט גאר די האבןין געארבעם דארם האבעז

 די pc אײנער האם — אדרזאך די אפגעהים.
 פערד אנדער אן — דערקלערם פארוואלםער

 ײי:ען ארבעםער נייע דאלאר. 800 קאסם
pnxc געניג px גיס גאר קאסםען זײ. .־ .

 אנער־ באודעגיגג. ארבעםער דער אין .םיר
 צ' אײגענםיפער די pc רעכם דאס קענעז

 *־א־ יושר־דיגעז א פאכזװ צ' px פארװאלםען
ע אויף פים ר ^  בא־ פיר איגױעםםירונגעז. ז

 ארבעטער דעם pc רעכם אײפן אבער שםײען
 װאס רײכםיפער די pc חלק ײשר־דיגען א צו

px בלויז נים את דאס באשאסם. פראצע 
 פרן אויר זיך לײנם עם נאר רעכנ^ סענשלעך

שםאנדפרנקם׳. געשעפם א
 די אגגערירם האם דובינפקי פרעזידע:ם

 װעגען אן איצם גייעז װאס אונםערזוכונגעז
 םיםגלידער .אונזערע פאנדס. װעלפעיר די

 אלגעמײ־ דער px ארבעםכגעבער אונזערע
 די — געזאגם ער ר.אס וױיסס עולם נער

 אויפגע* ווערעז עט וואס אוםערלעכקײםען
 ב- נישםא ױינעז פאלען. ראנכע אין דעקם

 װאס צוםרוי איז עס ײניאן. דער אין אונז
 שאפען px אײנםייום הויפט דעס געהאט ד.אם

אינג געזוגםע א  א־ן ארבעםער צװישען באצ'
 אינדוסםריע. אינז־לר אין ארבעםםגעבער

 גע־ האט צו^־וי דער ־וען יארען אראליגע
 פאר רעפפען ביטער געמוזם כליר האבען פעלם
 האבען איצט :•ארבעסערונג. קלענםםער דער
 מיטג־־ידער אונזערע פאר יזרינען געקענט פיר
ױכטעען אזא  װאוילשטאנד־ די ײי געװינס ו

טטרײק־. א אז פאנדען

1 * -b- |it ו> ■ *
 םטענ־ איזידאר pc ארטיקעל־באריכט אינם

 באארד דזשאינם וק5קלן pc רענעדזשער זאר.
 נומער פאריגעז אין אנדזשעלעם■ לאם אין

 א ארײנגעכאפט ױך האט -גערעכםיגקײם״
םעות. פארדר׳־פלעכער

 דעש וועגען נאםיץ. יעצטען דעס אין
 אז געדרוהט איז שאפ, הא'םם אין פטרײק

 דרײפ־ג א געפאדערם האם סעלוױן פיסעס די
 ענדין דארף עפ ארבעםם־ײאד. שםונדיגע

ארבעםס־װאד. שסינדיגע פערציג א
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 םת אפליקאציע יעדע דעה. יכעי1גי א האבעז .מיםגלידערשאפט. געװעזצנע די פארלייקענם
 דעריבער אם הענס. ײיערע אויך דירכגית אויפ־ אלץ דאס יוערם גאםירייעד• איצםער.
איז ער אז פילם. אבער יהיד דער געדעקמ.

 חודש פאריגען האבען *ר
 זיצונגען די פארענדיגם

pc פענסיע־קאםי־ דער
רע־ דרעספאכער pc םע

 אײף פאנד.• נדיערמענם
אוייפ־ ױינען עס וועלכער

הונ־ עםלעכע געםראםעז
 נײ־ די נים האבען װאם אפליקאגםען. דערם
 בארעכםיגט px צו קװאליפיקאציעס םיגע

 פערקיױרדיג איז עיס היײ*יאר. פענםיעם צ'
 אונזערע pפ פראצענם גרויםער א פאר װאם

 װעגען אנונג קגאפעז אזא האבען מיםגלידער
 אפערירען װעלפעד־פאנדען די אזײ װי דעם
 באציאונג אלגעמיינע ױיער יוניאן. דער אין
 געזעל־ אנדערע צו װי אזוי פאנדען, די צו

 ‘אפםפאי איז אונםערנעםונגען. שאפםלעכע
באגרייפען. צו ש־וער

 דעם pc פארשריפס ערשסער דער לפשל.
 אפייי־ דער דאס איז. םאנד רעטייערמענם

p מח האנם x א^ט יאר 65 אמװײניגםמען 
מז ביים א םפ  םאר• װאס אפליקאציע■ די אוי

 שפע־ px נים אופשםענדעז■ קײנע א־נסער
םען5 דעם װי םער  דאכם איז, דאס ײני. ו
 קיינע נים ױך פאדעי־ם עם px קלאר זיך.

 מענשען פילע געקומעז זיעעז דאד פירושינ^
 יאר. pc 65 אינגער געוז־ען p?rx ײעייכע

 אז דערקלערשגעז• קיינע נים העלםעז עס
 פוזען ידניאז א אלס px געזזרן. דער איז דאס
i ריר x מיסגליד דער געזעץ. לויםן פירען 

אופצופרידען. אי*ץ אבער בלייבם
 פיר האבען שװעריגקײםען גרעםםן די

 לײם װעלכע. מיםגלידער. יענע םים געהאם
 אין געארבעם הארעז םוזען רעגרלאציער די

 יאר 15 אפוײעינסםענפ די־עם־שעפעי־ ױניאן
px אינםערברעמנג. אן אז יאר 5 י׳עצײײ די 
־1םיםײ דער פאל אין  ארײסגעפאלען איז '
ח פאי יוניאז דער פון  .,אפריי מאנאם ״י

 יעדע פאר יאר ו הר־ידיס ער באהומם .1949
 אדער .C’x 1933 מיםגי^ידערש^רה. יאר ו

 20 פרן הכל סך א געארבעם האבעז מיז דר
 לעצ־ די px דדעס־פירמע. ירניאן א px יאר
 ביישםייערען װעלכע שעפער איד יאר 7 טע

 בא־ צו אונםערברעכינג. אז אז פאנד. ןיים
 װדם אים פעייען װאס יאר ו3 די אנסירעז1י

 יעדען פאר הרעדית באקומעז פיםגליד דער
 מיםגיייד א געװדו איז ער ײדלכעז איז יאר
 פאר יאר 5 יעדע פאר יאר 1 איז i<m זייה
.1944 יאר דעם

 נליםדן צי־ות די אז זיד. פאי־שראים דם
 אינזערע אין װאס דערפמ עי־ש״דים. זיי־

 גדםראכם ויס מיר האדעל י«ירײו אײזדריז
ע מיז כ ^  רןזםייערמלזנח. װי זױינפירונגײז אז

 גלישוו ניח דרלח־הרייד דדר איז ציוייײדית.
 למזי־ דלם ױער ארואײזירה דזיז״דה גסװג

iv דדױאלח גדיײי־אל־דמי־ייק. ײיזז rx מײנ־ 
 אופאגית ײויאי דדי״ *יײ ז^ײיימהײזײז י-ײי

 ארײס־ סײזאי נאכז ראייד אין םעזאז, י״ז־די
 האם אפם גאנץ ױניאן. דער פט געפאלעז

דױם■ פאנאט פאר א איינשפארען צוליב מען,

 גע־ אלעמאל ייניאן־מאן. א געײעז אלעמאל
 בא־ דער װערם אםם גאנץ םרייד. איז װעז

 פאר לייענט מען װען איב׳ױ־אשם טרעםענדעי־
px ער• זאגם ״ס׳םײםש״. רעקארד. ײניאז 

 ױניאן דער אין פיםגליד א גע־וזה בין «איך
 געקרא־ און געםםרײקם .1912 יאר אין נאך
 אן איז עס יא. סקעבס״. פין געשלאגען גען

 יאר אין מיםגליד א געװעז איז ער אםת.
 1920 ביז 1916 יארען די פאר אבער .1912

 געװארען ײניאן. דער אױסער געררען ער איז
^ד א װידער םג  אין ארויסגעפאלצז px מי

 .1933 אין זיד אנגעשלאסעז ציריק .1926
px ערשם שפעםער. יאר 3 םים ארײסגעפאלעז 

רעקארד. ױניאן px אן ער הזךט 1942 זיגס
 באלאנגם 'מיטגליד דער האט צ־זאמען

 יאר. pc 25 לן קירא א י־ניאן דער אין
ס ײ  בארעכםיגם נים אבער ער איז רד^כ די י

 פאל־ די פחמת יאר דעם זיך צויייקצוציעז
 יאו־. 15 די pc סמך אויפן :אירזאכען גענדע

 לעצמע די פאר קרעדיט פולען ער באקימס
 P’X צי px >1954 ביז pet 1942 יאר 12

px פעריאד דעם פאר יאר האייב א pc 
 האלב א px 13 צוזארעז .1935 ביז 1933
 װייניגער יאר האי^ב א px אייז אדער יאר.

 20 די pc סמך אייפן אדער דארף. ער װי
 יאר 10 די פאר יאר 2 ער באקימם יאר.

 יאר px 15 1933 פאי־ pc דערשאפםי1מיםגי
 פעלם יאר. 17 עס איז צחאמעז .1943 נאד

יאר. 3 נאך ארום. אזיי אים.
'tji עס x פאלעז אייניגע גדװעז אײד 

 px 68 pc 70 עי*סער אין מיחג^ידער ױאי
 לא־ אינזער צי גלייאלדזזז זיד האבען יאר

p זײ אבער מיסע ;rx ױניאן געװארעז ערשה 
^ידער  די .px 1942 אדדי־ 1940 איז מייז

 באםראכטען אײנער 7X קען :איז ריאגע
ה  איז ער ױען פיאנדר. אייפ "עטעראו. א̂י

רי 55 אדער 54 צי םרייד איז ארייז א  איז י
 א צאיילן צו מחײב אים םרייד די איז צי

 פאר־ דארט האט ער ווי נאכדעם פלנסיע
י יאר n אדער i י אינגאנצלד בראיס

לאמי־ דער צ' אפעליי־מ דאבעז איײיגע
 זײ מיט אײױעעניש האבײו זאיי ױײז טל

 האנ־י1י5א די האבעז י־ניאז״, א דאד איז «־זס
 אלצמאל ניס מיז «רעז וד׳יזלנה׳דיז. י־עו
 מענשען די האי־עז דא .”ודזע׳ז 'יײתי גיײ

 אלע םירלד. ריכסיגע י־י איז גדל^אפמ
װידוע־ צים באצי״יגג אײזער ויײהדז אינדי ' 

 די pp’x מיר װאר יזאללז איז יייײי^יד. ?זן1-
 מיר נ׳אררײגען דדיל־זאגער. אייחשיייחללכ־ז

 אינזלר פאר אבער איז דס דלזזדץ. דײם א»>ח
 עס װאם ײאז,. ■v א־חייסיי^דד וטייןזד ראמיײד

 די איז דרשטעום. פא^דז. אידמײל איז איז
 לי־ולוױמללזי—■X הײ־יאי־ אפלידאיטעז צאי*

 *,X ציוײחײנס. .1587 פיז די־ל סד — ור־יס
 די ױארם־זאגער. אײנץיגע די ניט מיר נלזז

עס דער פון בתים בעלי אינדוםטריע די

 שװערע א געהאם פענסיע־קאמיםע די האם
 צ' באפיס דx האס זי ודעלכע אויפגאבע.
שר׳דיגעז א אײף דערפיאמ  איז עס איפן. יו

ציפרידענצושםעלען. אלעמעז ש־-ער אבער
pc פענ־ די ,שעלכע אפליקאנםעל. 305 די 

;זײדעז אויסגעהערס. האם סיע־קזאליטע
 p?rx 26 ;געיוארעז נ־םגע־ײכען 176

 װעט אפליקאנםעז 43 ;געװארען אפגעלייגם
 איבער־ ױינעז ך .■אונכערײכען וױיםער כיען

 .יעסיפראםיםי־ א צי געדואדעז געגעבען
 צו פאדפעלם אינגאנצען האבען 9 קאמיםע;

 צד־ T5rx 83 px קאמיסע דער פאר קומען
געװארעז• ריקגעװיזעז

 גימ־ פריער pc 7>rx אפליקאנםעז 667
tppx n געװארעז געהײסעז s  px באשםע־ 

מז ודעי׳כע אפיייקאנםען. םיגםע א  אפגע־ ה
 אײף pc 1953 רעטײערפענם ױיערע ייײגם

 האבען איצס ביז אז ר״שם. דאס הײ־יאר.
 אפי׳ילאנםען pc 1099 הכיי סד א שױן מיר

.1954 יאר פאיז גיםגלהײסעז
 ציײקגע־ יעדעד אז זאגען. צו איבעריג

 צ' רזיכם פילע דאס האס מיםגליד .ױיזענער
 דער pc באשליס דעם געגען אפעלױשת

 אפילט־קאנױםע. דער צי פדנסיע־האסיםע
 בלענע־ י׳אלאיי די pc באשםיים רועלרע

 אסא־ בתים בעייי די פמ פירער די דזשלרס.
 םשערמאן אופפארסייאישעז פיםן סיאיישאנס

בדאש.
 דאנק א דאס זאגלן. צר אונז פרײם עם

 עםלעכע אנגענדפזין האבעז מיר װאם דעם
 פארבינ־ אין יאר אנפאנגס באשל־־רעז נייע
 פראגראם. .י־עײיידרפיזים אינזער פיס דינג
 צודיל־ xx ק־יז פיםגליד א אז לפשל. װי,

 אפריל ערשיזען דדם :יאר px פאל 2 ציעז
 זפן כל אז אװ. אהטאבדר דרשםעד דדח אש
 XX לזימ גיםגלזדזיײזעז cxyx אפליי־יי־״אז אז

 D7X ודיל. xy װעז צוריקציען xמיסגלי זײיר
 אפינ^ XX’ דסלסרד איל אדעל יאי־ ודהםסדד

 יעהאלפעז. פארזירײרינג ’X אס סאהד האט
x^ צאל היפשע א אז y x ^ c אפ־ פלאנען 

י צ־ייײועז ל שפעםעל. א־ײ׳ רעטייערױדים ד
 xyx צי הוײליז יייהר^ידזזר פדר איד ױײר

 xx: px דענש xyx זםן 1כי אז איבעו^־יגװג
 גלײכעל ייי א איז גדזינט. שחידעל דײח

x ביםלצל צר אפבעמ ’X דארצױדצעז y r’X 
 ודיל פען אבײ^ פ־סה־אוד־פאם. ארימציגית

 px הופלז ותים צייס די יידז אז זירדר זימ
c פארלאזם ױדי jx קענען פעז זאיי דרייד 

 oxx שייײטייהײםען. ש״ם היײ זד רדײיימרלד
 exsm איז 'ועלכעל צװאנג גײזינמלי א איז

יועלדז. צו באגליסם
רז דלי ךי  פאליפױ* אלס א*יזי*כױ*ייל* פדי
ד פױ פידער שעד ײ ײ פאדמ

 געהאם xx האבעי יוײ^רע א־נז. פמ די
cxy,xy:'S פ צוxעזעxאייזענהאיעל׳ס ענט 

27 nyx .yxyxאן האבען אײגיסם. סטען



ם צװייפעל ר םיזי א מ  זיין אין אים מים סי
 מיט באנוצען צו באמיט זיך האם ער לאגע.

 אײנ־ אים מים זייגען װעלכע קונצען אלע
 און םרײגד זיץ דורך געװארען שםודירם

 אבער מאנםגאמערי. ראבערם — ראםגעבער
 נעבעכדיגע א געװעז איז עם דערפאלג. אן

 א ?זאקע ער איז ערשםענם, םארשםעלונג.
ר אלם זאך. דער אויף םעםפ ביםעל # עז  ר

 רוזוועלם׳ן פון װיים זײער און זייער ער איז
 האם צוױיטענם, םרומאנעז. פח אםילו און
 און אומאנגענעמע אן זייער געהאם םאקע ער

 גע־ ממש האם מעז אויפגאבע. אוממעגלעכע
 געװען נים איז הארץ זית אז םילען. קענם

 איז עם אז איז, הכל סך דער דערביי.
דורכפאל. א — ארויםגעקומען

 אלע מיט אנגעשםרעגגט זיך האם ער
 זײן אז אײגדרוק. דעם מאכען צו קרעפםען

 דערפאלגרײך געווען איז אדםיניםםראציע
 אז ;פראיעקםעז זיינע אלע דורכפירען בײם

 א אין איז לאנד פון לאגע עקאנאםישע די
 און ארבעםען פענשען צושםא^ד־; גונד*•

 אין פרידען. הערשם לאנד איז פארדיגען.
 מים אז אלע, םיר וױיסען אבער אמוז׳ז דער
 םון אויםבעםערונג דער פון אויםנאמע דער

 דורכ־ נים איז סעקױדיםי,פראגראם סאשעל
 פלע־ זיינע םון אײנער ?ײן געװארעז געםירם

 םון עקאנאמיע די אנבאלאנגם וואם גער.
 פפעקו־ װאל־םםרימ די אייםער איז לאנד.

 קאפיםאל, גרוים פון פארשמייער און לאנטען
 זאגען. צו נים װארט גום קייז קיינער האם

 ארומגערינ־ .לכתחילה זיד ־אם אייזענהאוער
 קאנסערוואםיװען מענשען־פון די מימ געלם

 און פארםיי רעפובליקאנער דער פון םליגעל
 דער באארבעם. גרינטלעך אים ־אבעז יענע
 אונ־ נים ער װאלם םויײעריגער. א איז סוף

 ;קאנגרעס דעם פארםײדיגען צו םערגענומען
 קריםישע דורכאויס א פארנומען ער וואלם

 פירעלשאפט. פארםײ דער בנוגע שםעלונג
 מוחל געקענס איז עם וױ נאד אים מען מאלם

 באשלאסען אבער האם פרעזידענם דער זיץ.
 צו פארטײ. זיין פון פירער דעד ווערען צו

 אזעלכער אלט און ווארם־זאגער. איר ודערעז
 אויף נעמען און קאנסעקווענם זייז ער מוז
ע די זיך אלץ. פאר פאיאנםווארםלעכיקײם פיי

 דאס אים װעם יױיםער אץ אן איצמ םון
 באהאנד־ צו אױפהערעז םאלק אמעריקאנער

 װעל־ גענעראל, פאפולערען דעם אלס לען
 אמעריקאנער מיליאגען 3 געםירט חאמ כער

 קריג פארצווײפעלםען א אין יוגזגנםלעכע
 און הארדעס םאשיסםישע אןן נאצישע די םים
 נאר זיגער. דער אלויסגעקוםען ענדלעך איז

 פון פירער פאליםישער און פדעזידעגס אלם
 וועל־ קליקע. פאליטישער הערשעגדער דער
 זוכט און פאלק םיז װילען אײפן פײפמ כער
 װעל־ די י־ײכע. די צוםרידןינצושטעייען נאר
 פון גוטס און האב דאס קאגמראל־רעז כע

* לאנד.
 אן מאיי דאס זיך שטרענגט איסזייםם גיט

 אויםצרק^ע־ באװעגונג ארכעםער גאנצע די
 װיכםיגע די עולם אםעריקאנער דעם רען

r אישיט c פאר־ קאמפעין. הײ־יאריגעז דעם 
עז ר ~ ען' כ  מיליא־ דעי־גרײכעז צי געמאכם זו

 און פארםערם ארבעםער. אפעריקאנער נעז
 געםרא־ זימעז ירעייכע םעגשעז■ פאיקס םתם
r גןײחזיעז פען c קריזיס. איצטיגעז דעם 

 נימ קריזיס דעם װילען רעפובליקזמער די
 ארבעמעבדיגער יעדער אבער אנערקענען

 מאג. צי הײנם עס פילם און וױיםם מענש
עז רדעלכע ארבעטסלאזע םיליאנען די זיך דייי

—:------------------> 26 דיט
 ווארםען און םאם־יקען פארמאכםע די ארום

 ארבעםו דער צו צוריקרופען זיי זאל מעז
 ־וועלכע םויזענםער ד-ונדערםער אנדערע די

 אויף קוים םארדיגעז און םיילװייז ארבעםעז
 זײ־ װעלכע ױניאנס די מאכען; צו לעבען א

 םארשײ־ דורך געבונדען און געצוימם נען
 וואק־ דער ;געזעצען םעםט־הארטלי דענע

 װעלכער לעבענם־סיטעל, םון יקרות םענדער
 פארשפרע־ פדומע אלע די אויף געקוקם ניט

 רעגירונג דער פון צוזאגען די און כוגגען
 אלץ דאם סאנאט. צו מאנאםי םון שםייגם

 פאליטישען מין א שאפען געזזאלפען האט
 פעדע־ .אמעריקען די װעלכען איז רעװאלם

 אװ .קאנגרעס דער און לייבאר״ אוו ריישאן
 אומ־ װעלען ארגאניזיישאנם״ אינדאםםריעל

 דער פון ראלע די שפילען פארמיידלעך
, הויפט־אפאזיציע.

דרעסםאכער די צו אױסרוף
 פא־ אנקומענדען דעם םים שייכות איז

 דרעם דער האם װאל־קאםפעין, ליםישען
 םפעציעלען א באשםימם באארד דזשאינם

 יאר פאר׳ן קאמיםעט אקציע .פאליטישען
עז ״1954  פראפאגאנדע ברייםע א אגצופיי

 אונזע־ צװישען אויפקלערוגגם־ארבעס און
 די זאמלען צו צװעק םיםז מיםגלידער רע

 פובליסיטי, םאר קאמפעיףםאגדען געהעריגע
 פדא־ טעלעוױזשאן און ראדיא ליטעראםור,

גראמען.
 פאנאנדער־ ד.אט קאמיטעט דאזיגער דער
 שאפ־םשערלייט, די צו אויפרוף אן געשיקם

 אנדערעס צװישען װערם עס וועלכען איז
:געזאגם

 מיר װעלען נאוועמבער קומענדען .דעם
 מיר קאנגרעס. נײעם א דערוױילען דארפען
 אויםצוקלײ־ מעגלעכקײם די האבען װעלען

 טאן װירקלעך זאל װעלכער קאנגרעם א בען
 ארבעטם־ וואקםענדער דער געגען עטװאס

 הױ־ גװאלדיג די שניידען וועגעז :לאזיגקײם
 דעם זייז באהילפיג זאלען װעלכע שםײערען, כע

 מיליא־ די אגשםאט ארבעםס־מענש ארעמען
 א שטיצען זאל װאם קאנגרעט א נערעיז;
 קלאםען, ארעמערע די פאר פראגראם האחיגג

 ׳םעפט־ דעם מאכען בסל זאל יועלכער אץ
 אימ־ זאלען ױניאנם כדי געזעץ׳ הארסלי
 אינטערעסען די פארםיידיגען צו ךת שםאנד

ארבעםער. די םח
 ־אבען סטײט יארק ניו פון בירגער <די

 א דערוױ׳ילען צו היי־יאר מעגלעכקײם א
 ייעדזשיםייא־ ױיע א און גאװערנער נײע&
 אין װי גוט אזוי פונקט אלבאני אין םור.

 פאלי־ רעפובליקאנער די דינען וואשינגםאן
 פארםעגלעכע און יײיכע די בלויז םישענס
י קי׳אםעז•  ארבעםער יד פון אינםערעסען י

ט זײ גײען  און דױאי געװען איז עס אן. ;י
 װעלבע אדםיניסטראציע אירפרײנדלעכע ױץ

 ארויםגעצװאונגען אלעמען אונז אויף האבעז
 םראגםפארטאציע־האס־ אין רע;ם העכערע

 א אז פארגעסען נים אויך טארעז ריר טעז•
 מיס־׳ אונזערע ווערעז דיואי גאװערנער דאנק

 באקומען בײם דיםקריםיגילם אםם גלידער
 בענע־ איבעםםלאזע דיערע אויםגעצןךים

 פארשיידענע אײסשםיץ מיזעז איז פיםס
ש״עריגקײםען.

 סאציאלער דער אויף ענטםער ״אינזער
 רעפובליקאנער די פון גע־ריסענלאזיגקײם

 און דארף — אלבאני אין אװ וואשינגםאז אין
זיך רעגיםטרירען דורך ײערען געגעבען מוז

 דעם װאלען די אין זיך באםײליגען דורך און
נאװעמבער." טען2

װארע־ א מים זיך ענדיגט אויםרוף דער
 שםיצען צו מיטגליד יעדען צו אפיל מען
קענען• ױי װאס אלץ מיט קאמפעין דעם

 גענויע קײן געװארען באשטימט גיט איז עס
ײעט יעדער אז האפען, מיר םומע. טגליד׳  מי

 מעגלעך, איז עס װיפיל געבען םריװויליג
 באדײטענ־ א זאמלען קענען זאלען מיר כדי
, פאנד• דען

 גע־ םארטײלם זײנען ליסטען ספעציעלע
 זײ װאו שאפ־טשערלייט, די דורך יוארען
 זאמלונגען מאכען צו גלײך געבעטען זײנען

 אין געלטער די ברענגען און שעפער די_ אין
 װי רעםיט א באקומען װעלען זיי וואו אפןס
 אז דאפען• מיר סטעמפ. ספעציעלען א אויך
 אז און װארעמעד א זײן װעט אפרוף דער

 ארײנוואר־ זיד װעלען מיטגלידער אונזערע
 געהערי־ דעם מים וואל־קאמפעין אינם פעז
עגטוזיאזם. גען

 דעם איך װאלען די פרן רעזולטאט דער
 מאי ערשטען צום איז עס וואו מ<יז- שטאט

 דעמא־ א געװארען דערוױילט יאר 20 אין
 אנזאג גוטער א איז גאווערנער, קראטישער

 רע־ קאנסערװאםױוע די דערװארט עס װאס
גאוועמבער. קומענדען דעם פובליקאנער

געזעץ אננזי״קאמוניסטישער דעד ׳
 אין זײן חושד ניט אינז קען קײגער

 קרעמ־ פון אפאלאגעטען די צו פדײנטשאפט
 אײגענער אונז־לר איז דאך מיר האבען לין.

 פירען יארען צענדליגער געדארפט ײניאן
 אנ־ די געגען קאמף אומאױפהערלעכען אן

 באר־ זײער פאשיזם. רויטען פון דיענגער
 אומפאר־ אעזערע איבער מארד בארישער
זײ־ ערליך. און אלטער מאדטירער געסלעכע

 אי־ די פון אײםראטונג סיםטעמאטישע ער
 פרי־ אונזער ױיט האבען. מיר װאס דעאלען.

 הײליג, און שײן פאר געהאלטען ױגענט סטע
 גע־ שום קיץ אונז אין דערװעקען ניט קענען
 דאך קאמוניסטען. צו סימפאטיעס פון פילען
 די אזױ װי אוםן דער אז זאגען. מיר מוזען

 קאנגרעם םונם איז פארטײ קאמוניסםישע
 איז ארמגעזעצלעך. א^ס געװארען דערקלערט

 אלגעמײנעד דער פאר קלאפ שטארקער א
 בא־ מוז און לאנד אונזער אין פרייהײם

 רעכט־דעגקענדי־ יעדען פץ װערען קעמםם
. מענשען. גען

 אנ־ את געזעץ אנט׳־־קאמוניסטישער דער
 עצטער1י טאמע די אין געװארען גענומען

 איז עס בעת סענאם־סעסיע. דער פון שעה
געזעץ• אנדער אן געװארען פארהאנדע^ט

 אםילו האם דיסקוסיע דעד פון היץ דער אין
 אפגערעדט טראכםעז• געקענט ניט קײנער

 װעגען אגאליז. פארזיכטיגעו א דאכען פון
ם ע ד  באדארםט האט געזעץ אזא פי־איעלט. '

 פארהע־ אםענע װערען. שםודירט גרינדי^עד
 װערען געהאלטען געדארפט האבען רען
 ־1אי און ברײט זאל פראגע גאנצע די װאי

 דעם אנשםאם װערען. דירכגעליפםערט ױיטיג
 באדוי־ צים — סענאמארען אייניגע האכען \

 אזעלכע■ די צװישען געװען זײנען ערען
 צוגע־ — ליבעראלעז עכםע זײנען .;ױעלכע

 אז־י און ביל צום אמענדמענט אן סשעפעט
 געװאגס ניט האס סענאםאר אײז קית ײי

 גע־ אנגענומען ער איז געגען. זיד שםעלען
 געזעץ דער געװארען איצט איז און װארען,

לאנד. פון
און סאציאליםטעז דעמאקלאםישע מיר.

גערעכטיגקײט ^----------------
סאשעל אינט ענדערוננען וי װענןןן אינפארמאציע

נעזעץ םעסױריםי
27 זײט <{-----------------------------------------,___________

 אימ־ קײנע אלגטער ניט טארען דעמאקראטען
 דעמאקראטישע די אז דערלויבען. שטענדען

 אפגעשװאכט זאלען פאלק פון פרײהײםען
 אנ־ פריער פון גענוג דא זיינען עס װערען.

 קאמפע־ זיינעז װעלכע געזעצעז גענימענע
 פון עלעמענטען באהאנדלען צו געניג םענט

 יעדענפאלס קאנספיראציע. און סאבװערזיע
 מים װעג דער גיט געזעץ נײער דער איז

 װי ענין װיכטיגען אזא קען מעז װעלכען
 — פארטיי פאליטישער א פון לעבען דער

 זינ־ דורכאױס א דאם איז אגב. באשטימען.
 צ־ פטור אזוי װי װעג פאלשער או־ן לאזער
 קאכװניםטישע פץ און קאמוניזם פון װערען
 נויםיגט פאלק אמעריקאנער דאס אישוס:

 וואוינונגען- ביליגע אין אין ארבעט אין זיך
 קינדער׳ אונזעלע פאר שולען בעםערע איז
 איבער־ אץ אויפפאםינג מעדיצינישע אין

 ײשר׳דיגער און גערעכטער מער א אין הײפט
 מענשלע־ םיז פראדוקטען די פון פארטיילונג

פראצע. כער
 די פון באפרײען אמעריקע זאל מעז װען
 געװארען פטור ריר װאלטען דאז איבלען.

אישי. קאמוניסטישער גאנצער דער פון

יאר נייעפ צרם כאגריסם זײט
 השנה. ראש פון געלעגענהיים דעד צו

 זיי־ און לייענער אונזערע אלע מיר װינשען
 א געזונט. סך א מים יאר גום א פריינד ערע
פרנסה. אין הצלחה פון יאר

 נאך האבען עס װען צוריק יארעז מים
 פלעגט מאמעם■ און טאטעס אונזערע געייעבט

 האבען יאר נײעם צום אז זיץ. מנהג דער
 גלויביגע טוב. כל פון געױאונשען זיד אידען
 זיך האם עס באגריםונגס־קארטלעך. שיהען

 ריב דאס פלעגען ניט־גלויביגע װי גום אזײ
 געױען איז גיען טוב. ױם איז עס אז געפילם.

 דער װען איצט, שטימונג. געהויבענער א אין
 ביסייעך צו אוים שטארבט דור עלטערער

 אדער משמעות, זיך שעמען אינגערע די און
 צװײ־ ואיך קיייגער גאר ױי זײנען פילייכט

 װינשעװא־ א מיס זיד מען באנוגענט !)פעל
עם. בלײבט דערבײ און ניע

 — גענוג אייטמאדיש נאד זײנעז מיר
 באנית צו — זיך ענדערען צו שפלט צו שיין

 אר־ אידישע אונזערע פון הענט די דריקען
 הארצען. ם'פען פרן זיי. װינסען און בעםער

 מיט יאר■ א איבער עבען1דערי זאייען ױי אז
 זײ אז עילױ, דער און פאםיליעס זײערע
 זאלען אין געזינט בײם זית םאקד זאייען

 בעסערער א פאר ארבעם זייעי־ פארזעצעז
װעלם• שענערער און

-------------4 1954 א^טאבעך,

 לױב־ רךיגט זימערמאן טשאררם
ארבעטער־דינג פון שדיפמ

 מע־ זימערמאז. טשארלס וױים־פרעזידענם
 ױניאן דרעםמאכער .22 לאלאל פ,ץ נעדזשער

 צערע־ םייערלעכער א בײ האם יארק, נױ אין
 קעמפ ארבעםער־רינג יארקער נױ אין מאניע

 ארבעמער־רינג פון לויב־שריפם א געקראגען
 קאדף אינם בײםראג גרויםעז זיק פאר רי:ג

 ראםעז־דיםקרימינא* אח רעליגיעזער געגען
 אנםי־דיםקרימינא־ פונם פארזיצער אלם ציע,
 ארבעםער־ אידישען אינם דעפארםמענם ציע

 איבער־ אים איז לײב־שריפט די קאמיטעם.
 צוקערמאן דזשײקאב דורך געװארעז געגעבען

 געהילפם און פארזיצער געבינער■ בױמין און
ארבעםער־רינג. םין סעקרעםאר גענעראל

טיגןן פץ אנהײב מיטן  גייען חודש הײנ
 פארבעסערונגעז רײע א קראפט אין ארײן
גע־ כאציאל־פארזיכערונג פעדעראלען אינם
זעץ•

 עלטער־ איצט קריגען װאס ארבעטער
 ערשמען פון אנהויבענדיג װעלען, פענטיעס

פענםיעם. העכערע קריגע־ אקטאבער.
 װערען שפעטער ױעלען װאס ארבעטער.
 א־יך װעלען עלטער־פענסיעם, צו בארעכטיגם

צאלונגען. העכערע לריגען
 פאר־ קענען װעלען ־ארבעטער רעטײערטע

 צ־ בארעכטיגט זײן דאך און מער דינען
פענסיעס.

 72 פון עלטער זיינען ױאס פענסיאנערען.
 או:־ אן פענםיעס קריגעז קענען װעלען יאר׳

 פ־ן פארדינען ירעלען זײ װיפ-ל טערשייד
ארבעם. זײער

עי פון רעסוירטש־דעפארטמענם דער  אונז
 פאל־ די צוגעגרייט האט אינטערנעשאגעל

 מיטגלי־ א־נזערע פאר אינפארכלאציע גענדע
עי :ד

 היינטיגען װעלען ארבעםער רעםײערטע
 העכערונ־ ערשטע זייערע קריגעי אקטאבער

 גרויס די פענסיע־טשעקם. זייערע אין גען
 דעם פון אפהענגיג איז העכערונגען די פ־ן

 די אבער בענעפיטס. איצטיגע די פון הויך
 זיין ניט פאל קײן אין וועלען ־עכערונגען

 אײ־ אויב חודש. א דאייאר פינף װי װײניגער
של1י האט■ נער  א דאלאר 55 געקראגען מ

 דאלאר. 60 קריגען איצט ער װעט ח־דש
 דאלאר 70 געקראגען האט רואם אײנער אבער

 מיט דאלאר 78 קריגען איצט װעט חידש א
 85 געקראגען האט װאה אײנער און סענם 50

 מיט דאלאר 98 קריגען איצט װעט דאייאר
סע:ט. 50

 ארבעםעי רעטײערטע פץ פאנייליעס אויך
 פענםיאנערען פארשטארבענע פין איימנית און

בענעפיטען. העכערע קריגעץ *^1־ועי
 נאך װענדעז צו זיך נײטיג ניט איז עס

 באשטימט. געזעץ נייער ז־ער העכערונגען. די
 ארי־ן אויטאמאםיש גײען העכערונגען די אז

חידש. הײנט״גען קראפט אין
• • •

 אויגוםט :אד רעטייערען װעלען וואם די
 העכערע צו בארעכטיגט זי־ן װעלעז .1954

פענסיעס.
 1955 יאנואר ערשםען פדן אנהױבענדיג

 ביז ווערען באשטייערט פארדינסטען יועלען
 דער יאר. א דאלאר הונדערט 2 םדיזענט 4

 בלויז גערעכענם װערם שםײער איצטיגער
יאר. א דאלאר הונדערם e טויזענט 3 ביז

 ליבערא־ אויך איז געזעץ נייעם דעם אין
 אויםרעכענען פץ אופן דער געיוארען ליזירט

 פענםיע־ א פון דורכשנים־פארדינםםען די
 אויב געזעץ• אלםען דעם איגטער אפלילאנט.

 יאר םאגערע עטלעכע געהאט האט אײנער
 ײעלכען אויף ד־רכשניט־פארדינםט. דער איז
 פון זזײד די געווארען באזירט איז עם

 אויסגעקומען אייד פענסיע׳ חודש׳לעכער דער
 מען העז געזעץ׳ נייעם דעם לוים לייענער.
 אינגאנצען פארדינסטען מאגערע אזעלכע

 ארונ־ נים קען רען אבער ארונטעררעכענעז.
 נידעריגע מיט יאר פינף װי מער םעררעכענען

פארדינם האס איינער למשל, אויב, הכנסית.

 די אין יאר א דאלאר טויזענט דרײ ארום
 געארבעט, האט ער װעלכע אין יארען מײסטע

 מער ניט יאר, עטלעכע געהאם האט ער אבער
 בלויז פארדינט האם ער װעלכע אין פינף. װי

 מא• דאזיגע די װערען דאלאר. טויזענט ציױי
 דורכשנים־ דער גערעכענט. ניט יארען גערע

 אץ העכער אױס דעריבער קומט פארדינסט
פעגםיעס. די אויך רמילא

• • •

 איז אײנער אויב .1955 פון אנהויבענדיג
 געװען איז ער װען קאליקע א געיוארען חלליה

 גאר דעריבער האט און יאר 65 פון אינגער
 פארדינםט־ זיק װערט פארדינעז׳ געקאנט ניט

 די אז הײםם דאס ״אײנגעפרוירעך. רעקארד
 געקאנט נים האם ער װעלכער אין פעריאדע
ט ווערט פארדינעז  אוים־ ביים פאררעכענט ני
דורכשנים־פארדינםם. זיק חשבדנ׳עז

 פאר־ װערם (דיםעיבעלד) קאליקע א אלס
 צײט חדשים 6 איז יועלכער אײנער רעכענט

 פאח־ינען געקענם נים און קראנק גע־וען
 ארבעטען. קענעז מער נים קיינמאל וועם אין
 מוז פענםיע א צו בארעכםיגם זיק צל כדי
 םא־ אונטערץ געארבעט. האבען אײנער אזא

 לעצםע די פוו פינף געזעץ. סעקױריםי שעל
 אמװייניג* אװ רעםייערם ער אײדער יאר צען

 לעצטע די אין יאר האלב א און אית סםעז
 גע־ פאראומגליקם איז ער איידער יאר. דרײ

ײארען•
 גע־ אויך איז געזעץ ני־־עם דעם לוים

 אױף פארמולע בעםערע א געװארען שאפען
 עלםער־ דער פין הויך די אויםצורעכענען

 דורכשנים־פאר־ די פץ באזים אויפן פענסיע
דינטטען.

• • •

 פענסיאנע־ װעלעז 1955 פ־ן אנהויבענדיג
 אבער יאר 65 פון עלטער זײנען װאס רען.

 פאר־ צו רעכם א האבען יאד, 72 פון אינגער
 יאר. א דאלאר הונדערט ציועלף ביז דינען

 80 פץ םייל א אדער דאלאר 80 יעדע פאר
 איבער פארדינען װעם אימער וואם דאלאר.

 ארונםערגערעכענם װעם דאלאר, הינדערט 12
 פענסיא־ א אבער פע;םיע־טשעק. איץ ווערען

 פענסיע־ זיץ צו בארעכםיגט זיץ װעט נער
 פאר־ ער װעלכען אין חודש יעדעז טשעק
 אונםערשייר אז דאלאר׳ 80 פץ וױיניגער דינט

אײם. מאכם פארדינםם יערלעכער זיץ דויפיל
 אינ־ אין אינפארמאציע יױיםערדיגער פאר

 רע־ צום זיד ווענדעם קייםעס. דיװידועלע
 אינםערנעשאנעל, פון סוירמש־דעפארםכיענם

* יארק. נױ בראדוױי. 1710

מעהארטי׳ן װעגען בראשוד
 פץ בילדונגם־דירעקםאר סםאר. מארק

 זיין אז באקאנם. מאכם אינטערנעשאנעל,
 בראשור א ארויםגעגעבעז האם דעפארםמענם

 בא־ בראשור די מעהארםי. םענאםאר יועגען
 פרעדריק ײאם ארםיהלען סעריע א פמ שטייס

 האם זשורנאליסם, באקאנםער װאלםמאז.
 ײארלד יארק ״נױ דער אױ פארעפענםלעכט

 עס װעלכע אין און סאז״ ענד םעלעגראם
 אםא־ שפראד־םםיל. לעבעדיגעז א אין ווערען
 װיםקאנ־ צילעך-פונם איז מעםאדען די קירם

 קריגען קענעז םיםגלידער םענאטאר. םינער
שםיק. א םעגם פינף פאר בראשור די
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ױניאן קלאוקמאכער דער פון רודער בײם
אינ־ אונזער אין לאגע ־

 זיך םים שםעלם דוםמריע
 גום pc געםיש א פאר׳
 דער אין שלעכם. און

 קלאוקס לײז בעםערער
גע־ פאראז איז םוסם איז
מאג־ אין ארן ארבעם נוג

ר מ מ ע  אװערםײם. אסילו םעז ארכעם ש
ר אדן םיםעלער דער אין אבער ליגן  לײ׳ן בי

 דאזיגער דער םאר פלאכד- געגוג גיםא איז
 רעםעםיע, דעד פחםת ױיגען. מלבושים לײז
קונים. געגוג «אראן גים

מוי איז דאס  דער pc ן*ש*יגלונג אז ג
מ עקאנאמישער אלגעםײנער א  לאגד. את ל

 איםשםאנד איז פרוי םיםדאירםע גזיםער זײ
 ארן זיך פאר קלי׳ידונג גענוג אײעדקויפען

קס נים כױמחד* דער  רעםע־ דער אויף מקו
םןל• ארימערע p* ארבזינזער אכער סיע.  םי

שאאיצז נים קענען פרויען קלאם ג אי מגו
pc זייינ אויף ®זםילין־המםות נואמיר־ע די 

כיגע די צוקײפען קליידונס נוי
 די אח לאגד אין ארבעםםלאזיגקײם די

 אר־ םך א pc פארדינסםעז פארקלענעדנמי
 װאם גרוגס־אינדוסםריעס. די pא בעםער

 באד׳ײ־ האם פולע־ײאמן. קי? נים אדבעםעז
 פי־ pc קױף־קראסם די פארקלענערם םעגד

 אר־ דאזיגע די ארבעםעד־משאחוו^ ליאנןיז
מז םוזען סאםיליעס—בעםעז ײ ה  אײנספא־ אנ

 אויף ײזד ערשםצ די pא אויסגאבעז רען
 אנשםאם קליידעג. איז שפארצן זײ רדעלכער

 דורכ־ זיד מען באםים םלבוש נײעם א קויםעז
 בגד. פאראיאריגען. עלםעדען. טיםז צוקי־םעז

 קונים צאל די איינגעשרולפס וועדם אדום אזײ
 קלאוקס לית סיםעלער pא כיליגער דער םמ

 םעזאגעז• אונזערע איז צם פילעז םיר pא
 ניטא חלילה אינז בײ איז פונדעסנױיעגעז

 א בלויז םאסעז־ארבעטסלאזיגקײם. קייז
 אינ־ זיינעז ױניאן־םיםגלידער צאי קלײגע
 זאגען פירמעס םאנכע ארבעם. אן גאנצען
 אפע־ געגוג קריגען נים קענען דײ אז אפילו.

 פי־ קלאוק די זײנעז אײםנאם אז רײםארט.
 גרעסערע א פאראן איז עם װאו נישערכ.

 פינישערס קלאיק דער ארמםסלאדע. צאל
 קרי־ צו אנשםרענגינגעז גרײםע םאכם לאקאל

םינישערם. ארבעססלאזע םאר ארכעם גען
טעפםעפבצר. סוף איצם. אײם זעם עס וױ

 זאל סעזאן דער אז האפעס־נג• א פאראן איז
 עם און חדשים צוױי קופענדע די ציעז גאך
 די זיך זאל סעזאן שפצם־צז איז אז זית, העז

 םאגכע בײ פארבעםערען. א«"'י נאך לאגע
pc לעצםע די איז ריכדיל־םסארס אונזעךע 

 רא־ צו נים מךדאײנהיים א געווארען יארען
 אנהײב אין באשםעיייגגען גרויסע קית כען
pc .אקםא־ אין ױערם. עס רדעז אבעד כעזאן 

 הענדום־ פען לייפם םסארם■ די אין ביזי בער
 רייםם מען אח פאייסעקםשורער trx פענדום

 איז דאפ גארםענטס. שארםיגעי הענם די פץ
 לאגע געזונסע קיץ גארנים זיך. פארשםיים

 קען ײניאן די אבער אינדוסםריע. דער פאר
ענדערען. וואס •ױעי: דא

 גיט איז םאן הען ױניאן די וואם אלץ
 דער אין לאגע א־םגינטםיגע די אז דערלאזען.

 אײף וולרען אײסגענוצם ז>ד אינדיםםריע
 ארבעטס־באדינ־ אעזע־ע ארונסערצודריקעז

 האבען. םיר שעפער. ד־ אין גינגען
אונ־ pc םיםינג צ״ם אװעקפארעז מיץ פאר

pc ר ^ ח ה איזי ע ל ג א נ
באארד חש}>ינם קלאוק סענעדזשער גפנעראל

I . I.

f
 דער צו pא באארד עקזעקוםיװ גענעראל זער

?4 x ביי־ אפגעהאלםעז קאנזדענשאז. ל. אװ 
 דעאארםםענם־מענעדזשערס די םים םינגעז

pk אויפגענוםען זײגען עם ורעלמ בײ םםעפס׳ 
 דער pc פראבלעפען לויפענדע די געוואדען

ארבעם. םאג־םעגלעכער י־גיאנם
םיג פאר געהאלםעז האב איך ־ אנציאוױ נוי

 פראבלעםען. צװיי אויף ױױפםזעכלעד זען
 אנםקעגעגשפעלען זיך םיר םתען ערשסענ*

 אויםצונוצען בתים בעלי די pc •רךאװ יעדען
 אינדדםםריע דער pא לאגע אוסגיגםםמע די

 ארבעסס־ אונזעדע ארונסערצידריקען אריף
 מאכען םיר סחען צדױיםעג* באזײנגוגגדן.

 די אײגצוסאנען אנשםרזננגוגג באזעדערע א
 װעל־ די צו חובות pא גן^וגגעז לויפעגדע

 פון קװאל דער את דאם tifcp ®אניעז• סעיר
 מים* אונזערע סאד’ בענצפיםען נויםיגע די

גלידער.
 אינ־ אונזער אין לאגע אומגינםםיגע די

 פאנדען די אז פאראוחאכם, האם דוסםריע
ײגעז היײיאר זאלןןן  וױי־ פראצענט עלף ק
 שאפם דאס יאר. פאריגען װי הכנסה ניגער

 קאפ־דרייע־ נייעם אװ זארגען נייע אונז סאד
 ױניאז־פראבייע־ אלםע די צו צוגאב איז ניש
מעז•

ײאריגער דער ײ ײן ה :דאל־קאסי
 דער האם וױיםען םיםגלידער אונזערע װי
 אן ארגאניזירם באארד דזשאינס קלאוק

 אנצופירען אויף קאםפייז־קאמיםע עלעקשאן
 די איבער אויפקלערונגס־ארבעם דער מים

 פאנ־ זאמלען וואלען- ןדינםיגע די אין איעום
 אונזערע אריינציעז און קאמפית פארן דען

אקםיװיםעם. פאליםישער דער אין כיםנלידער
 עגםשײ־ אן שפילעז װאלעך הײ־יאריגע די
 םאצי^־עקאנאםישען דעם איז ראלע דענדע
 שטים־ אונזער דורך לאגד. אונזער pc י^עבען

 מיר זײנען גאוועמבער, קימעגדיגען צעםעל.
 ,זא־־ עס װער נאר ניס זאגעז צו אימשםאנד

 אין גאר קאנגרעס. פען84 דעם ארגאניזירען
 פאר־ זיך זאר קאנגרעם דער ריכםונג ײזלכער
 גע־ אונז האבען יאר צוױי לזיצםע די נעמען.

 מײנם עס וואם לעקציע גרינםלעכע א לערענם
 pc פארװאלםונג די ורען ארבעםם־רענש פארן
 ביזנעט׳. ״ביג pc הענם די אין ליגס לא:ד
 א־־ױענהארער־אדמיניסםראציע די וואפ אלץ
 געביט אויפן געווען איז דאס צי געסאז■ האם
pc .הײזער־ ארבעםער־געזעצען. שם^יערען 
 עקא־ אירע אלע - יוארם איץ מים -- בײ

 ציגזךטניטען געװען זיינען פאליטיס נאניישע
בירגער. פארמעגלעכע די העלפען צי א־יף

 רעפדב״י־ דער אונםער יאר• צוױי די אין
 אײםגעװאקסעז איז אדמיניטםי־אציע. קאנער

 פון קויף־קראפם די ארבעםסלאזע. ארמײ אן
 איז ארבעםער־באפעלקערונג אײגעםײנער דער

 סטא־ די װעלכער אין שםיפע א צו געזונקען
 יאיז װירםשאפט גאנצער דער פץ ביליטעם

 אנגע־ ניט ױעלען עפ אײב באדסיט. ערנסט
 די קען דיטייען געהעריגע די •־ערען נורען

 א צ־ ענטװיקלען זיך רעסעסיע איצםיגע
הײנטיגע די אין קרױיס. עקאנאמישעז פילעז

 אבםםראקםע אין בלויז ניט עס גײם װאלען
 פוםער און ברוים די אין גאר אידעאלאגיעם,

 ארבעטער־םשפחה. יעדער פון פראבלעמען
 די אין דעריבער. דארף ארבעםער יעדער

 און װאױלזית אײגענעם זײן pc אינםערעסען
 צולײגען לאנד. גאנצען פוגם וואוילזייז אינם

 גאוועם־ צרױיטען דעם דערוױילען צו הא:ם א
קאנגרעס. ליבעראלער א בער

 קאגגרעס ליבעראלןןן א — באםאן איך
 דעםאקראםען. pc פערהײם א בלויז נים אח
 אז םוד. קית נים קײנעם סאר דאך־ איז עם

 דעמאקראטען. סאוםערן צאל באדײםענדע א
 אין שסעלונג ריכםיגע א פארנעמען זיי הגם

 אבער זיי םאכען ענינים, אינםערגאציאנאלע
 רעפובליקאנער רעאקציאנערע די מים אחת יד

 פראבלעמען. הײםישע י-ייזעז אין גײם עם װען
 געלייגט דעריבער דארף הויפט־געװיכם דער

 װא־ הײנםיגע די אין דערודילען צו יוערען
 קאנדידא־ פראגרעםיװע אוןי ליבעראלע לעז

 די םיט רעכענעז מזיר זיד זאלען וואס מען.
פאלקם־מאםען. פשום׳ע די pc נויםען
 ליבעראלע פאר שםימען צאל גרויסע א

 עלעקשאנס איצםיגע די אין קאנדידאםען
 די בײםען קען עט = זאכען דרײ אויפםאז קעז

 אין שםיםינגען אנטי־לײבאר רעאקציאנערע
 קען עס ;םםײםט סך א אין און װאשינגםאן

 צ־ כיטלען אגצונעםען קאנגרעס דעם צװינגען
 א־ן ארבעםטלאזיגקייט די פאדקלענערעז
 אר־ דער פון קויף־קראפם די פארבעםערען

 צגרײטען קען עס את בעםער־באפעלקערונג
 א-ן אוםבײם גרינםלעכען א פאר באדען דעם
 שפע־ יאר ציױי מים אדמיניסטראציע. דער

 אונזערע צי דעריבער אפעליר איך םער.
 רעגיסםרירטן צו פארפעלע! נים מיםגלידער

 נאױעוזבער צוױיטען ועם שמימען און זין
 *געשםיצט חעדען װאס קאנדידאטען, די פאר
באחעגונג ארבעסער דער פון

 קלאול־ אונזערע צו אויך אפעליר איך
 אק־ זיד באםײליגען צו 'ארק נױ אין מאכער

 םאר־ ליבעראל דער פון ארבעם דער אין םיװ
קאנדידאםעז• אירע פאר שםימען את םי

 זייער א דערשילם פארטײ יייבעראי^ע די
 לעבען פאליםישען אינם פונקציע װיכםיגע

 ליבעראלער דער דאנק א סםייפ. יארק נױ אין
 געווארען יארק נױ אין פאליםיק איז פארםײ
 ליבעראלע די פץ אײנפליס דער און רײנער
 זעט פארוואיסעג שמאםישער דער אין כתזוד.

 בלי איז עם פריער. װי אן שטארקער זיד
 פאר־ ליבעראייער דער פון אײפטי דער ספק
 װע־ ליבעראלען רער און מעי־ װאס דאם. טײ
 ארמען פאליטישע פאר ארײסגעשםעלט רעז

סמײם. אינם
 יעדען אין קי־ובען פארטײ ליבעראלע די

 אבער שװערע א םיען עלעקשאן־דיסטריקט
 יע־ ־ועיכער צו ארבעט. פאלימישע װיכםיגע

 צולײגען דארף א־ן קען ױגיאן־מיטגליד דער
 וואלונ־ אין זיך נײםיגען קליבען די האנם. א

 ערב װאכען לעצטע די אין 1ספצציעי מירעז•
 מיטגייידער. א־נזערע אז ־אף, איך 'ואייען. די

 פאליטישע אין סאלדאטעז א־טע זײנען ״אכ
 אינ־ אויף אפרופען זיך יועלען ײאל־קאמפײנס.

 מיםבאטייליגטע אקםיװע ױערען ארן אפיל זער
 פאר־ העלפען און ע־יעטשאן־קאמפײן א־נם

 ני■ די אין סײ זיג ליבעראלען א זיכערען
 אין טײ אץ גאװערנאר א פאר װאלען יארקער

קאנגדעס. נ־יעם א פאר װאלען די

1954vr אקטאבער,

9 ױאהאיו ױניאן ינישערפ2 הלאוה דער אין
ס פון י א ו , ל ן א מ ײ מענעדזשער ה

 סיאיז זיל: באקלאגען ל<
אגע די גוט. ניט  איז י

ער־ װערט און שלעכט
 פאר- באנוצט רען גער.

־ צ־צ ײערםער שיידענע
 איצטיגער דער צ- פאסען
. איז ודאס לאגע. . . דאס

.ל .ריסעשאן א ׳ ? .דיפרעשאן א .״ . .׳ .  א .
 םאר הריזיס װארט דאס ־ «ריאדזשאסמענט

י pc םען י  נ־יט אבער ארייט־אזען. נים פו
ריפען :יט עט זאלם איר נאםען א פאר װאס

איר. טראכט אדי פאפקודנע ם׳איז
 דער־ און איחעגהאוער פרעזידעגט קוממ

 גיט, איז אלץ אז באריכט, א אוגז ראנגם
 מען דרײם װאס גלענצענד. אויסגעצייכעגם.

 ״דיפרעשאנט״ ״ריסעשאנט״. מיט היסעל א
 אין אז זאכען. שרעקלעבע אזעלכע נאך אין

 ״פראס־ גרעסטע די מיר האבען אכלת׳ען דער
איר פעריםי־׳. ע נאר דערווײלט .  רעפיב־ אי
 גרעטערע א נאך האבען ריר 'ועלען ליקאנער

 פרע־ דער א־נז פארז־כערט -- פראםפערימי־
ױדענס.

 די װעגען עפעס ז־ך הערט װאס א־ן נו,
 ־ך א א-ן װאס דעם רועגען י ארבעטסלאזע

 ? ־ואך א טעג עטלעכע מען ארבעט פאבריקען
 ריט ״פראטפעריטי״ עפעס זיך גראמט װי

 פ.־ן ענטפער דער אומבאשעפםיגטע;י מאסען
 װע־־כע פאדיט-שענט רעפובליקאנער די

 םא־ דזשענעראל פון בייברנג די אײם דריקען
״ איע און עלעקטריק דזשענעראי טארפ.  א
 צ־ױיפאכיגער: א איז דזשענעראלם דערע

 פאראן א'ז עס אז זײ לײקענען ערשטענפ.
 אינ־ אודבאשעפטיגטע. מאפען װי זאך אזא

 װאםערע ריר ־אבען זײ זאגען גאנצען
 זײ• זאגצז דאס• אדן ארבעטסיאז< מיליאן ז

 גיטע א פ-איז נאר אוביגליק. קיץ נים איז
זאך. נײטיגע אץ

א' דער װעגען אגי. ז־עען. ארבעטסלאזע צ
־ואט ־. א'י :. ץ :צרצן א• דער : צי: פאראן
=ין רצי־ סך ■! ; פאראן ז׳־־נצן <ס אז וײתען

אנגצנימען ער אב ׳בעטכלאזצ. אר אןי1מיי 5
אן ? ־" רייי רצי ױט פאראן זײנצן צם אז

? האנט דצר ׳2 ר־' אויצלראכצז עס מעז לאז
ר־י־אן ײד אפציזאגצז לײכט סיאיז

אבצר זײ. פץ א־ינער ניט איז מען ײצז
 אין פרײ א גאך האט ײאס ארבעטסלאזעד אן

ט זיך פילם אויפצותאלטען קיגדער ־ ״ " י  ג
 ז״גען עפ אז אים ־ערצ־־ים רען װען לעבער
אז b2 פאראן  ז־ייז אים. ארבעצען. ױאפ מייי

דערפ־ן. ל״כטער ניט װערט קינדער אין פרוי

1 ׳־' נניצ'ט ניעמבעױטיפ
9 לאר,אל

־יצט ״ ־ דצר אי ־,־א־א פינישצרס לי
 דא־ רעייבערשיפ־ײיט־נג א אסהאלםען
 גלײד אקםאבער■ ולטען דעם נערשטאג.

 ״אטעל■ דיפיאראט אין ארבעט. דער נאך
 װײפ־פרעזידענט םטרים. טע4 3 װעסט 208

 דעם װעגען באריכטען װעט ־ײמאן לואיס
 עלזע־ גענעראר דער פין מיטינג לעצטען
 פיז רעדנער פראמינענטער א און קיטיװע

 אייפקלע־ ױעט דעפארטייענט פאליטישען
 איצםיגע די אין אישופ די װעגען רען

____ *ואלען.

ביז־ ביג אז געזאגט, פ־־יער האבען מיר
 עם־ האבען צו נױטיג פ׳איז אז דיארט נעפ

 עם דארפען זײ ארבעטפלאזע. נ־יי־יאן יעכע
 זאלען זיי אז ארבעםער די פאר בײטש א אי־ט
אוךבע־ העכערע קײן פאדערען :יט ת. רו  שכי

 װײסען דערפארונג פין באדעג־נגען. סער<
 ארבעטםלאזע, פאראן זײנען עפ ־וען אז ריר.

 די רעדוצירען צו אײס זײ באפעס די :־צען
 קלע־ װערען ױיידזשעס די אז און ־ױידזשעס.

 דער וױיניגער. ארבעםער די ק־יפען :ער.
 איינגעשרוםפען. ווערט סהורות טאר דארק
 וואקםנ^ ארבעםער. כער א־ץ אפ ר־לן י־ײגם

 הא־ װאס די את אומבאשעפםיגטע. צאר די
 פארלירען צו מורא האבען דזשאבם נאך בען
 קלע־ נאך פאר ארבעםען און דזשאב דעם

 אין תאט גדיא חד אזא אם שביר־ת. נערע
 קריזי־ צו געפירם פארגאנגעגדײמ דער
 עקא• אן צו פירען עפ קען איצט אויך פען.

 עם װעם רעגירוגג די אויב קריזיפ גאניישען
גײם. עם װי אזײ גײן י־אזעז

 עקא־ גרויפער קײן זייז ניט דארף רען
 פאב־ װערען םחורות אז פארשטײן, צו :אריפט
 די אויב און פארק־יפען צ־ אדיף ר־צירס

 פארקלע־ װערם מאפען די פון ־דיף־קראפט
 םחורות. די פאר מארק ק־ין :״טא איז גערט

 שםונדע א םענט 75 לריגען ־ואפ ארבעטער
 קלײדער, לײםישע קײן קויפען ניט לאנען

ץ  אויטאמא־ װאשינג־מאשינען, ראד־אפ. יי
 ווייגיגער. מען פראדוצירט װ. א. א. בירען
 ארום אזײ ארבעםער. וױע־גער ײען דארף

 ווערט עס . ארבעטםלאזע כון רײען די ױאקפעז
קאטאפםראפע. א קר־זיפ. א

קרי־ א דעם. אייף האפען קאםוגיסםען די
 גרעפ־ דער געווען רואלם אמעריקע אין ?־פ

 און. זײ פאר גליק גרעםטער דער זיג. טער
 פאר אומגליק אן בלויז o-j זיך. פארשטײם
 פאר וועלם. גאנצער דער פאר נאר אמעריקע,

 עס פארםײדען צו כיענשהײם. גאגצער דער
 נױםיגע די אגנעײען איצט גי־יך רען ר־ז

דיטי־ען•
 געליטען פריער האבען טר־-דפ :אדעי ד־

 אגט־ ױינען װאפ שעפער פין איבעי דעם פץ
 די זיד האם איצט טאין. ארי א־ט יאפען

 אפילו אנדערע. צו פארשפרײט רכה דאזיגע
 גרע־ די פון ר״פען אינדופטייעפ שװערע

שעפ װא־ צענטערעז טערע  ריע־ זײנען װייח
 ביליגע קריגט מען װאו פיעצער צ־ כער.

 פרױױלעגיעפ. אנדערע און ארבעטפ־־עגט
 אזוי די אנגעגומען מען דאט פטײטם 18 אין

 דא־ י ד געזעצען. ־וארל״ טי ״רײט גער־פענע
 אר־ יעדער אז נײם. באדי־טען געזעצען ז-גע

 אז און דזשאב א אויף רעכט א האט בעטער
 באזארגען צו פארפריכטעט א'ז רעגיריגג די

 די מיט ארבעט. ריט ריאכה בעל ־עדען
 װיל געזעצען 'וארק״ ט־ -ראיט איצט״גע

 ארבעטען צו רעכט דאפ גאראנטירען רען
 אנ־ אזעלכע ױניאן. דער צ' באיאגגענדינ גיט

 טעפט־הארםלי דער אץ געזעצען טי־־ײבאר
־ללרעז• אפגעשאפט ר-זען .:עזעץ

 א פענט 75 פון רינימום־יױידדפ ז־ער
 דא־ א צו כאטש ־יערען געהעכערט םוז שעה
 ליבע־ מרזען עם שעה. א פענט 25 א־ן ־אר

 בעגי־ ארבעטםלאזע די ױערען ראליזירם
 בא־ םטײט יארק נױ אין געזעץ דער פיטס.
ארבעטפלאזע טויזענטער צענדליגעד ר־יבט

pc פארשארםענעם דעם דא:ק א אינשורענם 
 בויען םלאמס׳ אפשאפען מ׳מח ביל. ײז־בדיז

 אײנ־ קלײנע מים פאמיליעס פאר הייזער גענוג
 רעפארמען, ענלעכע אין די אבער קונפטען.

םי: זײנען װאם  פראם־ אדת׳ע שאפען צו נוי
 די פון דערװארטען ניט מען קאז פעריטי-

ביזנעס׳׳. ״ביג דינען װאם רעפובליקאנער
 פאלקם־ די pc פליכם די צם איז דעריבער

 וואלען די צו זיך מאביליזירען צו מאסען
 פינ־ די באזיגען צו נאוועמבער םען2 דעם

 ייבעראלע דערוױילען און רעאקציע םםערע
 אין םענאם אין און קאנגרעם אין פארםר<םער

רעגירונגפ־אמםען. אנדערע אלע צו

29 זײט &----------------------

 אדאל,ה פץ פרױ ׳העלד לילען
העלהגעשםאדבען

 אין איז סעפםעסבער. םען19 דעם זוגםאג,
 לע:־ א נאך נעשםארבען יאר pc 69 עלםער
 פרוי די העלד. ליליען קראגקהײט גערער

 אינםערנעשא־ אונזערע פת דירעקםאר פונם
 די העלד. אדאיף פאנדען. װעלפעיר נעל

 איבערגעגעבענע אן געװען א־ז פארשםארבענע
 אקםיװע אן איך םוערין געזעלשאםםלעכע

 הוראניםארע גרויפע די אין מיםבאםייליגטע
 מיט ארגאניזאציעפ. און אונםערנעמונגען

 א״ראפע אין אנגעפירם האם מאן איר װעלכע
אמעריקע. איז אץ

 אנ־ לאפ פדן האט דובינםקי פרעזידענם
 חודש לעצטען םיף איז עי־ װאו דזשעלעס.

 קאנ־ ל. אװ פ. א. דער צ' דעלעגאם א געווען
 פאלגענדע די אבל צום צוגעשיקט װענשאן-

:טרויער־טעלעגראמע
 פאד־ גרויםען אײער איבער גערירם ״םיף

 אלס ליליען געדענקעו אלעמאל וועל לוסם.
 סך א אין מיםארבעמערין. נאענםטטע אײער

 ענער־ געװען איז זי װעלכע אין הילף־אקציעס
 כרס. מיםבאסײליגם. עבטוזיאטםיש און גיש

 םי־ אונזער אוים דריקען איך אין דובינסקי
 מרויער. איצםיגען אײער א־ן מיטגעפיל פען

 עקזעקוםױוע גענעראל דער pc מיםגלידער די
 זײער אוים דריקעז אינטערנצ־טאנעל דער פון

מיםגעפיל״. הארציגען

 אין דעדהאלמען ביבע־
רעדאקציע

 ד,י:דע pc בריגאדע״ פארק .קראטאנא
 פאר רעעזדת את לידער בוך א — זארעצקי

 קריגצן מעז קצז ביד דאס קליין. אמ גרויס
: מחבר פון אדרעס אויפן
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הצרשיזא־ױץ אב. פין לאכען״ צום ״זאכצז . 
ױ פונם פרײנט גרופצ א פװ ארייסגעגעבען נ  

.אמאלגאר״י־ פין באארד דזשאינס יארקער  
אכיצריקא״ אױ װאלקצרס קלאדינג טצד .

פון םענעדזשער באג־יטען
ל א ק א 38 ל

 ״־עסםי־קארגעגי״ פון ארבעםעד די מיר.
 פ־ן מיםגלידער עײצנױ■ פינפטע 711 שאפ

 רע־ אינזער הארציג באגריסען .38 לאקאל
 אץ םארליד איזידאר ‘אקאי‘' פין :צדזשער

 טאב־ ױיצר פון חתונה דער צו פארקין דרס.

טער.
. פ. ב ר א פ נ ע ז א שאפ־טשצרמאן. ר



 פון פרעזידענט ווערס זשאדװען הל&וד אזנזער
האנברעס לימר״ ענד ״סויידס ממאתו־

ריבערםאז, םעם «מ
ױניאן קלאוקנזאכער םאנםרטאהער גטרױלפס־מגמסדזשער

---------------------------------------------------------4 30 דיט

 אפװעוענזזיים דער וליב
װײם־פרעזי־ אוגזעד פון

 בערנארד ברדדער דעגם,
 איצם איז ווזילכער שעהן.

 קוממ קאליפארגיע. איז
 צו םאל דאס אויס מײ־

םאנאםלע־ דעם שרייבזמ
 װע־ .גערעכםיגקיים״. דער גו באריכס כען
 מאג־ אונזער איז פאסיריגגעז לעצםע די גען

 בא־ דאזיגער דער ארגאגיזאציע. םרעאלער
 אינגאנצען וועי־עז דארף איך. םיל ריכס.

 אונ־ פון ראליע רױכםיגער דער געוױדמעס
 קאנ־ לעצםער דער בײ אינםערנעשאנעל זער

 ענד .םרעידם קאגאדער דעם פון װענשאז
 אםגעהאלמען איז ודאס קאנגרעס־■׳. לײבאד

 םאםקאםשעױאן. רצדזשײנא. אין געװארען
ר דער אין מ צ ע אויגוםם• פון וימ־ ל

 קאנ־ דער בײ פאסירונגעז וױכםיגע צדױי
 ערש־ ודערעז. םאדצײכענם דזןרםען װענשאן

 קלאוד אונזער םון דערװײלונג די םעגם,
 ענד .םרעידס םון פרעזידענם אלם דשאדדדעז

 װיכ־ א באםת איז דאס קאגגרעס״. לײבאר
רמג םימי םי א  אינםעדנעשא־ אונזער פאר י
 ײ1 געודאלדיגען דעם שפימלם־א■ עס נעל.
ש דעם און םרדי  אינ־ אונזער ח־אס פרזםסיז

 דער אין ערדדארבעז ױך האם םערנעשאנעל
עגונג סרייד־ײגיאן  א — קאנאדזי פרן קךו

 אונזעד םון םיםגלידער זײ װזןלכע םים זאך
מז זױבערץ אינםעתעשאגעל אג  דיײ לאנד ג

שםןזלץ. זי׳יער נעז
ם גראד איז •אםירונג עסצוױי די  ני

 אײנפלדסרײכ־ די פרן זזײגער אגגעגעסע. קײ׳ן
ש. דעלעגאםען. מאראגסצר סםע  בראם• ח

 אוים־ האם ײניאן. פלאםבערם דער *ץ םירעד
ס צ  האל־ צד קאנגרעם ®ץ םדיבונע די מגז

ען האם װאס רעדע א םעז קלונג  אנסי־ מ
ש. םי םי  אים האבעז עזסדעלעגא אײניגע מ

ז ועיפם־רעדע די נעעגםפערם. מ  אנ־ דזים מ
 געהאלםזוז האם ארױםםרים סי־איד׳ישעז

 אינ־ םין אנםירער שזזעז• בזירנארד כרודער
 װעלכע דעלעגאציע. אינםערנעשאנעל זער
 אנ־ שםארק קאנװעבשאן דער בײ זיך האס

געזזיז־
 פאסירם האם אינצידענם דאײגער דער
 פרעזידענם זשאדװעז. ברח^ר וױ גאכדעם

עלעז דעם םת מי  י1 קאנגרעם־קאםיםעם ספ
 םום װאם ראסעז־אוםםאלעראנץ. באקעםםעז

 אידישעז םיםז קאאפעראןריע אח ארבעם איר
 זײז אפגעגעבעז האם ארבעםער־קאמיםעם.

קאםיםעם. םח ארבעםעז די װעגעז באריכס
 עםלעכע די םיז איינער בראם. דעלעגאם

 קאמענ־ געװאלם האבעז װעלכע דעלעגאםען
 אוועל• זיך האם באריכם דעם װעגעז םירען

 בײ־קאנ־ אידישע די אםאקירעז געלאזם
 ארויס איז ער םזייראנםע. םמ םראיןםארס

 קאגםראקםארם איזישע די אז םעגות, מים
 :ארבעםער איםיגראגםישע עקםפלואםירעז

 ױניאן די ארונםער דערמים האקעז זײ אז
 גענוןים דערבײ האם אח םםאנדארדם לויז

 אגםײ שםארק געקלוגגעז ד.אם װאס שפראך א
גע־ ער האם מענשען״. די ״אם םעמיםיש.

 ארויס־ געהאלפעז האבעז םיר ״װעלכע זאגם,
 קאנץענםראגיע־ נאצישע די םון ראםעװען
 עקספלואטירעז״. נים אונז דארםעז לאגערעז
 אז םארגעלייגם, איראניש ער האם גאכדעם

שער דער  זאל ארבעםער־קאמיםעם״ .אידי
 בײ־קאנ־ אידישע די ביי זײן משתדל זיך

 אפ־ חזלעז זיי אז םאראנםע, םון סראכםארם
 עקםפלואםאציע־מעטאדעז זייערע שםעלען

ױניאן. דער מים האנדלעז אנהויבעז את
 דאם געקראגעז באלד האם שעהן ברודער

 איםדער־ דעם אם אויף ענםפערעז צו יוארמ
 ווען ארויסםרים. אנם«־אידישען ווארםעםען

 דער האם אפגערעדם האם שעהן ברח־ער
 דער־ אפלאדיסמענםעז. מים געשטדרעםם זאל
 מאניפעסםירם, דעלעגאםעז די האבען מים

עען די אז  ברו־ מים מםבים םולשםענדיג זי
 ראסיזם און ױניאניזם סרייד אז שעהן. דער

 םאר מעז — װאסער מים םײזיר וױ זיינען
מישעז. נים זײ

 אז ארויסגעבראכם. האם שעהן ברודער
 עקס־ אויף מאנאפאל קייז נים אידען־האבעז

 בתים בעייי פארשײדענע פאי־אז םלואםאציע.
 אידען צװישען ארבעםער פארשיידענע איז

נים־אידען. צוױשען װי פונקם
 אינדיםםריע זײן אמ אז געזאגס. האם ער

 געגען קעספעז צו אויסגעקופען אים את
q בעלי אידישע 'fia. .עקספלואםאמארס 
 אריינ• געװאלם אים אפילו האבעז װעלכע
 םעםיגקײם. ײניאז םאר פריזאן איז זעצען

 צו אוים אים קופם צייס זעלבער דזיר את
 בתים. בעלי אידישע אזעלכע מים האנדלען

מ ל ע  ױ־ דער צו אנשםענזךג זיד ממױעז װ
 םאר נויםיגידים די אנערקענען װעלכע ניאן.

 םאר* צו כדי זיד ארגאגיזידעז צו ארבעםער
 צװי־ ארבעםם־באדינגוגגעז. זייערע בעסעדעז

שע שעז  אויד זימעז ארמםםגעבער נים־אידי
 יו־ פון שונאים עקםפלואסאםארס, פאראן
 װי• זײנעז װעלכע אזעלכע פאראז איז גיאנם

 ניט מאר כיעז ױניאנם. סים האנדלעז צו ליג
 ראסיזם־ א מים ענין דעם אם צו צוגײז

שטאנדפונקם.
הא־ דעלעגאםען. נים־איזײשע איעיגע,

 בא־ מים שעהן בררדער נאכגעפאלגם בעז
מען  און ערשםוינונג אײםדריקען צו פערקו

 האם בראם דעלעגאם למאי אומצוםרידענהײם
 דעבאטע די ראםעךאישו. די אריינגעבראכם

 קאנ־ די וואם דערםיט געענדיגם זיך האט
 פץ באריכם דעם גוםגעהײםען האם ווענשאז
 פארפליכמעט זיך אמ זשאדװען ברודער

 אר־ די אויסצוברײםערעז את םארצחעצעז
 באקעמפען צו קאמיםעט דעם פון בעטעז

ראםען־דיסקרימינאציע.
 דערוױי־ די אז צוגעבען, אויך קעז מעז

 פרעזידענם אלם זשאדוועז ברודעד םון לונג
 פאראן זײנעז עס אויב אז צייכען, א אייד איז

 די צויישעז ראסיזם פון אנהענגער ביסעל א
 א זײ האבעז קאגגרעס ביים דעלעגאםעז

 געהערם זשאדוועז ברודער אײנםליס. הליעעם
 און סראנצױז א איז ער — מינאריםעס א צו
דע־ פאיאריםעם גרויסע די און קאסאליק א

 אין ענגליש־רעדענדע פון באשםייט לעגאטען
פראטעסטאנען.

• • •
 ױנ־ גאנץ א גאך איז זשאדװען קלאוד

 ארײנ־ איז ער־ אלם. יאר 41 בלויז גערםאן,
 מיט אינםערנעשאנעל אונזער אין געקומען

 אים האט שעהן ברידער צוריק. יאר 18
 אר־ די ארגאניזירען העלםעז צו אריינגענומען

 אינ־ די ווען םרייד דרעס דעם אין בעםער
 ארגאניזירען אנגעהױבעז האם טערנעשאנעל

 גע־ זיך האט מען יוניאן. דרעםמאכער די
 וױיל ארגאניהערס, פראנצויזישע אין נויםיגם

 מאנםרעאל אין דרעסמאכערעס מערסמע די
מיידלעך. פראנצויזישע זײנען

 ארויסגעװיזען האם זשאדװעז ברודער
 מערק־ײר־ פעאיגקײטען. אי־גאניזאטארישע

 דער צו לאיאליטעט און קוראזש מום, דיגען
 דירעקציע דער אונםער .1אינםערנעשאנע'

 פעאיג־ זײנע זיך האבען שעהן ברדדער פץ
 אנם־ םער און מער ארגאנייזער אלס קײטען

 אלץ געשמיגעז ביסלעכוױיז איז ער װיקעלם.
 צייט דער מיט איז און העכער און העכער

 אלגע־ דער אין כיח װיכטיגער א געװארעז
 גע־ איז עי־ באװעגונג. ױניאן םרײד מײנער
 נלאנםרעא־ דעם פרן פארזיצער דער ווארען

 ווײם־ ׳*,,קאונםיי לײבאר ענד ״םריידס לער
 קאנ־ לייבאר ע:ד •׳םריידם פמ פרעזידענם

 דעם בײ קאנגרעס פון פארשםייער גרעס״.
 און ײניאנס״ פרייע פון ״װעלם־םארבאנד

 דעם בײ דעייעגאטעז •קאנאדע׳ם םון איינעד
 אינ־ איז אםיס״. י*ייבאי־ .אינםערנאציאנאלען

 אנגעהאלםען ער האס אינםערנעשאנעל זער
 דזשאינט־ םוז מענעדזשער םװ אמם דעם

ײניאן. דרעסםאכער דער פון באארד
 אמט הויצען דעם צי אים באגריסען מיר

 קא־ פץ ארבעםער ארגאניזירםע די וואס
אנגעםרוים. אים האבען נאדע

 שעד ז. פמ דערצײלוגגען בוך
אינױבען דערשײנט

 װעם עס אמ דרוק פיז פארםיג שויז ס׳איז
 דערציילימעז בוך נײ א דערשיינעז גיכעז אין
שער ז. בעלעםריסם באקאנםעז םון

 גע־ זיר האבען שער ז. סון דערציילונמז
 .פרייע .צוקונפם׳. .פאריוערטס׳. אין דרוקם

 .אונזער ציים׳. .אונזער שםימע־. ארבעםער
שירנאל׳ װעג׳  ציי־ אנדערע אין .קינדער־ז

זשוריאלען. און םינגען
 יארען־לאנגער א איז װעלכער שער, ז.

גע־ איז אח םת מיםארבעםער
 .פארװערםס׳־. פון לייבאר־עדיםאר דער װען
 גע־ דערציילונגעז זײנע פ'ז פיל אײד האם

״גערעכםיגקײס׳. אין דרוקם
.ציקא״־פאר־ דורכז ארײס גײם בוך דאם

 םין ?ןאםיטעט א פון הילף דער מים אג.|י
םיער. געזעלשאפםלעכע אמ ױניאז־פירער

 דערצײ־ בוך צװײטע דאס שױז איז דאס
אויף בוך ערשםער זיץ שער. ז. פוץ לונגעז . 

 געלויבם שטארק איז ערד׳* נייעד און סער1אי
קריםיק. דער םון נעירארעז
 האבען װעם וואם בוך, פין פרית דער
 וואם די סאר .$3.50 איז ז־יטעי. 3סס איבדר

 ורעם באשטעלונגעז די מאכען גלײד ען1""־
דאלאר. דרײ זייז פרײז דער

 ביים ווערעז געמאכט קענעז באשטעלונגעז
אדרעס: פא^גענדעז אויפן רחבר
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,.Cortlandt Park S וזר.'\ 80

Bronx 63, N. י>’.
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םיטגל ןאונזעוע
 2הא מיטגליד רעטײערטער א

טענות
רעדאקטאר: װערםער
 לעזענדיג צופרידען זייער געווען בין איך

 אינםער־ אונזער אז ״גערעכטיגקײט״ דער אין
 דער צד פרעזענט א געגעבעז האמ געשאגעל

 דאלאר. טויזענם 75 ױניאן״ םײקערס «ד,עט
 די װען מאל אלע צופרידען אויך בין איך

 בײ־ און דאניישאנפ גיט אינטערנעשאנעל
 אבער נויטיג. נאר איז עס וואו שטייערונגען

 אײ־ די פאר טאן צו עפעס קומט עס װען
 קײנער איז מעסבערס רעםייערטע׳ גענע,
הײם. דער אין ניטא

 י דער אין יאר ,,צױי לעצטע די לעזען מיר
 מעמ־ רעםײערטע פון בריװ ״גערעכטיגקײט״

 טאן עפעס זאל מען בעטען זײ וואו בערם,
 רעםייערטע די פון אײנער ביו איך זײ• פאר

 אינטער־ די אז בעטען. ם־ר מיטגלידער.
 דאלאר 15 אויסצאלען אונז זאל :,ןנשאנעל

 פאנד. םויטען־בענעפיט אונזער פון מאנאט א
 קריגען דאם זאלען קינדער אונזערע אנשטאט

 בעטער דאם װילען מיר םוים« אונזער נאך
 זאלען מיר אז לעבען, אונזער בײ קריגען

 אינז קיגדער אונזערע כ־י בעטען דארפען נים
 טשא־ קיץ נימ פארלאנגען מיר העלפען. צו

 דאך װעט געלט דאס פרעזענטס. אדער ריםי
 שפעםער. ־יערעז אויםגעצאלם דארפען ױי סײ

צםי נים װאס פאר  דאך מיר זײנען אלץ אי
 אנ־ אין םײקערס העט די t װיכםיג אזױ

מײקערס. דערע
 אינ־ די אז געלעזען, םיר האבען לעצםענס
 אין ױניאנס ארגאניזירען גײם טערנעשאנעל
 זיך, פארשםיים וועם, דאס אץ פארםא־ריקא

 ניט. איר דענקמ גןילט. פלעגגז־ קאםםעז
 וױכ־ אזוי זיינען ריר אז רעדאלזטאר, רוערטער

ד פארטא־ריקעגט די װי טיג
גרוס• ברודערלצעכן םים

ן■ א רמ ע ה ם ע ס
 ■12 לאקאל פץ מעמבער

 נ3 י־אקאל פון רעסבער געוועזענער
.1910 זי:ט

עי פץ רעיאיןציע ד
 צתאםען דא מישט הערפאן םעם ברודער

 פאר־ טענה די ברײו. זייז א־ז זאכען עטלעכע
טגלידער רעםייעדמע ־ואס  ניט קריגען ״'

 *וערט טײםעךבענעפיט זייער אויסגעצא־ט
 מיט צוזאמענגעםישט זזערמאן ברודער בײ

 האט אינטערנעשאנעל א־נזער װאס הילךי דער
 דעם און ױניאן העטמאכער דער צו געגעבען
 די פון לאגע די פארבעסערען צי קארפיץ

 אײנס פארטא־ריקא• אין ק-ײדער־ארבעטער
שייכות. קײן ניט גאר דא האט אנדערען ריטן

 גע־ פריערדיגער א בײ שוין האבען מיר
 הונדערט פינף די אז דערקלערט. לעגענהײם

 װעל־ צו פאנד, סזיטען־בענעפיט פץ דאיאר
 מיטגלידער רעםייערטע פדן ײרשים די כען

 אינ־ ״לײף א וױ זײנען בארעכטיגם. זײנען
 אויםגע־ ניט םאר דאס פאליס־. שורענס״

 בארעכ־ די צו חדץ א קײנעם צו ײערען צאיט
 װען ״בענעפישערים״. אדער ױרשים טיגטע

 צוביםלעך אויסצאלען ױעלען זאל י־ניאן די
 לעבענם־פאר־ דא־יאר הונדערט פיגף די אט

סיטגייידער, רעםייערסע די צ־ זיכערינג

שרײבעןו ידער
 דעם בײםען אינגאנצען געדארפט זי װאלט

 טױטעז־בענעפים פון צילען די אין כאראקטער
פונדאמענם. זײז אונםערגדאבען און פאנד

 מאכען צו שײנם הערמאן ברודער אבער
 געלם האם זי אז פארװאורף, א ױניאן זײז

 העםמייקערס די פאר הילף אויף אלץ, פאר
 ארגאניזירען צו אויף םײקערם*. ״אנדערע און

 קוםט עס ווען גאר פארסא־ריקא, אין ױניאנס
 ער װי איז׳ מיטגלידער רעטייערטע די צו

 דער אין ניטא ״קײנער אויס, זיך דריקט
 הער־ ברודער אונז דעי־מאנט דערבײ הײם״.

 יוניאן דער אין מיטגליד א איז ער אז מאן,
.1910 זינט

 םעם ברודער װאלם .אלדטײמער״ אן אלס
 אונזער אז געדענקען, געדארפט ־ערמאן

 א אויסגעשםרעקם האט אינטערנעשאנעל
 װען יוניאנם, אנדערע צו האנט העלפעגדע

 האט זי הילף. אין גענויטיגט זיך האבען זיי
 אײגענע איר ווען צײטען אין געטאן עס

 םון אבער לײר'*. האלב געװען איז קאסע
 אינםעד־ אונזער איז ױניאנס אנדערע העלפען

 געווארען רײכער גאר אר-־מער ניט :עשאנעל
 מיםגלידער אירע פאר בענעפימען די און

 געװארען. גרעםער גאר קלענער נים זײנען
 צאל א אמעריקע אין פאראן זײנען עם

 עם װען קארג. זייער זײנען וואס ױניאנם.
 און ארגאניזאציעם אנדערע העלפען צו ־יסס

 פיםגלידער די דארם האבען פונדעםטװעגען
 אינ־ אונדער אין װי בענעפיםען קלענערע

טערנעשאנעל.
רעםייער־ און רעטײערמענם בנוגע אפילו

 די אין ױניאן אונזער איז סיטגלידער םע
 בא־ ארבעםער דער פין פאזיציעט ערשטע
ם מיםגליד א זיץ ניט דארף מען ־יעגינג.  דנ

 קלאוקמאכער די אז געדענקען, צו 1910
ן ערשםע די געװען .איז ױניאן אי אן׳  ױני

 אויפן עלטער־פענםיעם איינצופירען אמעריקע
 אירע אז און אינדוםםריע דעי־ פון רעכעגינג

 פון העכער זײנען רעםייערםענם־בענעפיםט
 אמזי־ אין ײניאנם גרעטערע אנדערע- טן־ א

 אלמער אן ױאלט פאקםען דאזיגע די ריקע.
םגילד  געדארפט הערמאן ברודער װי ױניאךםי

 אינ־ די דערקלערען זײ און געדענקען אלײן
מיםגלידער. גערע

 די וואו פארטא־ריקא- אנבאלאנגם װאם
 צ־ געלט ״פלענטי אױסגעבען גײט ײניאן

 באשםימט דאס איז ױניאנם״, ארגאניזירען
 אינםער־ די פירט דערוױיל עװלה. קײן ניט

 מיגימום־ די ־עכערען צו קאמף א נעשאנעל
 קל^ער־ארבעטער. ארטיגע די פאר סקעילס
 עקםפלואטירט שדידערלעד װערען ױעלכע

 קלײדער־מאנופעקשורערס. אמעריקאנער פדן
 װעמענס בתים, בעלי זעלביגע די זײנען יאס

 און מי פיל אזוי דירך זײנען עס שעפער
דא־הי. גערוארען ארגאניז״רט קרבנות
 אונ־ קייז ניט ראכען בתים. בעלי די זיי

 אמע־ און פארטא־ריקאנער צװישען טערשייד
 אין האבען זײ װי פינקט ארבעטער. ריקאנעד

 אונ־ קיין געמאכט ניט פארגאנגענהײט דער
 יאר־ ניו און ״שיקסעס״ די צװישען טערשײד

 קעגען זיי װי לאגג אזוי מלאכות, בעל קער
 ״אלד־ אן פאר בראפיטען. גרעסערע מאכען

 הערמאן, סעם ברודער איז עס װי טײמער״,
װעגען בטול אזא מיט רעדען צ־ ניט עפ פאסט

 על־ דער אויף לאמיר ״פארםא־ריקעגם״. די
 דער פון שטאלץ דער אז פארגעסען גים .טער

 א איז זי װאס דאם איז אינםערנעשאנעל
 נאציאגא־ און ראסען פארשיידעגע פון ױניאן

 מא־ שטארקער זײ העלפען אלע און ליםעטען
ױגיאךבנין. דעם כען
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 ױשה צו דאנק־אױסדר־וק
ברעסלאוו

 מיט־ פרעםערס׳ גרופע א פון נאמען אין
 דורך מיר װילען ,35 לאקאל פון גלידער
 באליב־ אונזער דאנקען ױניאן־צייםונג אונזער

 זיינע״ פאר ברעסלאוו, ױםף מענעחשער. טען
 די אן זיך נעטם ער וואו ארםיקלען, צװײ

 דאר־ װעלכע ״אלדםיימערס׳ די פאר קרױודע
 געװען זיינלן ארםיקלען די רעטייערען. פען

 אוי־ פון ״גערעכםיגקײט׳ דער אין געדרוקט
 ברענגט דארם און םעפטעמבער און גוסט

 אז געדאנק׳ דעם ארויס מענעדזשער אונזער
 איז רעטייער&ענם צו בארעכטיגמ זיין צו

 אויס־ אן צו באו־־עכטיגמ זיץ צו װי פונקם
 טאקע, איז אינשורענס־פאליםי• געצאלםער

 װען פארצוג צים בארעכםיגם מער איז װער
 װי רעםייערען פאר ״געקסם״ צום קומם עס
 די בויען געהאלפען האבען .יועלכע די.

 — אינדוסםריע די מאכען רייך און ױגיאז
 פע־ אונזער װינשען מיר .אלדםײמערס׳. די

 אינז מים זייז אװ געזונט זיק זאל ער נעדזשער
יארעז• לאגגע לאנגע. פאר

 גר־פע: דער פון נאמען אין
י ר ע ה ' , ן י י ט ש ד ל א ג
שער ,35 לאקאל .2318 נופער לעח

 פון ר,ולטור־אונמערנעמונגען
אינםערנעשאנעל

 אזײגער n אקםאבער. םן9 דעם שבת,
מרם פרי, דער אין  באזוך א אראנזשירם י

 םיוני־ מאגהעםען. פת בארא־פרעזידענם ביים
 רום ססריט, סענםער אויף בילדינג םיפעל

 דזשעק. יולען בארא־פרעזידעגם. דער .2050
 פונקציעם די מיט באזוכער די באקענען װעט

אםט. פארצוױיגםען זייז פין
 איגטער־ דער פון קולםור־אפםיילונג די

 פאניא פון אגפירונג דער אונםער נעשאנעל.
 אונ־ שבת׳דיגע די אנהויבען װעס קאהן, ר. .

 װינםער־סעזאן הײנםיגען דעם םערנעםונגען
 הייגריך פראפעסאר פון רעפעראט א מים

 :םעםע דער אויף כאלעדזש בארד פון ב^יכער
 אין ײערען פארקערפערם אידעען .קענעז

 אינםערגע־ די י• פארשםעלונגען ־ םעאםער
 אק־ םען23 דעם שבת. פארקוםעז װעם מוגג

 האגטער־ אין בײמאג, אזײגער i-.i5 טאבער.
 סםרים, אטצ9 און עװענױ פארק קאלעדזש,

. 1403.רים

 פון מעמבערשיפ־מ״מינג
117 לאלאל

 117 לאקאל אפערײטארס קלאוק דער
 מעמבערשיפ־מיםינג א אפהאלםען װעם

טען6 דעם רינםטאג,  נאד גלײד אקםאבער. י
 208 האטעל, דיפלאמאט אין ארבעט, דער

 וױים־פרעזידענט םטריט. םע43 װעסט
 פון מענעדזשער קאפלאן. בענדזשאמין

 צו דעלעגאט א גע־ועז איז װאס לאקאל,
 װעט קאנװענשאן, ל• אװ פ. א. טער73 דער

 װי קאניוענשאן דער וועגען באריכטען
טיגג לעצםען דעם וועגען אײך  פון מי
 עקזעקו־ גענעראל אינםערנעשאנעל דער

טיווע.
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̂ל־̂ח אינםערנעשאנעל פוז-דעו פיםנלרער צו וה
/

 אר־ אםעריקאנער יעדעז pc לעבעז דאם
 עקא־ די pc באװירקט שםארק װערם בעםער

 אדפי־ איצםיגער דער *ת ®אליסים נאםישע
 פא־ דאזיגע די 'ואשיגגםאן. אק ניםםראטיע

 פײגם־ א לאנד איז געשאםעז האבעז ליםיס
 האבען px ױניאנם געגעז אםמאססערע לעכע

 בא־ ארבעםער ארגאניזירםער דער געשםערם
 דעם לםובת םאכם איר באנוצעז צי וועגונג

 סאלקם־מא* די px ארבעםער pc וואוילזית
בכלל• סעז

 ארכעםםגעבער און אינדוסםריזןליסםעז ד׳י
 צוריק־ געודארעז דערםוםינם דאגעגעז. זימעז.

 םאזיציעס געזעציעבונס דודד צוגעוױגלן.
מ ל ע  דעו־ pc ודאוקם דודכז האבען. זײ וו
 £אר־ סריער געהאם באידעגתג. ײניאז סרײד

לײרדו•
 װאס אסמאםסערע׳ אגםי־ױגיאן דער אין

 געשאסען האם אדמיניםםראציע זױצםיגע די
 א נאך שודאםעז װי אמםגעװאקםען. זיינעז

 װארק״ םו .רייט םםײם צאל גרויםע א רעגעז•
 פאדשריפםעז באלעםםיגענדע די געזעמז•

 די םדאץ זײגעז• געזעץ םעםם־הארסלי אינם
 צודיק. יאר צװײ םים צחאגעז וואל־קאםפײן

 ארבעםם־ פמם געװארען אויםגעמעקם נים
 נעשאנעיי סוגם יערםאנאל נײער דער געזעץ.
 םארײאלמעם האם באארד רעלײשאנם לײבאר

 זעלםען נים .px אומ׳יושר׳דיג גזױזףן דעם
px אזױ ײניאנס. געגעז שםראף־ײיםם א 

 האבעל ײניאנם װאס געוױנםעז. זײנעז ארום
 סארליירעז קרבגות. םד א דורך דערנרייכם

 קערפער־ געזעצגעבענדע די px געװארעז
שאפטעז•

 הויף־הראסם די פארבעסערעז צו אגשםאם
pc הכגםית. הלײגע מים ארמםעד־משפחויז 

 די איז נויםיג, זייער געײעז איז דאם װאס
 פאר- געוועז גאר אדםיניסםראציע איצםיגע

 די pc װאוילזית דעם אין אינםערעםירס
 מים צעטיילם האס זי בירגער. סארמעגלזוכע

 מתגות אלס סאלהם־אוצרות האנם אםענער אז
 איגנארירענדיג רארפאריישאנם. פריידאםע צו

 נויט־ דרינגענדע די ציי׳ט זעלביגער דער איז
 מי- געזעצלעכע די העכערעז צו װענדיגהיים

 פין פארםולירונג דער איז נימום־שכירווד
 איז־ די זיד האט פאליסיס עהאנאמישע אירע
אפגע־ פאר׳עקשנ׳ט אדמיױסםראציע םיגע

 פאליטישער איגטעדנעשאנעל
 ארױס גים דעפארםםענט

בראשוד וױכטי־גע
 םון דעפארםמענט פאליםישער דער

 אנסי* דער ארנםער אינםערנעשאנעל. דער
 אהארשט האם טאילער. גאט pפ רעג

 ענגליש, אין בראשור א ארדיסגעגעבעז
 אײפקלע• וױכםיגעז ענםהאלם װעלכע

 אינם איש־ס די איבער רמגם־סאםעריאל
 בראשיר די עללהשאו־קאםפיק. איצםיגעז

 פאליםיקס׳*. ענד סענס סאק .לעםם הײםס
 צו־ םריי קריגעז עס קעז מיםגליד יעדער

 פאליםישען צום שרײבם לר .יועז געשיקם
n דעאארםפענם. io .יארי^ נױ בראזאזײ

 װאקםענדער דער געגעז פאז או עפעם זאגם
ארבןיםםלאזיגקײם.

 די אז םראכםען, צו גענויגס זײנעז םיר
 אדםינים־ דער px פאליםײםאכערם איצםיגע
 דאם ארײנצופירעז ענםשלאסען זימען םראאיע

 םאםזױ־ארבעםס־ pc צושםאנד א px לאגד
 אומזי־ עקאנאמישע װעלכער איז לאזיגקײם

 אר־ די ענםמוםיגעז וועט מורא px כערקײם
 פארבעסע־ עקאנאמישע פאדערען צו בעסער
רינגעזי

לאגע. דאזיגער דער נױט פניב אל םנים
 סײ געשאפען. האט אדםיניםםראציע די װאס
ם אירע דורך שי  נאכ־ איר דורך סײ px מי

ם, מיר זײנעז לעםיגקיים. ײג צ ר ע  די אז ^
 ארבע־ דער pc דערגרײכוגנען עקאגאמישע

 אם געפאר. ערנםםער אז איז זיינעז םערשאפם
 אפגעהיםען אבער קענעז דערגרײכונגען די

 פא־ ונזערx םוםיג ™יםנומז דורך ייערעז
 צװייםען דעם וואלען די px מאכט ליםישע

 די װעט סאג דאזיגלז דעם px נאװעםבער.
מ אנ  װאויל־ דער רעגירעג, דער pc סאכם ג

pc pn סאלק px צוקונפם די pc אונזער 
^ װערען באשםימם לאגד ר  פאליםישעז דו

װאל־צעםעל.
 בא־ וועם װאס סראגע װיכםיגסכע די

't װאלעז היינםיגע די px װערען שסימם x ־
 דורך לאנד istpx שסארקעז מיר זאלען צי

 בויען דורך ארבעםםלאזיגקײם. פארקלענערען
 דעם העכערעז דורך שולען, px היתער םער

 אנ־ דירכפירען px מינ־מום־לוין געזעצלעכען
 כדי — םארבעםערונגעז עקאנאםישע דערע

 גע־ די באגעגענעז קענעז םורא אן זאלען מיר
ז קאמוניזש pc פאר

באפרידיגען צו זוכען מיר ״זלעז אדער

 קארפאריײ רײכע pc פראפיט־הוגגער דעם
 דראט עס וואט געפאר די פארגעםעז שאנם.

 ךי פארװאלםען און פרײהײםען אוגזערע
 פריװאט־ א פארװאלםעם מעז װי אזוי מלוכה

 ^־יפמערקזאמ־ דער םים — ^נםערנעמונג
פראםיםעזי אויף בלויז קאגצענטרירם קײם

 מיליאנען ײעלעז נאוועמבער צװײםעז דעם
 באשםי־ דארפען פרויען px ארבעםם־מענער

 זייע־ פראגע. דער אט אױף ענםפער דעם מען
r ווארילזיץ זייער px דזשאבס רע x אפהענגיק 
געבען• װעלען זײ וואס ענםםער דעם פין

 זעלכיגער דער מיט אײד רוםעז מיר
 ייקןןם־ דער ןױ רוף א װי דרינגלעכקײם

נ^װעמכער. םען2 דעם שםיםען צי לײן,
 װאם ;נדידאםעז5ק די שאד שםיםט

 םץ אינםערעסען די אץ האנדלען ײעלען
סאלקס־םאםען. אל ארכעטער

 ױאס קאנדידאטען די םאר שםיסט
 םיס■ םי־ם האנדלען קאנגרעס אץ ױעלעז

 אײ די טאר סארשםענדעני׳ט ■אםישער
 אמעריקאנער דער סץ נויטען און יעאלען

ארכעםער^טאפם.

 װערט־ אייער איז שטים אײער
 אםעױיקא־ אלס פרױױלעגיע פולע
בידנעד. נער

 אלס דזשאב אײעד איז עס
ארבעטער.

דער פון באארד עקזעקוםיױ גענעראי
 נארכלענם לײדיס אינטערנעשאנעל
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