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וה^ל־ח^ צו פיםנלרער פוז-דעו אינםערנעשאנעל
/

דאם לעבעז  pcיעדעז אםעריקאנער אר־
בעםער װערם שםארק באװירקט  pcדי עקא־
נאםישע ®אליסים *ת דער איצםיגער אדפי־
ניםםראטיע אק 'ואשיגגםאן .די דאזיגע פא־
ליםיס האבעז געשאםעז איז לאנד א פײגם־
לעכע אםמאססערע געגעז ױניאנם  pxהאבען
געשםערם דער ארגאניזירםער ארבעםער בא־
וועגונג צי באנוצעז איר םאכם לםובת דעם
וואוילזית  pcארבעםער  pxדי סאלקם־מא*
סעז בכלל•
ד׳י אינדוסםריזןליסםעז און ארכעםםגעבער
זימעז .דאגעגעז .דערםוםינם געודארעז צוריק־
צוגעוױגלן .דודד געזעציעבונס םאזיציעס
וועל מ זײ האבען .דודכז ודאוקם  pcדעו־
סרײד ײניאז באידעגתג .געהאם סריער £אר־
לײרדו•

אין דער אגםי־ױגיאן אסמאםסערע׳ װאס
די זױצםיגע אדמיניםםראציע האם געשאסען
זיינעז אמםגעװאקםען .װי שודאםעז נאך א
רעגעז• א גרויםע צאל םםײם .רייט םו װארק״
געזעמז• די באלעםםיגענדע פאדשריפםעז
אינם םעםם־הארסלי געזעץ זײגעז• םדאץ די
וואל־קאםפײן צחאגעז םים צװײ יאר צודיק.
נים אויםגעמעקם געװארען פמם ארבעםם־
געזעץ .דער נײער יערםאנאל סוגם נעשאנעיי
לײבאר רעלײשאנם באארד האם םארײאלמעם
דעם גזױזףן אומ׳יושר׳דיג  .pxנים זעלםען
 pxא שםראף־ײיםם געגעז ײניאנס .אזױ
ארום זײנעז געוױנםעז .װאס ײניאנם האבעל
דערנרייכם דורך א םד קרבגות .סארליירעז
געװארעז  pxדי געזעצגעבענדע קערפער־
שאפטעז•
אגשםאם צו פארבעסערעז די הויף־הראסם
 pcארמםעד־משפחויז מים הלײגע הכגםית.
װאס דאם איז געײעז זייער נויםיג ,איז די
איצםיגע אדםיניסםראציע גאר געוועז פאר-
אינםערעםירס אין דעם װאוילזית  pcדי
סארמעגלזוכע בירגער .זי האס צעטיילם מים
אז אםענער האנם סאלהם־אוצרות אלס מתגות
צו פריידאםע רארפאריישאנם .איגנארירענדיג
איז דער זעלביגער ציי׳ט די דרינגענדע נויט־
װענדיגהיים צו העכערעז די געזעצלעכע מי-
נימום־שכירווד איז דער פארםולירונג פין
אירע עהאנאמישע פאליסיס האט זיד די איז־
םיגע אדמיױסםראציע פאר׳עקשנ׳ט אפגע־

איגטעדנעשאנעל פאליטישער
דעפארםםענט גים ארױס
וױכטי־גע בראשוד
דער פאליםישער דעפארםמענט םון
דער אינםערנעשאנעל .ארנםער דער אנסי*
רעג פ  pגאט טאילער .האם אהארשט
ארדיסגעגעבעז א בראשור אין ענגליש,
װעלכע ענםהאלם וױכםיגעז אײפקלע•
רמגם־סאםעריאל איבער די איש־ס אינם
איצםיגעז עללהשאו־קאםפיק .די בראשיר
הײםס .לעםם סאק סענס ענד פאליםיקס׳*.
יעדער מיםגליד קעז עס קריגעז םריי צו־
געשיקם .יועז לר שרײבם צום פאליםישען
דעאארםפענם n io .בראזאזײ .נױ יארי^

זאגם עפעם או פאז געגעז דער װאקםענדער
ארבןיםםלאזיגקײם.
םיר זײנעז גענויגס צו םראכםען ,אז די
איצםיגע פאליםײםאכערם  pxדער אדםינים־
םראאיע זימען ענםשלאסען ארײנצופירעז דאם
לאגד  pxא צושםאנד  pcםאםזױ־ארבעםס־
לאזיגקײם איז װעלכער עקאנאמישע אומזי־
כערקײם  pxמורא וועט ענםמוםיגעז די אר־
בעסער צו פאדערען עקאנאמישע פארבעסע־
רינגעזי
םנים אל פניב נױט דער דאזיגער לאגע.
װאס די אדםיניםםראציע האט געשאפען .סײ
דורך אירע מישים  pxסײ דורך איר נאכ־
לעםיגקיים .זײנעז מיר ^ ע ר צ ײג ם ,אז די
עקאגאמישע דערגרײכוגנען  pcדער ארבע־
םערשאפם זיינעז איז אז ערנםםער געפאר .אם
די דערגרײכונגען קענעז אבער אפגעהיםען
ייערעז דורך ™יםנומז םוםיג xונזער פא־
ליםישע מאכט  pxדי וואלען דעם צװייםען
נאװעםבער px .דעם דאזיגלז סאג װעט די
ג א נ מ סאכם  pcדער רעגירעג ,דער װאויל־
 pc pnסאלק  pxדי צוקונפם  pcאונזער
לאגד באשםימם װערען ד ו ר ^ פאליםישעז
װאל־צעםעל.
די װיכםיגסכע סראגע װאס וועם בא־
שסימם װערען  pxדי היינםיגע װאלעז  t' x־
צי זאלען מיר שסארקעז  istpxלאנד דורך
פארקלענערען ארבעםםלאזיגקײם .דורך בויען
םער היתער  pxשולען ,דורך העכערעז דעם
געזעצלעכען מינ־מום־לוין  pxדירכפירען אנ־
דערע עקאנאםישע םארבעםערונגעז — כדי
מיר זאלען אן םורא קענעז באגעגענעז די גע־
פאר  pcקאמוניזש ז
אדער ״זלעז מיר זוכען צו באפרידיגען
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דעם פראפיט־הוגגער  pcרײכע קארפאריײ
שאנם .פארגעםעז די געפאר וואט עס דראט
אוגזערע פרײהײםען און פארװאלםען ךי
מלוכה אזוי װי מעז פארװאלםעם א פריװאט־
^נ םע רנע מונג — םים דער ^־יפמערקזאמ־
קײם קאגצענטרירם בלויז אויף פראםיםעזי
דעם צװײםעז נאוועמבער ײעלעז מיליאנען
ארבעםם־מענער  pxפרויען דארפען באשםי־
מען דעם ענםפער אױף אט דער פראגע .זייע־
רע דזשאבס  pxזייער ווארילזיץ  r xאפהענגיק
פין דעם ענםםער וואס זײ װעלען געבען•
מיר רוםעז א ײד מי ט דער ז עלכיג ער
ד רינגל עכ ק ײ ם װי א רוף ןױ דער יי קןן ם־
לײן ,צי ש םיםען דעם  2ם ען נ ^ װ ע מכער.

Jewish Edition

JU/TICE

«9

שםיםט שאד די ק; 5נדידאםעז װאם
ײעלען האנדלען א ץ די אינםערעסען םץ
ארכעטער א ל סאלקס־םאםען.
ש םיס ט םאר די ק אנדיד א ט ען ױאס
ױעלעז א ץ ק אנגר ע ס ה אנדלען םי־ם םיס■
■אםי שער ס אר שםענד עני׳ ט טאר די א ײ
י ע אל ען און נוי ט ען סץ דער א מ ע רי ק אנ ע ר
ארכעםער^טאפם.

^N ov., 195

אײער שטים איז אייער װערט־
פולע פרױױלעגיע אלס אםעױיקא־
נער בידנעד.
עס איז אײעד דזשאב אלס
ארבעטער.
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אין די הײ־יאריגע װאלען .װאס וועלען
ברױמ־פדאגען
פארקוםען דעם צדדײםעז גאוועםבער. .װע־
װאגשאל
אױפן
לען אנםשיידצז ױערעז נים גאר פאליסי שצ
פראבלעםעז איבער װ ע ל מ עם זײנען דא
אין די װאלען
פײ^»ש־^רקףץז־?נס*עזעז .:אגן װעלכער
; — ^ ;r .
>  9א ף סיי.ן ס ז*ל אגגעםרייס װערעז *ו ו׳ »י ר ען דאה לאנד ,גאר
 asאחןלען אױך *נ ס שייזי מ װערעז *ורןק * -צקא 1אמישזי ׳*־אגעז
װאס װעלען איפםיםלעבאר אנרירעז די חױגה .דאם ברוים און
פוםער ,די פארדינםםעז אדן דעם לעבענס־ססאנדאדד פון יעדען
אײגװאוינער בײ אונז אין לאנד.
נאו־ קיין םאל איז ניס געװען אזײ אפען קלאר די גרויסע
ראלע .װאס די רעגירונגס־פאליסיס שפילען אין דעם עקאנאמישען
לעבעז  r cלאנד און אין דעם חלק .װאס יעדע גרופע בירגער
באקוםט פון די געשאפענע פראדיקםעז .װי הײנםיגם.יאר .די װיר־
קונג איז דאס מאל אנזעעװדיגער איבער דער צנדערונג מאס
עס איז פאדגעקומען איז לאנד פאר אונזערע אױגען אין די
^ עצטע צוויי יאר• זי;ט די רעפובליקאנישע אדפיניסטראציצ האט
איבערגענומען די מאכט אין וואשינגםאן .אין אויך איבער דעם.
וואם די איצסיגע װארםזאגער פין דער י־עפיבליקאנער פארנדי זײ־
געז געצוואונגען צי פארסיידיגצז אפען זייערע פאליסיט• ײעלכע
האבען מעגלעך געפאכם איםגעהױערע פראפיטען פאר די רײכע
און םראססס און געבראכט לײדען און ארבעםסלאזיגקײם פאר ד־
ברייםע םאסצז פון דעד באפעלקערונג.
אין פשד פוץ די קנאפע ציױי יאר .װאס די רעפובליקאנישע
אדםיניסםראציע ־אם איבערגענופעז די םאכט אין װאשיננםאן .איז
די צאל ארבעטםלאזע גע שמיגען םון איין פיליאן  788םויזענט
צו דרײ פייייאן  245םײזענס .דאט איז :־ער װי פארםאפעלט .און אין
דעם גײס נאד ניט א ײיז אין חשבון די םײליױיז ארבעםסלאזע און
די װאס האגצז שוין אפגצג־פען זייער ארבעססלאזען בצנעפיט
און ־אבצז נאך אלץ ױם קיין ב א שעפטיגונג דירך דער זעלביגער
צײם איז די גאנצע נאציאנאלע הכנפר .,דאס ־ײםם  :די פראדוקציע
 r cטחורות אץ באדינ־נס פארללענערס געדוארעז פי ט א׳פגעפעל
צען ביליאן דאלאר .אנשסאט װאס עט האם געדארפס דירך דער
צײם פארנרעטערם ױערעז פים איפגעפער אזא סופע איבער דער
פארגרעטער־נג  r cדער באפעלקעריסנ אץ דער טעננאיאגי שער
פארבעפער-גג .די קאפםען פון לעבענם־פיםעל פאר דער באפעי*־
קערוגג זײנען דירך די הגאפע ציױי יאר נים קלענער נאר נאר
צסװאס גרעפער געױארען .כאטש די פרײזען ױאס די פארפערס
קריגעז פאר זייערע פראד^קםען איז גאדייםעגדיג איינגעשרינקען.
אין דער צ" ט "אט די הכגטה פון די רײכע םראססט ארן קאר־
פאראציעס זײ:ען פאר א טך פון זײ אויפגעהאלמע^ געױארע?• אין
פאר פאנכע גאך פארגרעפערט געיוארעי• דררך דעס װאם פען האם

פארקלענערט זייערע שטײערען צו דער רעגירוגג ,זײגען די אײנ־
קונפם־שםייערען ,וואם עס דארפען צאלען די פאלקם־םאסען .כמעט
געבליבען װי פריער טראץ די קלענערע פארדינםטען און העכעדע
קאסטען פין לעבענם־פיטעל.
דאס זײנען די עקאנאמישע רעזול«אםענ סון די פאליםים פון
דער רעפובליקאנער אדפיניםטראציע א&צושטעלען די ריםעםיע
דורך פארגרעסערען די פראפיטען פון די םראסטם ,כדי עם זאד
זיד לוינעז צו באםוײיבען פאבריקען אין געבען באשעפםיגינג צי
די ארבעםער .אונםער דער פאליסי ד,אם פען אוועקגצשאנקען די
גאסירלעכע רייכםיםער ,װאס האבען געהערם צו דער גאנצער בא*
־עלקערונג און די דערפינדונגען ,פאר װעלכע די רעגירונג האט
אויסגעגעבעז ביליאנןין דאלאר פץ די שםײער־זאלער .צי עםלעכע
יחידים כדי עס זאל זיד זיי לדינען צו ריזיקירעז געלס אין גייע
אונםעדנעפונגעז .אנשםאמ אבער נײע אונטערנעסונגען ,װאט
זאלען שאםעז באשעפםיגוגג פאד די מרגעםטלאזצ .האם עס בלויז
געבראכט דעדצו ,אז די ר י ז י ת םדאםםס דן^לען שנעלןןר פארשלי:־
געז די קלענערע פראדוצירעד און פיג(נץ זדנםםמ װגיעם אדן שא־
פצז ביליאניגע פאנסםער־םראםםס r * .וועפענם הענם ? trליגמ
דעד גו  1ל ®ון דעד ג א נ מ ר באסעלקעדעג «ױ גי ס זיי א מ ג ל ע נ ק ײ ט
מ י ז ן ד ן ן י י מ ל י ב«ים סון ל>בןן.
אס די עקאנאפישע רעזילםאסען סון צודיי אדן צװאגציג חדשים
פאליסישע םאכס פ ח דעד רע »ונלי ק *גןד ■אדנזײ — די פארסײ
»ון ,יחזל סםד־ים באגקירעז * ץ גדײסע איגדוםםדיאליםםצז —
האם יעדןרי בידגער דעד  9ילס ז^יןי ד מ ן ■לייצעס .די װירקונג
 r cדי פלוכה פי רוגגןן אויף די בדױם און פוטער אינםערעםען
ש,ץ דער סן פד ל ק ע רו מ זײנען דאס מאל אזױ דירן ק מ און קלאר אז
עס איז מער ני ם נוי סיג א מ מ װ ײז ען או׳־ף דעם .די אופשםענדען
פון דעם קאם^יץ האבען נאך מ פי ר ם דן ד צו אז די עקאנאפישע
רעזולםאםעז פדן אם י י ^זליסיס ז אלןן אויך זיץ די איינציגע
אישום אין די הימסיגע ױאלען .אז אױך די רעױבליקאנער פירער
און װארםזאגער זאלען ג מוו אונג ען ד ץ א 6ען ױך צ־ פארםיידיגען,
אנשםאם כאהאלטען זיד אונםעד פאלשע .אויפגעבלאזענע אישוס
װי.זײ פ ל ע מו צ , 9ם אן אין ®די־ןנרדי־גן יןרןץ .אלע זײערע קינסט־
' ע ך אײפגע 1ל « ע ג ד אישום האבען ג ע פ לןג ט ; די אז־פציפרידענ־
הײם *ין דער־ מ מ ע ל ק ע ח־נג םים  Tin׳־ןגירתג■ װאס טוט גאר ניט
צו ייינדערען דעם דדוק  r cדער ריסע^ע■ ווןלכע שפרײם זיך
װי אן עפידעםיע  r cאײן געגענם זו ם !ידײםעזי ,האלם אין איץ
שמײגען  :דער עילם שטעלם ז י ו מער ניס צוסרידען םיט תירוצים
אין גלויבס פ עי ני ם די םארשפרעכעןס *ון די װאס האבען אפגע־
גארם און ניס דערפילט זײערע הגסחו ח גו די ני רגער םיט צװײ
יאר צוריק .די רעפובליקאנער פאליםישענס האבען דעריבער איצט
:יט קיץ אנדער ברירה װי צד פרובייען פ א ר ^ י ג ע ן אפען זייערע
פאליסיס לםיבת די רײכע און פאכען גלויבען די בירגער ,אז דאס
װעם ברענגען פראםפעריםי פארן גאגצען לאנד.
די פאנאנלערםיילונג פח פאנדאטען  r kקאגגרעס צװישען ד־
רעפוגליקאנער און דעםאקראטען איז איצט אזא ,אז עס איז פאר־
העלטניסםעסיג גריגג סאד די ארבעטער אװע?*ונעפען די פער־
ה־ים און די פאכם אין ?אגגרעס סון די רעפובליקאנער און אזוי
ארום ױארענןן דעם קימעגדיגעז קאנגרעס א  rדי פארםײ־פירער
אז זײ זײנען געגען די פאליסים פון דער איצםיגער אדםיניסטראציצ
איבערצולאדען דעם סעודה־םיש פון די םיליאנערען כדי עס זאל
אראפפאלען אויך ברעקלעך פאר די ארבעטער און די ארעםע .די
פערהײם פון די רעפובליקאנער אין בײדע הײזער פין קאגגרעס
איז אזא קלימע ,אז ווען םןןן זאל דורכדוארפען בלויז א קלײנע צאל
רעאקציאנערע קאמרעסלײס און סענאטאדעז װעט עם אװעקגעמען
די םערהייס פין די רעפובליקאגער א  rזײער םעגלעכקײס צו הא־
בען די פאיאריםצם און די פארזיצערס אין אלע װיכטיגע קאפיםצס
אין װעפז ט הןג ט עס ליגס די פא שינעריע  r cקאנגו־צט און ד־
ראנס צו באשטיפזח 'יעלכע געזעץ־פראיעקםען צס זאלצן פאר־
־אנדעלם װערזװ ^ װאס עם זאל דין ױיצר ג1רל• עס איז דערי־
בער נישסא איצס פער קייז גרונט פאר אפהענדיגקייט אין פאר
א געפ'ל םון פאכםלאזיגקײם ,װאס פלעגם אין אנדערע צײםען
אפם צוריקהאלמען ארבעםער אדן פראגרעסיװע בירגער פין שטי־
פען אין -די ױאלען .אױב דער קופענדיגער קאמרעס זאל חלילה
־וידער קאנםראלירם ווערען פון די רעפובליקאנער .וועלען די
ארבצטער אלײז זיץ פאראגםװארסלעך פאר די אלע״איבלעו א-ן
צרית .ייאס זיי יועלען אייסשםײז און פאר די רעפרעסיװע גצזעצצז
 r cויעלכע ױ־ ײעלען ־‘ י'דעז א'ן די ליפצנדיגע ציויײ 'אר.
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וואלען װעלען זײ שםימען ניט נאר פאר קאנגרעםלײט און פענא־
טארען .נאר אויך פאר די מערםטע גאװערנארס ,םטײט רעגירונגען
אדן אדםיניסטראציעס .איעע סת די מעםאדען ,וואס די רעפוב־
ליקאנישע אדםיניסטראציצ אין וואשינגטאן ד,אט גענוצט צו בא־
רויבען די ארבעםצר פון זײערע רצכםלז און פריװילעגיעם א ע־
מער די פעדעראלצ געזצצצן װאס זײנען נאך געבליבצו סון .נ ױ־
די ע ל׳ און זיי האבען גים געקענט פארניכטען .איז געװען איבער־
צוגעבצן דעס קאנטראל אויף א גרױסען םייל פמ דער אינדיםטריצ
צו די םטייט רעגירונגען .הונדערםער םויזענםער ארבעטער זיײ
נע׳ן דורך דעס בארויבט געווארען פון דעם שוץ פון די פעדעראלצ
!צזעצען .עם האט אױך געלײגט דעם פ ײדאפצנט פאר סקעב־
שעפער אין געװיסע םםײםס צו ברעכען םםרײקס און אונטער־
גראבען די ארבעםס־סטאנדארדס סון בעל פלאכות אין די פער
פראגרעםיװע שםאטען .ביז איצט זיינען שוין אין זיבעצעז סטײטט
אגגענוםען נעווארען געזעעצן װאם פארבאטען פאקםיש דעם ױני א ך
שאפ און מאכען אומםעגלעך אפצושטעלעז סקעבס פון ארבעטצן
אויפן פלאץ  r cסםרײקערם אונםערן אויסרייד אז פען טאר קיינעם
נים שםערעז צו ארבעםען.
.דאם רעכם אויף אדבעט״ רופלן זײ דאם .רעכם א ױף ארבצט
הײםם בײ זײ נישם דאס רעכם  r cיעדער פענ שעז צו האבעז בא־
שעםםיגונג און פארדינען אויף חיונד״ נאד דאס רעכם אװעקצו־
:עםעז א ח ש א ב סמ א צזיייםעז װעלכער סאדערם םענשלעכע בא•
דיגנוגגען .אס די נײע םלםאדד  r cברעכען יעי א ם דורך אזײגע
געזעצען פארשפרײם זיד אלץ איז םער א מ פער םטייםס .די ארבעמער
קענעז אפשטעלען די װייטערדיגע םארשפרײםונג  r cאט דער
םקעבערײ דורך גידער שטיםען די ר ע א מי אנ ע ר ע םםײט אדמיניס־
םראציעם אמ דורך דערװײלעז איז קאגגרעם א פערהיים ®ארםרע־
טער ,װאס זאלען ני ט איבערגעבען די אינדוםטריעלע ארבצםער
צום וױלקיר  r cדי סםייט פאליסי שענס צו װעלכע די אינדוס*
םריאליםטען האבען א נעענםערעז צוםרים.
די אידישע םיםגלידער  r cאדנזעי־ אינםערגעשאנעל האבען
אויף זיך א באזונדערען חוב צו שםיםלז הײ־יאר אין די װאלען
און דערוױילעז פראגרעסיװע םארסרעםער איז קאנגרעס  r xאין
זײערע סטייט אדמיניםטראציעס .די גרעםסע צאל  r cאונזערע אי־
דישע םיטגלידער זײנען אין שטעט און געגענטען װאס ורדלצז
באזונדערס שםארק באאייגםלוסען דעם אויסגאגג  r cדי װאלען.
אין ניי יארק װעס א גרױסע צאל שטימעז פאר דער ליבעראל פאר־
טי ניט נאר הצלפען דע ת ױילען א םער ליבעראלע פארטרעטער־
שאפט אין קאגגרעס אח םלנאם  r xא ליבעראלען גאווערגאר און
סטײט פאריואלםונג ,נאר ײעם אויך האבען א גרויסע װירקונג אײף
די פרעזידענם־װאלצז פי ם צװײ יאד שפעסער .אויך א ק די אנ־
דערע סטייםס ,וואו פיר האבען א גרויסע צאל םיטגלידער ,ױי
נױ דזשױרזי ,פענםילוױיניע׳איליגאי אח ענלעכע .ורעלען די
װאלען אנטשי  Tען ווערען םים א פארהעלטנימעםיג קלימצר צאל
שטיםען .די שטיםען פמ אוגזערע פיטגלידער קענעז אין די פלע־
צער םצגלעך אנטשיידעז לצם אויסגאנג פון די ודאלעז .זײ טארצן
דעריבער איז קײן פאל נים פארנאכלצסיגעז צו שטימעז און שטי־
פען פאר די ליבעראלע קאנדידאםען צוזאמען מים די ארבצמצר
פון ד־ אנתירצ ױניאגס און פראגרעסױוע בירגער.
צו באשיץען אײערט עקאנאמישע און פאליםישס אינטערטסען
אױפצוהאלסטן אייער לטבענס־ססאנדארד און אייער רעכט אלס
ארבטטטר און בירגטר צו באשיצטן דאס לאנד פון רעאטציט,
ארבעםםלאזיגקיים און באסישטן װילקיר — שמימם דעס צוױיסטן
נאװטמבטר פאר פארמרטסטר פון פאלק אנשסאם פארםרטמטר פון
ספטציטלע אינסערטסטן און פרױױלטגיעס י

פיםגלידצר קען פיל מער אויפטאן פאר די בצל םלאכות א*ן פארן
יאנד .וױ א צעשפאלםענע םרייד ױניאן באװעגונג אפילו ױצן אירע
ברוכטיילען האבען די זעלביגע צאל אדצר אפילו אביסצ* פצר מיט־
ג 1,י דצר .דער וואונש צו פאראייניגצז די ױניאנם אין אמעריקע
איז אײן מעכטיגען פארבאנד איז געווארצן נאד פיל שטארקצד
י־צצםצנס ,זינט די רעאקציע האט זיד וױדצר ארײנגצכאפם אין
זאטעל און סםראשצט צו פארטרינקען דאס לאנד .די רצפרצ־
סױוע האנדלונגצן פון דער רעפובליקאנצר אדםיניסטראציצ אין די
לנאפע ציוײ יאר זינט זי איז ארימ אין פאכט און די נאך פיי1
ערגערע פראיעקטען וואס די רעאקציאנערצן גרייטען צו פארן
קימענדיגען קאנגרעס פאכען די פאראײניגינג פון די ארבעטער
צו שאםעז א פעכטיגעז כ*ח א־יף צורילשלאגצן די אטאקעם פאר
א ייעבענפ נויטיגקייט.
איבער דעם האט דער געםײנשאפסלעכער סטייטפענט פון די
פרעזידענמצן פון די צוױי ױניאן־צענטראלצס ,ח שארדז ש םיני
פון דער אםעריקען פעדעריישאז אוד לײבאר ,און וואלטער רוטהער
פרן םי .אי .א״ אז בײ א קאנפערענץ  r cזייערע קאמיטצס אין
ייאשינגםאן איז איינשםיםיג באשלאםצז געװארצז צו שאפען איץ
פאראייגיגםען םרײד ױניאן צענםער אין אםעריקע דורך א פאר־
א ײניגו ע וואס זאל אויפהאלםען די גאנצקײט  r cיעדער אנגע־
שלאםענער ױגיאן ,ארײסגערופען אזױ פיל פרייד אץ צופרידענ־
הײס אין די העדצצר סון אלע ,װאס באגרײפען די ײיכםיגע ראלצ•
ײאס די םרײד ױניאן ב א װעגומ כוז עפיל צן צו ראמעװצן דאס
לאנד פון עקאנאפישצל סםאנגאציע אץ פאי 1י םישצר אין פאראלער
פארגליװערםקײם.

א פאראייניגטצ טרייד יוניאן
פאדאײניגונג פון
באיועגונג איז אפעריקע איז גצ־
א.
אי
פי.
א .פ אװ ל—.
װען דער הײםער װאמש ,דער
מרוים פון אלע סארגעשריטצנצ
מעגלעך דאס יאר
םענשעז פון לאנד ,פיז אייצ
פרײנד פ־ן די ארבעםער און םאלקס־פאסען .דורך די לעצםע
אכצען יאר ,זינט דער שפאלטינג אין דער אםערילאנער םרייד
י־ניאן באוועגונג -זישעז אומצאליגע מאל געפאבם געווארעז פאר־
זיכעז צו פארהײלען דעם ריס את ציריק פאראײניגעז די אמע־
ריקען םעדעריישאז אװ לייבאר אין דעם קאנגרעס אװ אינדאססריעל
ארגאניזײשאנם איז אײן פארבאגד .יעדער האם באגריפען אז א
פאראײניגםע םרייד ױניאז פעדעראציע  r c 15אדער  16פיליאז

דיט 3

יא ,עם שימם אז די דיים איז נאענם ווען די פיליאנען אל־
גאניזירטע ארבצםער איץ אמעריקע יועלצן ײת פאראייניגט אין
אײן מ מ טי ג ען פארבאנד וואס וועם רעדען פי ט דער גאנצצר א־י־
טאריםעם םון די מאסען וואס פראדוצירען אלצ רײכטידער און
שאפען אלצדיגג װאס םאכט דאס לעבעז פצגלצך .פרעזידענם דו־
בינסלי ,צוריקקומענדיג פון װאשינגםאי נאך דצר לאגפעיצגץ פון
די פארםרעםער פמ ביידע פעדעראציצס .האט אויסגעדריקם זײן
גלויבען אז ״א פאראייניגםע ^רבעטער בא־יצגונג װעט דצרגרײכט
ווערעז פאדן םוף סמ יאר  1955״ .עם האט אים אײפגצזצן ,האט
פרעזידענט דובינסקי געזאגט ,״אז מיר האלםצז איצט ביים דער־
גרײכען דאם .װאס מיר זימען נים געױען בכיח צי דערגרייכען
אין די לעצטע אכצען יאר״.
«פה שיעשה הזפן לא יצשזו השכל״ ,זא:ם א ה ײביעאי שצי
שפריך־ײארם .וואס די ציים קצז אויפטאן ,קען דצל בלויזער שכל
ניט דערגרייכעז .די ציים פארהיילט ױאוגדען ,לילמ אפ צעהיצטע
גצפיטער ,טעפפם אפ די צםאציעם און לאזט דצם געזונםצן פאר־
שטאנד נעםען די אויבצרהאנם.
פיל געהאלפען דערצי האט אן ספק וואס אין דצל פירצרשאפט
פץ ביידצ פעדעראציעס שטייען איצט נייצ רצנשצז װעלכע זיינען
אליץ נים געווען אזײ עגג פארװיקעלם אין דצם ברידצר־קאמף
פיט אכצצז יאר צוריק .אויד אין מאנכע פון די גאר גרויסע
ײניאנם אין ביידע פעדעראציעם האט זיד זינט דעמאלט די הויפט־
פירערשאפם געביטען .די טעכנישע ענדערינגעז האבעז אויד בא־
דייםעגדיג אפגעשוואכם די האנפלילטען .דער אפםאד אפצושטצלצן
די ױריסדיהציע־לארפען אינערהאלב דער פצדצריישאן אין צוױשען
די פצדעריישאן יוניאנם און די סי .אי .א .ױנאנס ,יואם גײען איין
אויף דצס באזים פון נים כאפען איינעי־ פון צוױיםען פיטגלידער
אץ קאנטראל פון אוגטערגעםונגצן ,האם אויך אפגצשוואכם י צ ט
חשד אז יעדער איז אויםען בלויז צו פארכאפען פרעמדע יוריס־
דילציצ .א די ארום איז עס מצגלצד געװארעז אײנצושטימען אויף
פאראײניגעז ביידע פעדצראציעס ניט ױארטענדיג ביז צס װעלען
אײסגעגליכען ווערעז אלע יודיסדילציצ־פי־אגען צוױשצן די א־ינ־
צצלגע ױניאנס .דער װיכםיגסטער אפהאלט צו פאדאײניגען זיך
 די עקזיסטענץ םון באזונדערע ױגיאנס אין זעלביגצן טרייד —איז באזייםיגם געווארען דורד דצר צו ש םיפעג צו אויפהאלםען די
גאגצקײט  r cיעדער אנגעשלאםענער יוניאן אין ערשם נאכדצפ
שליכטעז די יוריסדיקציע־פראגעז.
װאם עם זאלעז :י שט האבצז געױען די אירזאכען ,די האפע־
נדבג צו האבעז אין גיכעז אימ פאראײניגמע םרייד יוניאן בארדעגונ:
איז אמערירע א ח א היםםארישע דערגרײכונג .די אפעריהאנער
םרייד ײײאז באוועגונג באםרעם איז ניכעז דעם גרייטעז שליאך
 r cקראםט און אנזען װאם װעם זי אוועקשםעלעז אין שפיץ פין
דער אללעלםלעכצר םדייד יוניאז באוועגונג.
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שױיןר *ז קריג ען פ אסיכע נזןכזןן פ א־ די ג ױ ײ צ ד ײ ם א ץ ק &לםען
ד א ס פ ר אנ ק ר ײ ך גןןס עלפ ני ם מ עד א סארא ײניג שע שםאנזען םון א ײרא»ע.
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 — ^ r xא * א פינ ע עק אנ א מי ש ע שעאריע ס אר אונז ע ר היננ ױ ש ער א רי עכ עכ.
׳ך וױיס ניט װי אנדצדע.
מיר קוהס לעצםענס אז
זייער' שװער צו נעפי״
גען א קורצען .פאםיגעז
נאמצן פאר יעדע םון די
צװײ פצלקער־גרופעס.
וואם פירעז אז איינע
געגען דער צװייםער דעם קאלםען קריג.
אי ך צייייז אזא נאמעז װאס זאל בולם ארויס־
בי צגג ען די אײגצגשאפםעז וואס די לענדער
םיז איין צד האבען נעמײנעאפטלעך און װאם
>ס טײלם זײ אפ פדך די לענדער אין דער
צװײםער גרופצ■ כדי מען זאל װיםען קלאר
װעגען װעלכע פיז׳־די צוױי גרופעם עס
דיאנדעלם זיך.
א לאנגע צײם פלעג איך באצײכענצן
די לענדער םון אונזער צד ווי די דעמאקרא־
טישע לענדער אץ דעם פאװעסעךפארבאנד
מיס זײנע םאטצליםען װי די דיקטאטאריש־
באהערשטע■ לענדעױ .לעצטענסיאטער ויינען
' •עטלעכיע 1שװזפלם•" וײ« 5עז
ל ^ ־ י׳  ^ 59י א ט י ^  $ר טי ס צ ל־ פ א ס סי ^ ם אל־
בזיריג ״ןוי׳זיי ע רי'פיזי אנ א מ ל ל אץ פיל'ונג?5ן.
צ'ם דיקםאטאי־ישעז צד װידער האבען זיך
גענומען חנ׳דלען געװיסע ״דאמען פון דער
־אלב־װעלט" ,װי מען רופט דאס אין
דײטש  . . .מיר האבען אנגעהויבען ארײננע־
םען אין קאן אזױנע דעמאקראטיעס .װי
פראנקא־שפאניצ פעראנ׳ס ארגעגםינע■ םי־
טא׳ם יוגאסלא־ויע און ענלעכע .אין צו די
טצמפלצז פין מאלענקאװ ארן מאא־סטע־
םולג האגצן אנגעהויבען צ-לה רגל זײן
אז־ינע געשווארענע ליבהאגער פון פרײהײט,
דעראקראסיצ א.יז צםישצ פיר־גגצז .ווי נער־
פון אינדײל און זײנ> תלכידים פון ב־רכלא
און טײ^אן .די אלסצ באצײכענונגען זײנען
שרין דעריבער ני ט גום גענוג צ־ פארהיםען
פיז סעית׳ן.
•

•

•

א .שסיקער צייט האט צט אויפגעזען .אז
>ט אנםיויקעלם זיך א קלא־ע אילצאישצ
פאנאנדעי־טיי^גג ,ציוישען די םלוכיה פון
אס די ציוי־־ ־ 4עכדער־גריפעס .די כערב־
א״ראפעאישע א־ז אםע ײקאני שצ -ענדער
האבצז געזוכט פאראײגיגצז אלצ פזדקצר אין
פרירײײייגז געגענט־פעדעראציעס פאר ג»*
םײנשאסםלצכע צקאנארי־טצ איז פאייטי שע
םעםיגקײטען אדן יעדע פון זײ זאי* כלייבען
אימאפהענג־ג אין ~אהא >-ארן איז קייםור־
עגינים .די קאר־ניסםישע ~>נדער װידער
באשםייעז אײף צעגםדאליזירען די נאנצע
מאכם איז איץ פירעיישאפט .װאב זא -בא־
שסיםען די י א ־י ע פין דער באפעי־קערינג
אין י^דער געגענם און פאר יעדער גריפע.
טפעציע׳ל ד.אט עט אײ־ א־יטגעזעז ױעז די
פארטרעטער פיז די ם־לרטםע אייראפעאישע
פעייקער האבעז א:גע:־רעז דעפ ׳.שוםאז־
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פלאן״ און עם איז געשאפען געװארען די
אייראפעאישע שםאל און קוילען פאראײני־
גװג .די פלענער פאר אן אל־אײראסעאישע
פאי־םיידיגונגס־ארמײ ,פאר אפשאפען די
גרעגעץ אפצאלעז ציוישען די לענדער .און
די זיצונגען פון דער אינטער־פארלאמעגםא־
רישער קערפערשאםט האבען געשאםעז דעם
אימדרוק ,אז אײראפע דערנענטערט זיך צום
סוף פיץ איד צעשפליטערונג ,װאם האט זי
יא־ הונדערםער געפלאגט מיס ארעמקײט,
אימױכערקײט און נאציאנאלע קנאה־שנאה.
און פין צײט צו צײם דערטי־ונקען א גאנצען
דור איז בלוט .ר־סלאנד׳ס מי ניט צו דער־
לאזען צי אזא פאראײניגוגג האט געװיזען
איר שטעלונג .לעצםען חדדש האט זיך אבער
ארויםגעװיזען ,אז דער גאציאנאלער שאװי־
ניזם און די לײדענשאפט צ״ באהערשען אנ־
דערע פעייקער יאיז נאך אלץ אײגגעװאר־
צעלם אין אײראפע אץ די פעלקער קענעו
גאך אלץ ניט שלום םאכען מיטן געז־אנק
פין״זיין &לײכע צװישען גלײכע .ניס בא־
 1זצוש &"ויצר$ן פון אנדערצ און נימ טא־
י׳עיע־לו יענעם.
צ־ריק געשטײסען דעם פלאן פאר א פע־
דעראטיװע אײראפע האט םאקע די זעלביגע
^ ד  .װעמעס פירער עס האבען דעם געדאנק
צום ילעבען געבראכט — פראנקרײך .אזוי
'■‘ אנג װי עס האט אײסגעזען אז אין א פאר־
אײניגסע אײראפע װעט פראנקרי  Tשפילען
די ערשטע פידעל ,ױייל דייטשלאנד איז גע־
לעגעז א חרוב׳ע און א באזיגטע .צעשניםען
אין פיר םײלען און אקופירס םון פ־עמדע
ארמייען ,זיינען די פי אנצויזי שע מלוכה־מע־
נער געװען פאר א פאראײניגטע שטאסעז פץ
אײדאפע .װען אבער עס איז געױארען קייאר
אז נ ־ י צו קענעז שאפען א מיליםערי שע
ראכט .־ואם זאל זײז בכוזז צו פארםיידיגען
<ד'ראפע פין א באלשעװיסטישען איבערפאל
װעט ניי םיג זיין צו באוואפענען מערב־
דייםשלאנד און זי א'ינ שליסען אין דער אי'־
ראפעאישער פא־אײניגינג ײי א גלײכבא־
רעכםיגםען מיםגליד .האבען די פראנצוי־
זיש> פיי־עד הרםה געהאם א"פז עטק אין
ז־־ך אנטזאגט צ' געבען זײער צישטימ־נג.
אזוי איז עס געקוםען אז דער פראנצדיזישער
פארראמעגמ האס זיך אנטזאגט גלײך צי
פארהאניי־צז ױעגצז /יסהײסען דעם פראן
פאר אן אי**אײראפצאישצ ארמיי און דצר
פי־אן איז באגראבצן גצײא־צן•
כאראקטצריטםיש איז .װאט ריט ד>ר
אויסנאם פון די קאמ'':סםצן' .יצלכצ זײנעז
גאטירלצד גציוצז אי־צ גצגצן אן אינטצרנא־
ציאנאלצ ארמײ .וואס זאל שטצרען זײער
פראלצטארישצ פאטערלאנד צו פארכאפצז
א־־ראפצ• זײנען אלצ פארט"צן אין פארלא־
כלענט• פון די טאציאליםטען ביז די דע־
גאיייסםצז• ג ע״ צז גזךטפאלטצז איז אט דער
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פיאגע .א סייל האבען געשסימם פאר גום
הײםען אן אינםצרנאציאנאלע םארטיידי
גונגס־ארמײ און א םייל האט געשםימט גע־
גען אזא ארםײ: .יאסיװען זײנען נאסירלעך
גצװצז פארשײדצנע .די עקסטרעמע נאציא־
נאליםטצז און מיליםאריםםען זײנצז געײצז
געגצז איבערגעבען די דעה איבער די פראנ־
צויזישצ באו ^פענטע כוחות צי אז איגםער־
נאציאנאלע קערפערשאפט וױיל זײ האבען
עס באםראכם װי א בזױן פאר זייער נאציא־
נאלעז כבוד  :די סאציאליסםעז האבען זיד
גאך נים אויםגעסשוכעם פון דצם חלום צו
קענען ?ומעו צו א פארשטצנדיגונג מיט די
באלשעוױסטישצ דיקםאטארס את ניט דאר־
פעז קײז מיליםצר אין גאנצען; די מיםעלע
פארטייצז ױידער געטרויען נים די דייםשצן
און האבען מורא צו באװאפענצן די מענשען
װאס זײנען דרײ ציאל באפאלצז פראנקרײך
מים פייער און שװערד אין די לעצטע פינף
אץ זיבצציג יאר .ױאם אבער עס זאלען ניט
האבען געװען די מאטיװען דער רעזולטאט
איז דער זעלביגער .דער חלום פון א פאר־
אײניגטע פרײע אײראפע .יצמאקראטי ש רע־
גירט .עקאנאמיש זעלבסטשטענדיג אץ מי־
ליםעריש שטארק גענוג צו באשיצצן זיך
פון אז איבצופאל .האט אויסגצרדנען.
• • •
אמת ,אז אײפן .פלאץ פון דעם דירכגצ״
װאיפענעם ״אײראפעאישעז פארםיידיגונגס
געמײגשאפט־פלאן״ איז דעם לעצטען מא׳
:אט אויסגעארבעט געױארעז א נליער פלאן
פאר געמײנשאפטלעכער פארטיידיגונג פון
אײראפצ און איז גוסגעהײסען גצײארצן אין
פראנצויזישען פארלאמענט מיט א מערהײט
פון דריי צו איינס .י צ ל נײער פלאן איז
אנגצנ־מצן געװארצן פון די פארטרעסצר פון
נײן מלוכות בײ א קאנפצרענץ אין לאנדאן
און איז פאקםיש זיכצר צי *וצרצן אינדאר־
סירט אין די פארלאמענטען פון די לצניצי־.
דן ר ױיער פלאן איז אבער בלויז א בארו־
איגצנדער פאר פראנקי־ײך אבער גיט בצ־
סצר פון אן אלגצמיץ אייראפצאײטען שםאנד־
פונקם.
פאר פראנקרײו איז עפ בצסצר וױיל
צנגלאנד האט זיך איצס פארפליכטעם צו
האלםעז אירצ פי־ דיװיזיעס סאלדאטצן
אײפן אײראפעאישעז קאנמינענם אזײ לאנג
װי די אײראפעאישצ סלוכות ריצלצז פילען
אז דאס איז נויטיג םאר זײצר זיכערקײט,
פריצר האס צנגלאנד זיך אנםזאגט דאס צ־
טאז• אייד אונזצי־ סעקרצםערי אװ ססציט■
דאיצס• האם פארשפראכצן צו װירקען .אז
אמצריקצ זאיי האלטצן באײאכ־צנטצ כיחות
אייסן אײראפצאישען קאנסינענס .מיט ענג־
יי שע און אריצריקאנער סאלדאטען אויפן
קאנםינצנט .װעם פראניטיײך זיך פילצן זי־
כצרצר ניט נאר פון א באלשעװיסםישעז אנ־
גריף• נאר אויך פון א צו־הײסע אומארמוגג
פץ איר דײםשצן שותף אין ד>ר פארט־ידי־
גוגג שרן אײראפצ■ א צוױיםע מעלה וזאט עס.
װאס אינטצר יצ ם נײצם פלאן ־ועט די דעה
איבער א־ר ארמײ :יט איבערגעגעבען ווע־
רען אין רשיינ פון אן אינטצדנאציאגאלע
הצרפערשאפט אץ קאמאנדצ• װי ו־אס האט
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געזאלם זײן אוגםצר דצם פריערדיגען פלאן.
דאם שמײכעלט נאטירלער דעם גאציאנא־
ליסםישעז ?םאלץ םון די םראנצויזישע
רעכסצ איז ארמײ פירצר .םץ י צ ם שטאנד־
פונקם אבער פון אן אל־אײראפעאישען פאר־
שרים אין פון אינטערנאציאנאלען פרידען
איז דער איצםיגער פלאן פיל שױאכער וױ
דער פריערדיגער .װצלכער איז גצגאנגען
וױיסער אין דער ריכםונג פון אײראפעאישער
זריניגקײט און פעדעראליזם.
אפילו פ יז שטאנדפינקט פון פארםיידי־
גינג איז דער איצםיגצר פלאז שוואכער װי
צם איז געװען דער אריגינצלער אײראפע־
אישער םארטיידיגונגס־פלאן* ,ואס דער
פראנצויזישער פאילאמענם האט צוריקגע־
װיזען .אוגטער דעם םריערדיגצן פלאן װאלט
די פראדוקציע זדז םאי־םײל^נג פץ גצװצר
אזוי מ ס װי דער גענעראל שסאב װאס קאנ־
טךאלירט די געמײנשאפטלעכע ארמײ און
ארבעט אײם די סטראטעגישצ פלענעי־ גע־
װען אן אינסערנאציאנאלע .צם װאלט דע־
מאלט ניט געקענט פאסירען װידער אמאל,
װי עס איז געשען נאכן עדשטעז ײצלס־קריג.
װען דער דדיטער רײך האט זיך געהײם בא־
װאפענם כיטי דער הילף פון דעם סאװעםען
פארגאנד אדן פלוצלונג ארײנגעשיקט אן אר־
מיי אין דעם דצמיליםאריזירטען רײךגעביט•
אונטער דעם איצטיגען פלאן ױ עי ט דייטש־
לאנד א םואווערענע מאכט און עס װעט
קיים מעגלעך זיין צו קאנטראלירען איר װא־
פצ 1־פדאדוקציע ארן אירע .באװאפענמע
כוחלת .שוין איצט װייזט די מערב־דײטשע
י צגי רונג ארױם א היבשע חוצפה און גאנצע
תקיפות׳ כאטש איי־ לאנד איז נאד אקופירט
אלן זי האט נאך ניט קײן ארמײ און נים קײן
װאפצן־פאבריקען .אדצנא־צר יטטעלט שוין
באדינגונגען .מאנט און קריסיקירט די פא־
ליסיס פון די מערב־לענדער .װאם ײצט זײן
װען זי װעם האבען איי־ פדלצ מאכט ז ?צן
אימיצער גאראנטירען ,אז זי װעט ניט זרכען
אונזער פארטיידיגעגט־מיניםטער .טשא־לס
אויםצונוצען נ ײי צ צדדים אין דעם קאלטצז
קריג ,װי היסלער ־אט עס געםאן אין די צ• ױילםאן .דער געױעזענער פרצזידענט פון
דרייםיגער יאדעז? זיכער װעט דאך ק ײנענ ״דזשצנעראל מאטארס״• האט װידעי־ באװי־
ניס אײנפאלןןן אז די איצטיגצ פירצר פון זצן .אז צר איז ניט קײן דיפלאמאט .דיפלא־
פאי־וצטען פארבאנד זײנצן ניט אזלי גוט גע־ ײאטצז זאגט מען .האבצן א צונג צו באהאל־
איבט אין איגםריגירען .אונטערקױפען .מא־ םצן ז ײציצ גצדאנקצן .װילםאנ׳ס צלנג װי־
נעװרירען און העצצן איץ לאגד אײפן צוױי־ דצר איז גצשאפען געױארען ארויסצלברצנ־
טען .יױ דאס זײנען געווען די םאװצטישע גען זײנצ גצדאנהען אין געפילען אין דער
דיפלאטאסעז אינטצר סטאלינ׳ס פירערשאפט .צפענטלעכקײם.
דער אסת איז .אז די הויפם טאז־געבער
אונזער מיניסםער ד.אט עס שײן אײגצגט־
אין דעם אײראפעאישען קאנצערט .ענגלאנד .לצך באױיזען לאנג ציריק .באלד װי פרעזי־
פראנקרײך .דייסשלאנד אין אינזער אײגצנע דענם אײזענהא־ער האמ אים ארײנגענומען
אמעריקע האכעז בײ דצר לאנדאנער קאנ־ אין זימ קאבינעט• צר האט דעמאלט געזאגט•
שצרענץ זיך גצאײניגט אויף דעם .פארטיי־ אז י־־אס עס איז גים פאר דזשצנעראל רא־
דיגונגס־אפמאך גים א־יס אלםרואיזם .אייס נוארם איז א'יד גום פ«~ אמעריקע״ .כאטש
' 1י ב ע צו פרײהיים און פאר דער םובה פין אט דצר מאמר דינער האם צו יצנער צײט
דער מענשהײט .גאר װייל דאס איז געויצן געמאכט א היבשען פוראר .און געשםצלם
דאם כעסטע װאס זײ האכצן געקענט קריגצן זייגע קאייעגען אין דצר רעגירונג ארן אין
פאר זיייערע אײגענע אינטערעסען .פאר י צ ר רצפיבליקאנישער פארטײ אין א פאר־
פראנקרײך א־ז גצשםאנצן די ברירה פון לעגענהײט .־אט עס דצר בי־ײםער צולם
לצבצו בשכנית מיט א באװאפצנםער דייםש־ רוייזט אוים ניט גצנומען ערנפט .מען האט
י*אגד ,א ביםעל געצאמט ד־רך אן עגגליש־ גע־עכענט .אז דאט האט זיך די צוגג זײנער
אמעריקאנעד ארכוײ אײפן אייראפעאישצן אויםגצגליטשמ און געזאגט צטװאס װאם צר
קאנטיגענט אז־צר א דייםשלאנד• ” אס איז האט כיט גצמיינט .דאס מאל אבצר האט
אינגאנצצן פרײ און אומגצצ ײמט; מצרב־ צר אין א געשפרעך מיט צײטונגט־רצפאר־
ד־יםשלאנד דאם אויסגצרצכצנט .אז צס םצרס אין דצטראים ־ואי >ר איז גצקלמצן
איז בעםער אן עטיואס גצצארםע זעלבםט־ אדרעסירען א באנקצמ צ־ שאפצן גצלט
שטענדיגקײט.װאס זי קען האבןן דירך אײנ־ פארן רעפובליקאגישען קאמפײן .רואיג אין
געשייאסען ױערןף •איז דצל אײראפעאישער געלאסען ארויסגעלײגם זיװ צקאנאניישען

פעלקצר געמיעשאפט אײדצר ײצרען א װא־
סאל פון דצר קאמוניסטישצר אימפצריע אין
טײלען דעם גורל פץ פױלען און די אנדערע
םאםצליטצן פון סאװצטען פא־באנד; ענג־
י אנ ד וױים ,אז אין דעם צײם־אלםער פץ
דזשעם־עראפלאנען און אםאמישצ באמבצס
איז דער שמאלער װאסצי־־פאס װאס טיילט
אפ אירע אינזלצז פון אײראפעאישצן קאנטי־
נענם ניט גרויס גענוג צו באווארענען זי פון
אפגעװישט צי ״צרצן פון דצר צרד אין
פאל פון א מלחמה און זי קען זיך בלויז
באשיצען דירך באגעגצנצן דצם ש־גא אר״ם
םיטען אײראפע ; װאס אנכאלאגגם אמעריקע,
האבען איר די לצצטע צװיי װעלט־מלחמות
איבצרצײגט .אז ניט איר גצאגראפישע
װײטקײם פין דצם אײראפעאיש־אזיאטישען
קאנטינענם און ניט איר ד-עכער אנםװיקעל־
טע טעכניק און נאטירלעכצ רײבקײם דינ צן
שוין איצםצר גענ־ג צי פארזיכערען איר פרי־
י צז אוך אוםאפהענגיגקײם .די דערפארדנג
האט איר געלערצנט ,אז דצר גורל פץ דער
גאגצעי■ מענשהײט איז איצט ענג צוגויפגע־
ב״נדצן און אז זי אליץ איז גיט בכוח צו
באשיצען א־ן פארטײדיגען די גאנצע מצנש־
הײס געגען אן אנגריף פיז א גצװיםעגלאזע
דיקטאטארישצ ־ערשער קליקע םייז־צז מיט
פאראייניגטע כוחות.
אט די זעלבסםזיכטיגע דאטיװען האבען
ארײפגעצױאונגעז י צ ם לאנדאנער אפמאך
אױף די אײראפעאיש־אמעריקאױשע פאר־
בינדצטע .עס איז געװען גענעראל ״אין
ברירה״ װאס האט זײ געצ־ואונגעז צו פאר־
בינדען זיך מיט די אנדערע און אונטעי־דרי־
קען זײערע אמביציעס צ־ כאהעי־שען די
שכנים .די הערשאפס־ליםט איז נאך אבער
אלץ פאראן און אין די גרצנצצצן פון רצג־
לצכקײט זיכט יעדע פין די מלוכות זי צ־
באפרידיגצן .פ־ן משיח צייםען איז נאך גאנץ
ויייט.

אגי מאמין און געװיזצן אזיצד גלױבם טאלצ
באמת .אז דאס װאם צס איז גוט פאר גרױס
קאפיםאל און פאר די ־ײכע קארפאריישאנם
איז אויך גוט פאר אניצריקצ.
אין געױײנלעכצ צייםען ױאלם מען אפשר
דצרפון ניט גצמאכם קיץ יועזען .דצר אופן
אבצר װי אזוי ער האט עם ארױםגעבראכם
און די צײם׳ איז מיםצן פון א װאל־קאמפא־
ניע ,האם געבראכם דצרצו ,אז דין »ניט־
דיפלאמאטישצר מאנאלאג״ זאל ארויםרופען
א שטורעם איבערן לאנד.
צנטפערענדיג די רעפארםערס אויף דער
פראגע פאר ױאס די רעגירונג האלט נים
דעם פארשפרעכען צד געבען מעד באשטצ־
לוגגען פאר דצר ארמײ אין די געגענמען
ױאו עס זײנען פאראן א גרויסע צאל אר*
בצטסלאזצ■ האט װילסאז  .געזאגט ,אז ער
״ד״אט בעםער ליב יאגד־הינט װאס לויפען
ארום זוכען זײער שפײז װי הינט ,וואם זיצצן
אין קאגורצ און יאמערען״ .״איך דענק —
 1האט ער פארגעזעצם — אז עס איז בעסער
יפאר א יונגען מאן צו גײן הונדערט מײל
זוכען א פלאץ צו דצר ארבצט װי פארצן אין
קארעא און שלאגען זיך״.
זײן פארגלײכען די ארבעטםלאזע מיס
היגט האם נאטירלעך שאקירט אלצמען און
ארײסגערופען א שםורעם אין לאנד .װאלםער
רוטער׳ פרעזידענט פון דער סי־אי־א און
פץ דער אוימאמאביל ארבעטער יוניאן ,האט
געפאדערט ,אז צר זאל זיך אנטשולדיגען
אדער רעזיגנירען פון אמט -,פרעזידענט מי־
ני האט אים שארף פאי־דאמם פאר זײן
אכזרױת׳דיגע באציאונג צו יי• אר-פצטםלמל
זע (• רעפובליקאני-שע אין 'דע  8אקראם ג שע
קאנדידאטען פאר עפעגטלעכע עמטער אין
די קומענדיגע ױאלען האבצז זיך אלע אפ־
געםרײםצלט פץ אים .פרעזידענט אימענ־
ד-איצר האט אים פארטיידיגט און װילסאן
אליין האם געזאגט ,אז מען האט פארדרײט
זיינע װערםער אץ אז ער האמ עס גאר ניט
געמײנס *וי דער צילם האט עס אויסגצ־
טײטשם .קײנער פון זײ האט אבער אפילו
נימ געפרואװט זאגצן אז־ די מלוכה ־אם א
חוב צו זען .אז די ביי־גצר זאלצז האבצן בא־
שעפםיגונג .זײ האבען גאר פרובירט אפ־
שװאכען דצם שאקירצנדיגען אײנדרוק וואס
װילסאנ׳ס פארגלייכען ארבעטער צו הינט
האס גצמאכט אדיפן עולם .אבצר די טצאריע
זײנצ ,אז די ארבצטםלאזצ דארפען אלײז זיד
הצלפען אדן נים ױארטצן אויף דער רעגי־
יונ ג זײ צ־ באזארגצן .האבצן זיי פאקטיש
באשםצמיגם .װילסאן האם קלאר געזאגט•
אז אייד אין דצר צוקונפם װעם ער געבען
באשטצלונגצן אויף מאםצריאלצן צו די בי־
ליגסםע פראדוצירער אומגצאכםעט צי דאס
װעם ־צלפען ארבצנ^לאזצ אדער נים.
פון װילסאנ׳ס רײד איז קלאר אז צר
גלײבט .אז פאר י צ ר צקאנאניי פון לאנד איז א
געװיסער פראצצנט ארבעםטלאזע ניצלעך.
װצו מען האט אים געפרעגמ ױאס צס װעט
זימ מיט דער גרײסעי־ צאל ארבעטסלאזע
אין דעמ־אים האס יער געעגםפצרם .אז װען
מצן וועם אנהויבען פראדיצירען די נייע
מאדצלען אויםאמאבילט װעלען א טײל פון
זײ קריגצן באשצפטיגרנג ארן א טייל וועמ
ציריקפארצן אין די דר־ס שטאסען פון װא־
נען זײ דיגען גצקורען■ װען צט רױלט ווערען
קאלט .אין אגדער־ל װערםער :עס װעס זיך
אויסגלייכלן פון זיד איייז אין מען דארף
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sודםםארישערם^םענט אזדער עננלשעו ®®ns־ נאװןטנג
*יז י״יער מ ם ע ד ל ע ך  1י
מ מ ײ מ ג ע ז  nװעלכע
ס׳איז געשעעניש .ודעל־
מ קוםם ®*ר אין אונ־
זן״רע םעג® .לם א היס־
םןד־ישזס  pcדעסםדוע־
ג 5ז װעל איך ריזיקירעז
at־ ז א מן .אז טע*סעמבער  .1954איז גן ־
ײעז  9היססאדי שער חודש אין דער ענגלי־
ז ע ר ארבעםזיר סן װן גונ ס
גודישצז  6םעז «ח  10םעו םעיםעמבער
איז מ ר ג מ י ם ע ז דער  86םסער י ע ר ל צ מ ר
צוזאםעגפאד  p cדי ענגלישע םרייד ױניאנס.
װעלכע זײנעז *רגאניזירם איז  .ם ר עי ד יד־
ניאז מזגגרעס״ )גױ־יײסי( .צװישען דעם
מ םזנן םע*םעםבער ארן דעם  1ם עז אקםא־
בער איז פארגעקוםען די  53םםע יערלעכע
ק*נ*ערענץ  pcדער לײבאר ®*רטיי .אין
בײדע סאלען האבעז די דעלעגאםעז פארגע־
שםעלם מים זיך א זייער גרויסע םאציאלע
את ו » 3ליסישע פאכם .די םי־ױ־םי סאר־
םרעם איבער  8םיליאן ענגלי שע ם ױי ד ײ־
ניאגיסםען את האם נים קית קאגקורענםען
אין איר םעםיגקײםס־סעלד .די לײב*ר פאר־
םײ ה$ס םער וױ  6מיליאן םיםגלידער אח
פאד אירע ®*רלאםענם קאגדידאםעז האבעז
בעת די ל מ ם ע אלגעםײנע װאלען געשםימס
 uנױליאן דערװאקםעגע ענגלענדער.
ך ® ס  jy e ir r p a p p p . nאין דער
ליגימר •י׳יל *מ דער ענגלישער גןױזיל־
שאםם >די ?*םוניםםישע »ארםײ האם דאן
באקומעז ?גא 8ע  22םויזענם שםיפען(.
אבעד גרויסקײס א ח אמילי מאכם גיבעז
גאד גים קײז גרינם יעדעז ארבעםער קאנ־
גרעם איז עגגלאנד »ו באםראכםעז ודי א
#י־ײםע געשעעניש .איך האב איץ די לעצםע
®אר־ יאר בײגעװאײגם קאנגרעסען )  p cדי
זזנ ל בי מ ארגאניזאציעם( .מיס ודעלבע עם
איז נים געײצז ודאס צו גרײסען זיד .דאס
פאל איז עס געודעז אנדערש.
יעדער  p cדי קאנגרעםעז האם געדדיערם
פוי*ע  5םעג .אײף דער קאנפדרענץ  p cדי
םרײד ײניאנם האבעז אינםערנאגיאנאלע
סראגעז פארגומעז ע«עס םער װי א םאג pc
די בארארײ-געז .אײםן כאנגרעם  pcדער
לײבאר פארםײ האבזװ אלערלײ אינםעד־נא־
גיאנאלע םראגעז )ארײנגערעכענם פראב־
לעםעז  pcדי קאלאניאלע םעלקעח .פאר־
דערגו גאר נים דאן .אין אנדערע װערםער :
אס די עקאגאמישע טעאריע פאםם זיך םאר
דער הינםישער ארדעןונג . . .
דאם איז די קלאםישע האלםונג  pcקא־
פיםאל .ײאם קלערער די אמעריקאנער אר־
בעםער 'יעלעז זיד עם ^יי מנ ע מ עז אין זינעז
אלץ געזינמער פאר זיי די ייניאז־פירער
דארף דעריבער נים פארדריםען םאר וואס
וײלםאן האט עס ארײםגערעדט .פארקערם.
זײ דארפעז אים דאנקבאר זימ .עי־ האם
דוכם זיד מער געוײרקם צו מאכעז די אר־
בעססל^זע באוואוסטזיניג װי א טיצען אגי־
םאםאר־ם 'יאלםעז עם געקענם םאז .װילםאז
פארדינס באסת א דאנק  pcדי ארפעסער
פאר זית בריסאלע אפעגהארציגקײס.

 pcל .ב ל י ם )לאנדןזן(
נוניעז זיכער גים װײניגער װי  ay e 2װי
איר זעס האבעז ביידע קאגגרעסעז■ נאםיר־
לעד■ אפגעגעבען די גרעסםע םייל  pcזייער
צייס צד פראגען  pcסאציאלען .פא־־יטישען
איז עקאנאמי־טעז לעבען  pcזייער לאנד .די
דיסקוםיעס ארום די דאזיגע פי אג עז זײגען.
וױ דאם איז געײײנלעך צױישעז אונזערע
עגגלישע גענאםען .געשםאנעז אויף א ױיער
הײכען ניװא .זיי האבען געבראכט צו די
רעדנער־םריבונעם נאר יענע דעלעגאםען.
װעלכע זיינעז געװען אויםגעצייכנט אינפאר־
•סירם וועגען דער םעםע .די דעבאםעז הא־
בען זיך געפירם אין א שםימונג  pcסאר־
אנםװארםלעכקיים .זײ דעלעגאטען האבען
געםילם .אז וואס די באשליםעז װעם מעג־
לעך דינען װי א פארפליכטונג סאר דער
נאעגטסםער לייבאר רעגירונג .װעלכע קען,
א  pױארשיעלעך וועט .קומעז צו דער מאכם
איז ענגלאנד אין סוף  . pc 1955זיי האבען
דעריבער געװאייגעז א  pגעמאםםען זייערע
ווערםער א  pזייערע סארלאנגען .די  6יאר
 pcפולער מאכם צוױשען  1945אp 1951
האבעז געבראכם א גרויםע רײפקייט אין אלע
פליגלען  pcדער ע מלי שע ר ארבעםעי־ בא־
דער קאנגרעם  pcדי םרייד יוניאגס
האם סי ט א באדייםענדיגער מערהיים אפגע־
ירארפעז א פאי־שלאג צו ארגאניזירעז א
קאםפיץ פאר העכערע שכירומ איז אלע
איגדוסםריעם .די גרייסע כתרהיים האם
םורא צי סאייאורזאכען אן אינסי׳אציע אין
ענגלאגד .װאו דער ארבעםס־מארק איז פיל־
שסענדיג לײזײג )איז איצטיגען סאמענם
װערעז מער ארבעםער געזוכם דורך די
אונםערנעמעד װי עם זיינעז פאי־אז ארבע־
םער װעלכע זוכעז באשעסםיגונג(.
די קאנפערענץ  pcדער י׳ייבאר פארםיי
האם געהאם זײער גוםע א  pאינםעליגענהע
דיסהוםיעם ײעגעז לאנד־וױי־םשאסם ,לע־
בדנם־לאסם א  pשפיטעלער .עם איז אבער
אוםםעגלעך צו געסינעז א ת די באשלוםדז
אייז גייע אידייע איז פארגלייד מיט דעם
פארםיי פראגראם .וועלכער איז אנגענומען
געװארעז אויף דער קאנפעי־ענץ אין . 1953

א מ פ ע ־נ א צי אנ אי ע םראגעפ
די הײמישע פראגען האבען פארנומעז אן
ארם אין הינםערגרונד .אײסלאנד האט דאס
מאל פארגימעז דעם צענםראלען אי־ם אויף
בײדע קאנגרעםען .םיי די םרײד יוניאנם און
סײ די לייבאר פארםיי האבעז באדארפען
באשליסען די שםעלונג וואס זײ זאלען נע־
מען אין דער פראגע  pcארגאניזירען מעייב־
אייראפע אמ צו דעם ארם .וועלכען די פע־
דעראלע דיימשע רע&ובליק װעט דארפען
פארנעםען .סײ איז פאליטישעז לעבעז אץ
םיי אין דער פארםייזדיגונג .געשטויםען דער־
צי דײ־ד זייער האםוניםםישער מינדערהײם
האבען די סדייד ייגיאנס אייך געמחם װי־
דעראמאל דעצידירעז וואס צו םאז מים די

פרואװען ,יועלכע קומעז מצד די םאוויעםי־
שע א  pאנדערע קאםוגיםםי׳שע םרייד ױ־
ניאנס צו דערפירען צו א צתאמענארבעס
מים זײ .די לײבאר פארסײ ־אם אויך גע־
םחס פעסםשםעלעז איר באציאונג צו דער
פראגע  pcדעי־ נייער פארםיידיגוגגס אר־
גאניזאציע אין דר־ם אזיע .װעלכע איז גע־
ריכםעם געווארען ד־י־ך א זי ^ ר אייגפלוס־
רײכער אפיציעלער פארםיי דעלעגאציע אונ־
םער דער אנפיר־נג  pcקלעמענס עםלי .די
קאגפערענץ האם אױך באדארפען האנדלען
אין באצוג צו א רעזאלוציע .װעלכע האם
פארלאנגט .אז די אמעריקאנער פלי־באזעס
אין ענגלאנד זאלען ליקוױדידם ווערען.
די דיסקוסיעס אויף בײדע קאנגרןיסען
האבען זיך געפירט ארום די באזוגדערע
רעזאלוציעס .אבער פאקםיש האבען זיי פאר־
געשטעלם איץ פראגע .װעלכע איז צוליב
באקװעמלעכקײט םאנאנדערגעטיילט געווא־
רען אויף  4אדער  5קאסיםלען.
אין א געוױםען זין איז די לאגע אין דער
ענגלישער ארבעטער באװעגונג ערב די
םעפטעמבער קאגגרעםעז געװען ענלעך צ־
דער לאגע אין  . 1935דאן איז אין דער ענג־
לישער־ לייבאר פארטײ סארגעקומען דער
סיםבאלישער אקט  pcדער קבירה  pcרע־
ליגיעזעז און הומאניםמישען פאציםיזם,
װעלכער האט געשפילם אזא גרויסע ראל
אין דעם גײסםיגעז לעבען  pcענגלי שען סא־
ציאליזם  pn pcאנהויב אן .ערנעסם בןזיויו.
דער גרעםםער פאליםיהעד איז דער מא־
דערנער ענגלישער ארבעםער באװעגונג.
האם דורך א '־יקזיכםלאזע אםאקע געױיזען
דער לייבאר פארםיי ,אז זי קען נים אין pnt
א  pדער זעלביגער ציים  p ’rפאציפיסםי ש
א  pפאדערען א קאמף געגען מוםאליני אין
היםלער .די באזייםיגונג  pcלענםבערי אלס
פירעך איז געידען דער סיםכאל  pcדער
נײער װענדונג אין דער ענגלישער ארבע־
טער באװעגדנג .וואס האט מעגלעד געמאכם
די אײנהײם פ־ז עגגלאנד אין דעם היםםא־
רישעז יאי־• װעז זי איז אישע אלי  pגע־
שםאנען צװישען ױני .1940 ,א  pײני. 1941 .
געגלז דער גרעסםער סילינמרי שער מאכם
אין דער וועלם.
די נײע םאװיעטישע דיפלאמאטיע גאד
סםאלינ׳ם טײט  :דער אײםקום  pcקאמו־
ניםםישען כינע אלם א קומענדיגע װעלט־
מאכם  :דער צושםאנד אינערהאלב פראנק־
 t ' tהאבען .נאםירלעך .געמאכם מענשען
אין ענגלאנד זיד פארטראכםען צי זײ סטרא־
םעגיצ  pcפולען יױדערשםאנד געגען דער
םאװיעם־רוסישער אויסערן פאליטיק .וועל־
כע דאם לאנד האם אויםגעקליבען זײט .1948
איז צוגעפאםם צו דער נײער לאגע.
איד יױים .אז געװיםע לייענער  pcדעם
דאזיגעז ארטיקעיי וועלען הױבען זייערע
אקםלען אין פארויאונדערונג  :האבען די
ענגלענדער נאד נים געלערנט ג ענ ע אין
רשך  pcדי י'עצטע  20יאי־ ? א פולער ענט־
פער אויף דער פראגע װאלם באדארפען P’i
פיל לענגער ,װי דאם ארם .וועלכעז דאס
ארםיקעל פארנעטט .עט איז אלעמאל ג.יט
צו געדענקען ,אז ריר אלע זיינען םאקע קינ־
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דער  pcאי־ז גאט ,אבער די פאטעפ ױינען
געדועז פ א ר ש ײז ענ ע ...אן אפעדיקאנעד איז
אנדערש װי אז אראבעד  p tאיראק .און א
גר ײ ם־ ײס און אז ענגלענדער זײנען ניט
 p vציוילינג ברידער.
געדענקענדיג דאט ױעמ זיץ לייכטער צ־
פאדשסי  pפארוואס די אנפירונג פ־ן דע־
לײבאר פארטיי האס ניס געקענם אפױאר־
פען דעם סארשלאג צו שיקעז א דעלעגאציע
צי זעז פים די אײגענע אײגען װאס עס
טיס זיד אין קאסוניסםישעז כינע .די בא־
ריכםען .װעלכע עםלי■ סעס װאםסאן אדער
טארגאן פיליפס .האבען ביז איצם פארע־
פענםלעכס רוןגעז דער רייזע איז זיכער גיט
געײען לײס א ״פאליטישעי• באשטעלונגי.
די בײזע אטאקע  pcדער מאסקװער ״פראוו־
דא״ אויף עםלי פאר זײנע סא־קאפםישע
־ועדטער צו מאא־םסע־םאן ידעגען רו־פלאנד
אלס די גרעםםע מיליםאריםםישע םאשין
אײף דער ־זעלם באוױיזם נאר ,אז די באל־
שעװיקעס ־אבען שטארק אונםערגעשאצט
די פאליטי שן אינםעליגענץ  pcדי פירער
פין דער גרעסםער סאציאל־דעמאקי־אטישער
פארטיי אויף דער װעלם װי עס איז אין
דעי־ וױרקלעכקייס .עס איז גאר א שאד■
־ואם אויך פיל פרײנם אין אנדערע לענדער
האכען אזרי שלעכם סארשםאנען דעם װירק־
לעכען ציל  pcדער דאזיגער לאנגער א־ן
שויערער רײזע.
די רעזולםאטעז פון דער עטלי־רייזע זײ־
:ען באז־נדער^ געױען אנזעבאר אייפן קאנ־
גרעם  pcדעד לײבאר פאי־טיי ,א־יף יועל־
כען ע ם א האס באדיכסעט װעגען זיינע אײנ־
דר־קען  pcסאיױעט רוםלאנד א  pכינע.
איך ר-אב ■שויץ לאנג נים געהערט אים בא־
:־צען אז ע ל מ אײםגעשפראכענע װערטער
צי באצײכענען דעם י מי פען אפגרונט״ .װעל־
כער טיילט פאגאנדער סאציאל־דעמאקרא־
טען  pcקאםוניסטען .ער ריאט באצייכענט
דעם קאפיניזס אלס -א סאי־ראט פון מענש־
־ 1עבען גײםס״ pit .עטלי איז ניט א רעדנעי■
װעלכער באנוצס זיך רלימ א בלומען־שפראד.
עטלי און די אנפירוגג  pcדי טרײד ױ־
ניאנס װי  pcדער ליינאר פארטײ ־אבען
דערקלערט .אז זיי זײגען :יט אזוי פיל פאר
צוזאמענלעבען" )קאעקזיסםענץ( װי פאר —עקזיסטעגץ .אבער ױי דיאבען עט קלארי
נעמאכט אויף דעם שארפסטען אופן .אז
פיר קענען עקזיםטירען אין א וועלט .א־ן
־ועלכעי־ די קאמוניסטען קאגנאיאלירען די
שװער־באװאפענטע מלוכ־ת מיט ארום )K>9
מיליאן מענשעז■ מיט װעלכע זײ קענען טאן
װאם זײ וױלען .גאר אין דעם פאל א־־ב
ריר ײעלען זיין '־טארק .און דאס הייםט —
ג־ט באװאפענט•
דער פארשלאג ציזאכיענצ־ארכעטען מיט
די קאס־ױסטישע םרייד ייגיאנפ האט אײפן
קאנגרעס  pcדער טי־ױ־םי באקירעז וײיני־
גער פון ב מיליאן שםימען געגען א־בער יז
ריליאז• ײעלכע האבען ניט געװאלט אויכ־
םייטשען דאם װארט .קא־עקזיםטענץ״ אלס
קאלאבאראציע״.דעך פארשלאג  pcפולער אפאזיציע צ־
ענגלאנד׳ס אגטײל  ,,או ^ד ע ם ד ײס־אזנאטי־
שעז פאי־טײדי־ג־נגס־בלא^' געגען  ¥י קאלי־
ניסםישע נינ ע תאט באק־רען  1היליאז ר־ט
ססס טויזענט שטיםען געגען  bye'kדי 4
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פיליאן .ודעלנע ר.אבען ג־ט פארשטאגןן די

פאליםישע אריספירעז  pcזייער פאדטיי׳ם
באזוך את רוסלאנד  P8אין כינע.
ד־ פראגע  pcדער די־טשער רוידער־
באװאפענינג איז געייען פ־ל מער קאםפלי־
צירם .ערלעכע■ כאטש ניט ז־יער פאייטי ש־
אינסעליגעגםע פאציפיפטען האבען זיך צו־
זאדעגגעםראפען ריט כ־םרע פעלאו־םרעװ־
יערס און פא־באהאלםענע קאמיניםטען נײ־
םיאליסםען האבען געגעבעז זײער האנם די
עקםםרעםסםע אידפעריאליסםען .רועלכע ױי־
לען גיט .אז ענגלאנד זאל אפגעבען א כיילי•
מעםער פ ^ איר אוכאפהענגיקײס אלס פרײז
פאר פי אנלרײכ׳פ ־טכמה צו דער די־םשער
באװאפענינג ; גאאױוע מענשיען א  pדי.
װעלכע גיאכען דאס גאנצע דייטשע פאי? 1
פאראנטװארטלעך פאר די אכזרױת פ־ן די
היםליע־יסטען האבען געזינגען  pcזייערע
״ .
אײגענע נאטעו•
א־יב אײף בײדע קאנגרעסען האט גע־
זיגט דער שכל־הישר געגען אזיי פיל גע־
פילעץ .פאראורטיילען  P8פאלימישע קאא־
ליציעס איז עס נאך 8־  pפיכין .אז .די עגג־
לישע ארבעטער באיועגעג ,אין איר טרייד
ױניאניסטישער און פאליטישער פארם הא־
בען געראכט דעם ריכטיגען חשב־ן  pc־דער
ױעלט־לאגע א־ן האבען באשלאסען גים צ־
דערלאזען .אז די דעמאקראטיעס זאלען אין
א צײט  pcא ג װיפען היסטארישען קריזיפ.
װעמענס סוף קײנער קען ניט פארא־יסזען,
 pnאזוי שױאך א־ן א־מבאײאפענם װי זײ
זײנען געװען אין דעם פארגאנגענעם קא־
פיםעל ,װעלכער איז אפגעשלאפען גזס־ואיען
נייט דער פאו־ניכט־נג  pcדריםען ר־־ך א־ן
ר־סאלינייט רײמישע איטפעריע.
דאס אפײארפעץ .כרעכ אן יעדער דיפ־
קיםיע• ריט א מערהײט  pcאיבער דדײ
ריליאן שטימעז דעם פארשלאג וועגען ליק־
ױידירען די אמעריקאנער באזעס אין ענג־
' אנד איז געװען נאך איט באװייז .אז די
לײבאר פארםיי האט איצם א קלארע ײעלם־
פאליטיק• ױעלכע זי האט פאה זיך אויסגע־
ארבעט אויף אן א־פן .ײעלכען זייער וױײיי
־אײהלזינדער האבצ Pפארשטאנען אדער פרי־
בירט צ־ פאר־גםײן.
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דאט בילד  pcלכל הפחדת »t־  pקאנ־
גרעס ־דאלם נים געייעז פיל■ װען דער נא־
דען  pcאנײרין בעװאז רואלם נים דער־
כיאנט געװארען .דער קאגגרעס פיןל דער
־־ײבאר פ א־ ט״ איז געירען די סצענע p c
 p ’tגרעסםע טפלה אין פאליםישען לעבען.
בעױאן האט אי־יטגע שםעלם ױץ קאגדידא־
טור פארן אמס  pcמ ר עז שו ר ^ אין דער
פארםיי געגען ־ ױ געיסםקעי‘ .דעם זױנאנץ־
דיניסםער אין דער לײבאר רעגירונג .געימ־
פקע•■ 1איז אויטגעיױילמ געױאדעז מיט פיר
מיליאן און  383םײזענם שטימעז גןיגען די
ציויי מיליאן מים  32טויזענם שטיכיען ,יועל־
פע זיינעז אפגעגעבען געװארען פאר בע־
װאנ׳ען .געיטסקעל איז ביז איצט קײנמאל
ניט געװען 2־  pמימגליד פ־ן דןןר נ^ציאגא־
לער עקזעקוםױוע .בע־ו^ן איז אן אייבעי־־
ריים געװען דארט אין פארלייף ® P 13יאר.
בעוואן האט מיט א־יניגע טאגאמען• צװ־יק
רעזיגנירם פ־ן דער ״שאטן־רעגױלנג׳״^י^־ױ
עס רזפם זיד די אנפירונג  pcדער איב א ר
פארטיי אין פא־לאמענם .ער תאמ רעזיגנידמ■
־ד־יל >ר האט געחאלםען .אז ?טי־יי איז ני ט
גענוג אפאזיציאנעל געגען דעם דעמאלט־
פראיעקטירטען דריפ־אזיאטי שען פארבאנד.
דער קאנגרעפ האט אפגעווארפען יעדע א8א״
זיציע געגען דעם דאזיגען פארטײדיגונגס־
פארכאנד .בעױאן ־אמ אנגעפירם ®ימ דעם
קאמף ארום דײטשלאנד .ער האם געליטעז א
רפלה אייפן קאנג־עס.
ע י ד.אט געקעמפט גצגען -געיטפימל׳ן-
.אין װצלפןין  pyזן ט ד?6ו צי לו מ פ ^׳ ען ׳פי־
רעיי >ין לצל '־’‘יבאר  9אר .^ 6
״לידער" איז ' דער פרײם־שייניסטעד '.ו׳וען
זײן פארטײ געװינט א מערהײט אין פאר־
לאמצנם .בעװאן האט פארשפילט .ער האט
שפעטער אנגעזאגט א־יף אן עפענםלעכען
מיטינג .אז ער װעט פין איצס אז באקעםפןין
יייט אלע מיטלען די אנפי־ונג פון דעי־ ליי־
באר פארמײ  P8םרײד ײניאנס .נאך דעם
איז עס געווען כדעם די אײנשםיטיגע מײנונג
 pcדי דעלעגאםען .אז בעוואן כאגײס פא־
ל־טישען זעלבםםמאוד ,די דאזיגע וױים־
פארשפי־ײטע מיינונג אלײן איז די גרעסםע
מפלה■ װעלכע בעיואן האט געעקגס ליידען.
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ד»רבעםער נאועגונג אזן דעו DW8TOWK
ידעאלען האבען זיד זייער
אייגענעם גורל .אזוי
לאנג װי מען חלומ׳ט
װעגען זיי .זיינען זיי
דערהויבען איז שיין.
ווען זײ קזמען אבער
אין בארירלנג מיט דער
װירקלעכקײט .פארלירען זיי זייער רײנקײט
און הױבעז אן זיד סלגאנדערפאלען .דער
בארימםער דײטשער דיכםער׳ פרידריך שי*
לער .ז*גם איץ זײן דראםע .װאלענשםיץ״ :
״געדאגקיס קענען לייכט וואױנעז בשכגות.
אגער ר^אלע זאכען שםױםען זיך שװער
צ ת אז װ אין רױם״ .דעם אמת סון די דא*
י י מ מ ע םי ש ע װערםער קען מען אויך אנ־
ו^גדען *ויף דער םעאריזנ איז יראקטיק
סונס ארבע*צר אינםצרגאציאנאליזם .אײד
די איגםערגאציאנאלע ארבעםער סאלידארי־
מן ם איז וזבױד צוזאמעגגצבראכצן װעז זי
האם זיך צחאמעגגעשםײםדז םים דער האר־
םער עקאנאםישצד װירקלעכקײם-
דעד אידעאל ®ץ אינםערנזסױאנאלער
מ ד מ ײ ד ע רונג סון די ארבעםער האם -אין
םיםען »ץ פאריגצז יארהונדערם .געםונעז
זײז • ר ע כ םי מז אױםדדוק זיין דער לאזדגג:
״ אר מ ם עד פון אלע לענדער םאדאײגיגם
זיך״* .ין פאדלויף ®ץ י א ר־ מנ דליג ער האם
ךי *־ גע ט עד־ װ צלס אויסגעס־םען די דןמיגע
 onzערשם זײבעז עם געווען די
»| • i r Mלי םי ם »ץ די דזנםיאםיש־רע־
גידטע■ לענדער .װעלכע האכען געדדארנזדז
די לאנוגג »יז אינםעתאגיאנאלער סאלי־דא־
ריםעם »ץ ארבעםעד־קלאס .זוץ דער שװײץ
»ת «יז »אריז• איז בריםעל -לאנדאז אח אין
ניו יארק .שטעםער איז עם געודארעז א
כישוזי־ודארם -םים װעלכען פעז האס גע־
האסס צו באסרײעז אלצ *רבעםענדיגע םענ־
שען איז שםאם *ון אין דארף .צלנױפגצ־
מ ר ם סים דעם ציל פאר םאציאלער בא־
פרײאונג איז געדדען די םאדערוגג פאר א
אונײדערסאלעז םעלק&־־שללם .נמסדאליס־
םישע םעארעםיקער האבצז דעדקלערם -אז
 .די ארבעםעד אין אלע לעגדער האבעז ני ם
?ײן ®אםערלאנד״ *ת אז .ד ער שוגא גע־
סיגם זיד אינם *ײגעגעם לאנד״ .א סך
ה א מז געגלדיבם* .ז מען ודעס קענעז אויף
שםעבדיג פא דזיכער^ז פרידען אײף דער
װעלם אײב אלע ארבעםער װעלעז נאר
ש סי מן אס די מ ד ע רינ ס
*בער װען עם זדז געםאבם גןי־־דארעז א
•רואװ אנזדאורעגדעז די דאזיגזנ מעאדיע
אין דעס • י אקסישעז לעבען .האם זיך דע־
נזז^לם ערשם ארויסמדויזען .אז זי שםײס
אדיף הינעדשע פיםלעד• איז דער עדשםער
ײ׳עלנדםלחםזז ה א מז זיך די ארבעםער גע־
שםעלם אײף ו ע ר זײס *ת ױ בירגער *ת
די לאזיגג 8לן איגםדדנאזיאגזזלער פאד*
ברידארדנג פת •ראלעםאדיאם זױז וױנגאנ־
מ ז *ארנעסעז מױזאיעז .איז די םערב־
לןגדער דאבעז די פדלדעד גליזזאם אלס־
זו ײנמאתדעוזןםע מרײדייים ־םדאדיגיזס זדן
רי אדבעסער האכעז נעהאס ו ן ח י ז ח י ם *
מױדיםעז ודאױלשםאנד 1ו *ארםיידױעז.
די אײםאקראנדש־רעגירםע לענ־
בלײז

סץ אױגוסטין זובי
דער׳ וואו מען האט געקענט האסעז צו גע*
ווינעז םרייהייט דורך א מיליםערישע מפלה
אינם אייגענעם לאנד .האט דער דעפיםיזם
געפונען א םרוכטבארען באדען.
אין רוסלאנד אוץ אין צעננויא^־אײראפע
האבען די מיליםערישע מפליה״ געפירט צו
רעױאלוציעם און צום צתאמענבר־ר פון די
אלםע מאנארכיססישע רעזשימען .אין די
רעיואלוגיע־למדער איז מים םרישער בא־
גײםםערונג געװארםען געװארען די לאזוגג
םת איגםערנאציאגאלער פארברידערונג םונם
בדאלעםאריאם .אבער מים דעם אויםקום
און זיג פונם נאציאנאל־םאןייאליזם את,
דוכם זיד׳ אין צענםדאל־אײדאםע ענלזניל־
םיג באגראבעז געװארעז דער אינםערגא־
ציאנאליזם פון דער ארבעםער באװעגונג.
בײם אױםברדך פון דער צװײםער װעלמ־
פלחםה זײנען איגגאנצעז שםום־געידארעז די
קלאםישע פראלעםארישע לאזונגען .די
אמאל אזױ באליבםע קאמוגיסםיש־םארמו־
לירםע לאזונג . p tאימאעריאליםםישע
מלחפות״ איז .אםילו אין דער מלחמה גופא,
נים געװען אאיולער איז םאװעם־רוסלאנד.
אנשטאס דעם האם םעז דארם גאר גערעדם
®ת אן אידטאלאגישער מלחמה און םון א
קאמף גטגען נאצי־פאשיזס .הײנם זײנעז אם
די דאזיגע שלאג־ודערםעד נים םער אקםדעל.
הײנס װערעז -פארקערם .די אלםע לאזונגען
װידער באנײם .די קאםוניםטען האבעז םון
דאםנײ גענומען דערקלערען .אז דער פרי־
װאם־קאפיםאליזם .אח נאר פריװאם־קאפי־
םאליזם ,סח ,בלויז דדדך זיק עהזיםםענ?.
פירעץ אויםאםאםיש צו איםפעדיאליסםישע
פלחםוח .הגם די עקםפאנםיע־פאליטיה פונם
רויםעז איםפעריאליזם װ׳ייזם וױ פאלש עס
איז אם די דאזיגע פראפאגאגדע־םעזע .אבער
אײסערהאלב פיז דער • סאװעםישער איינ־
פלוס־סםערע גלויבם מען הײנם נים םער
אין דער אוםפארםײדלעכקיים םיז אימפער־
יאליסםישע מלחפרא.
וױ אזוי װערען די לאזוגגעז װעגעז דעם
שונא אינם אײגענעם לאנד און ודעגעז דעם.
אז די ארבעםער האבען נים קײן םאטער־
לאנד .אפגעשאצם םונם איצםיגעז די רי לא־
מיד זיד פארשםעלעץ .אז א רעדנער װעם
איז  -1954בײ אז ארבעםער־פאדזאםלונג אין
מערב־זדידאפע .שליסעז זײן רעדע פים די
ײערםער- :דער שונא געםינם זיד איז אונ־
זער אײגענעם לאנד׳* .פעז קזח זיד לייכם
משער זײן .אז דער דאזיגער אײסרוף װעם
איז יעדען לאנד אין דזים הײנםימױ פערב•
איידאאע האבען אן אנדערע װירקמג.
איז שװעדעז װעם מעז דעם רעדנעי־
פרעדדו . :ודעםדז ם׳ײנם איר י מימם איר
אמזערע קאממיםםעזי פאיישםײעז מיר זיי־
ער גום ,אז זײ זײנלז אויױ דדר זײס סץ
םאידלם־רדםלאנד ,װדלכע באדדאס אװזזירע
מי ד ג ר מ מ עז • אבעד־ ארנזערע פאפייזא•
ליטםדו באםראכםעז םיר ני ם וױ אונזערע

שונאים .מיט זײ װעלען מיר זיך שוין אלײן
ספדאװען״.
אין מערב־בערלין װעט מען אזא רעד־
נער באטראכטען פ אי א קאמוניסט .מען
װעט אים פשוט זאגען :״גײט אייך צו דעם
סאוועםישען מזרח־טײל -דארם אינם אול־
בריכט־גראטװאל גן עדן״ .און אין מערב־
דײטשלאנד װעלען די פארשםעלטע נאציס
א פינטעל טאן מיט די אויגען און אױסטיים־
שען -אז דער רזןדנער מײנט די אקופאציע־
ארמייען. -וועלכע ױינען די שונאים איץ פון
װעלכע מען דארף װאם שנעלער פטור װע־
י ען״-
אין פראגקרײך און אין איםאליע װעט
אזא אויסרוף -אז »דער שוגא איז אינם איי־
געגעם לאנד״ געםונען אן אפקלאנג נאר בײ
די האמוניסםען .אין בעלגיע -האלאנד און
אין ענגלאנד אדער איז מעקםיקע -ארגעג־
םינע און אין אנדערע לענדער םון דעם
אמעריקאנעד קאנטינענם .וועט בכלל אזא
אויםרוף םאלען אויף םױבע אויערן .א רעד־
נער -וואס װעט ױארפען אזא לאזונג .װעם
פונקט װי לאמבארדא םאלעדאנא אין מעק־
פיקע -געםונען זייער וױמיגי אנהענגער .הגם
אםילו םאלעדאנא וועם נימ וואגען זיך מים
אזא פראזע צו באגוצען .און םאמער וואלם
אוגזער רעדגער געווען א טראצקיםם -וואס
װאלם אין סאוועם־רוסלאנד געוואגט צו זא־
גען .אז דער  .שונא איז אין אייגענעם לאנד״.
וואלם ער םארענדיגם זײן לעבעז אין א
שקלאפעךלאגער אין סיביר.
אין דעם צוזאמענהאגג איז כדאי צ־
דערצײלען א פערזענלעכע דערפארונג -װאס
איך האב געהאט אייף ניייז לעצםער רײזע
אין אייראפע .נאך מײנעם א רעפעראם בײ
אז ארבעםער בילדונגס־ארגאניזאציע אין
שםאקהאלם .האט דער פארזיצער אויפגע־
פאדערם דעם םארזאמעלםען עולם צו זינ־
גען דעם -אינםערנאציאנאל״ לכביד דעם
.אויסלענדי שען גאםם״ .איז פארלײף פון די
לעצםע  30יאר איז עט געוועז א מנהג צל
זינגען דעם -אינםערנאציאגאל״ בײ אר*
בעםער םארזאמלונגען אין שוועדען .אבער
נאך דער צװייםער װעלם־מלחםה האמ מען
אויפגעזזערם צו זינגען דןים האזיגען הימן.
אײף אט דער דערמאנמער פאדזארל־נג האמ
דאם געזאנג פיז *אינםערגאציאנאל״ פחרת
דער שוואכעי־ באםייליגונג פמ עולס .גע־
מאכם אזא קלאגעדיגעז איינדדיק ,אז >ס
וואלם א סך שענער געװען װען מעז ױאיט
אינגאנצעז נים געזונגעז•
נאך  30יאר פון באלשעיױםםישער הער־
שאםם אוץ  12יאר פיז נאציזם האבען זיך
גרינםלעד געביםעז די פאיייםישזי פראנםעז.
קאםײלישע קריסםען זיינען געװאדעז רע־
,יואלוציאנער .םריעדדיגע לינקע זיינען גע־
ווארעז רעכטע .אמאליגע ראדיקאלען -װעי 1־
כע וי מען געקומעז צו דער םאכם ,האבדן
געניםעז םרײבען קאנסערוואםיװע סאיייםיק
און אפאזיציע־עייעמענםען םמ רעכט האבען
אנגעהויבעז זיך צו באניצעז כדם געיואלט*
סיםלען אינם סאליסישעז קאפף.
אם די דאזיגע געענדערםע לאגע חאס
אדיך געפירם צו אידעאלאגישע שנו׳־ים .דער

נאװעמבער-------------- < 1954 ,
גײםט פץ אינטערנאציאנאלער טאלידארי־
םעט האט ניט מער דעם צוציאוגגס־כ־ח פון
פ> ׳ער .די מאטעי־יערע אינטערעסען דיאבען
ויך אר־יכגעױי.עז צ־ ז־ין ־טטארקער ררי דער
װערט פ־ן אידעאלען .די אינטערשײדען אין
די לעבענם־באדינגוגגען פון די אײנצעלנע
‘
פעלקער שאפען אפט די אינטערעטען־ג
זאצען צ*;ישען די ארבעטער -װאס געה«לר>ן
צו אס די פעלקער .אין לענדע־ װאו >ס
זײנען עטאבדירט געװארען ה־יכע ארבע־
טער־לײנען זײנען די א־בעטער גענײגט
צי קעמפען געגען דעם פרײען ארײנפיר פ־ן
ביליגע פראדוקטען -פין לענדער מיט נידע־
ריגע ארבעטער־שכייײת .װען די טרײד ײ־
ניאנם פיז לענדער מיט הױכע לעבענס־בא־
דינגונגען סאדערען הײכע צאל־טאריפען
אײף אימפארטירטע ביליגע אײטארבעטונ־
געז פ־ן אויסלאנד .װערט עם -נאטירלעך■
קריטיקירט אלט עקאנאמישער נאציאנא־
װירסשאפט נאציאגאליזם װידער
ייזס.
װערט דערקלערט ,איז דער ערשטער שריט
צו פאליםישען נאציאנאליזם .װאט זײ:ע
קאנטעקװענצען אין עקםסרעמע פאלען פי־
רען צר מלחמית.
«דאם זײגען בלויז האלבע א מ ה׳ ך ענט־
פערען די קי־יםיקירםע טרײד ױניאגס .״מיר
װילען בלײז פארםײדיגעד אונזערע שװער
אייסגעקעמפסע דערגרײכינגען .די צאי־
טאריפען זיעען בלויז מאם־מיםלעז געגען
,דאמפינגי׳.
אין דער־א טעגה ליגט א־יך א קערעג־
דעל אמת .די קאנסומערט װילען םאקע בי־
ליגע א־םיקלען פון אויטלאנד אבער די
פראדיצענםען לײדען פץ אזא איםפארט דורך
א פארלוםט אין ארבעט און ברויט .הריכע
~יץ־םאריפען געגען אדיסלענדישען אימ־
פאים זײנען• פאר די בעסער־באצאלטע^אר־
בעםער .דאס זעלבע װי דער ױניאךלייבעל.
 א שוץ געגען ביליגע ארבעם -וואס ווערםאנגעבאטען פאר נידעריגע פרייזען .די פא־
בריק־ארבענהנר באשיצעז זיך דורכן ײ־
גיאז־שאפ געגען ארונטער דריקען זײערע
שכירות .פוגקס אזײ באשיצען די אגרי־
קולטדר־ארבעםער זייערע שכירות דדרך א
גע־עריגען קאנםראל איבער דער אײנױאנ־
דעררגג פין אומארגאניזירםע פארם־ארבע־
טער פרן אויםלאנד .אזעלכע מאם־מימלען
זײנען ניט ארויםגעװאקסעז פיו גאציאנא־
ל*זם .דאט זײנען פשום טרייד ירניאניסטישע
פארםײדיג־נגס״סיטלען אין די ה־יך־אגט־
װיקעלטע אינדיסטריע־לענדער.
עס איז אײד נים ר־כםיג צו כאטראכטצן
אזעלכע ריטלען װי די אויסדריקען פ־ן קא־
פיםאליבטישעו גי'סט .אויב אזוי זײנען די
רענירינגען פץ דעם סאײעםישען בלאק עכט
קאפיםאליסםיש■ ־ױיל גראד זײ פארשליסען
ױיערע לענדער ריט זיבען שלעכער געגעז
דעם א ר י נ י ־ פין אײםלעגדישע טחורות
אץ ארבעםס־הענם .די געײערקשאפםען אין
רערב־אײראפע קעמפען פאר א־יפד-ײכען
דעם אייזעינעם פארהאנג .גלײכצײםיג שטע־
’ 1עז די זיד איין געגען אן אומרעגולירטען
ציפלוט פץ ביליגע פארם־ארבעטער פין
פזרח־אייראטעאישע לענדער .הײנט צו טאג
טרעטען ארדיס די אמעריקאנישע םרײד־
יינ־אנס געגען דער אומי־עגילירטער אײנ־
ײאנדערינג פין די אזױ־גערוםענע ״װעט־
בעלס-׳ — .א נאמעז מיט ײעלכעז עט ײע־
רען באצײכענט די פארם־ארבצטער .װאם

 &-------------- ----------זײט 9מען שרלאלוט אפשאפען די סאציאי־עקאגא־
גגב׳ענען זיך אריבער די גרענעץ פרן מעק־
מישצ געגענזאצען דודך איגםערנאציאנא־
כיקע קײן אמעריקע א־ז העלפען ארונטעד־
דריקען די שכיר־ת פ־ן דעם אמעריקאגער לער צ־זאמצגארבענ^ אלס א ביישפיל קען
פארם ארבעטעל.
דא דינצן די דלרכפיר־נג פלנם שימאן־פלאן.
די א־נםערשײדען אין די לעבעגס-־באדינ־ ־יע־כער איז ארײן אין קראפט אין 3צ-19
ג־נגען צ־וישען די לענדעי ־אבען .זײם דעם די דײטשע םאציאל־דעמאקראטיע באקלאגט
א-יפ: ;,ם פ־ן דער ראדערנער ארבעטער  :א• זיך ,אין א דא נים לאנג פארעפענטלעכטער
ג>יטאפ>ן >רגטט> פראבלעמען פאר בראש י־ ׳ אלנטערן נאמען ״דעד בין־השמשות
די־ א־בעםער אדגאניזאציעפ אין די אײנ־ פין שומאן פלאן״ -אז אלגטער דער נייער
צעלנע לענדער .אינם איצטיגען מאמענט אײראפעאישצל־ קלילען אין שטאל שותפות
לײדם מערב־דײטשלאנד פ־:ם אימפארט פלן פארװאלטונג -אין לועלכער עס זײנען באטיי־
כיליגע סהורויז פדן מזדח־דײטשלאנד .אין ליגט  :בצלגיע .דײטשלאנד -פראגקרײך -הא־
די םאװעט־אקרפירםע דײטשע געביטען זײ־ לאנד• איטאליצ און לוקסצנבלרג איז די
נען די ארבעטס־לױנען זייער נידעריג און דײטשע ארבצטער באפעלקערלנג גצקריװ־ י ^
די לעכענס־באדינג־נגען פון די ארבעטער דצט גע־זארען .צם ללצרט דאדט אבגעװיזען•
זײנען א סך ערגער װי אין די געביטען פדן אז זײט דעד שלמאן־פלאן איז אריין איז
דער מערב־דייטשער רעפרבליק .אין דער קראפט זײנען די פרײזצן אליף שטאל -קלי־
ט־ייד ױניאן פרעםע פץ מערב־דײטשלאנד לצן -גאז אלז צלעקםריציטצם גצהעכצדט גע־
ױערט זילצי אפם קריסיקירט דער איפן װי ווארען אין דײטשלאנד .די דײםשע םאציאיי-
א״י מזרזדדײט שלאגד פארפלײצט דעם דעמאקראטען באקלאגען זיך אױך ,אז לויט
מארק מים ביליצע ארטיללען .גלייכצײםיג י צ ר באיטטימלנג פונם שלםאךפלאן וויערען
קוניט אייה ,די ארבעטער אין מערב־דײסש־ קלילצן עקספארםירט פלנם רלר־גצבים-׳אילן
לאנד א־יסצוהערען א היפש ביםעל קריטיק דער דיחק אין קוילען -װאס װערט גצשאפצן
פ־ן די טרײד ױניאנם פון די מערב־אײרא־ דורך אם דצם צקספארט -מלז שפצםער גע־
פעאישע לענדער פאר די ביליגע אױסאר־ י צ ק ט ללצרצן דודך טייצרער אימפ אי טיר טע
בצט״נגען וואם די,־מערב־דיים שע אינדוט־ קײלצן פלן אמצריקצ•
םריעס לאדען אייט אײף די מערק פין די
אליך פלן די סקאנדיגאלוישע לענדער זײ־
רערב־אײראפעאושע לענדער.
גצן פאראן ביישפילען פונם סכםלד -לואס
די ארבעםלר שכירית אין מערב־דײט־ט־ צס צנטשט־ים צ'ױשצן דצם אינםערנא־
■״אנד איז נאך אלץ נידעריגער װי אין די ציאנאלצן פארברידצרונגט־אידצאל אלן די
מײסטע םערב־אייראפעאישע לענדער -ױאס פראקםישצ צקאגאמישע אינםערעסצן .מים
דאס פאדגרעסערם -נאםירלעך .דעם עקס־ צםלצכצ ללאכצו צוריק האם די סאציאל־
פארם פון ביליגע דײטשע סחורלת .באלד דצמאקראםישע צײםלנג *ארבעס״ אין מצל־
נאכדעם װי עס איז פאי־ענדיגם געװארען מא )דענצמא־ק( .באריכםצט -אז די דענישע
די ציױיטע װעלם־מלחמה האט מען געהאט אײזצנבאן־פארװאלםלנג האם גצפלאנמ צו
אורזאכען צו טראכםען ,אז די נידעריגע באשםצלען  20דיזצל־לאקאמאטײוען אין
ארבעטער שכירדת אין דײטשלאנד זיינען אן שוועז־צן .גצגצן דעם דיאם שארף פראםצט־
ארםפאררײדלעכער רעזולמאט פונם פארלוי־ םירם די דעני שע מעסאל ארבעסער־ילניאן,
רענעם קריג .זײט דעמאלם זײנען שוין ארי־ ללצלכצ האם גצפאז־צרט .אז די לאקאמאמי־
בער כמעט צען יאר .היינט האבען די דייט־ װען זאלען באשםצלם ללצרען אין דצננלארק-
שע אי־בעםער א :אציאנאלע רעכם און אן בײ י צ ר פירמע פריק אלן ארהח .כדי דצ־
אינםערנאציאנאלע פליכט אײפצוהייבען זיי־ נישצ ארבצםצר אלן נים שײצדישצ זאלצן
עי־ע רעאלע לײנען צי דער זעלביגער שטל־ קענען באשעפםיגט ווערען.
פע װי אין די שכנלת־לענדער  :בעלגיע-
די דאזיגצ שטצלונג איז■ חלילה -גיט
האלאנד• ענגלאנד אלן שוועדען•
געװענדט גצגען די שלועדישע ארבעםער.
עס זעט אױס .אז די דייטשע ארבעטער די שװעדישצ ילניאנט װאלםען אין אן ענ־
הליבען אן באגרײפען .אז צס איז געקלמען לעכען פאל גצנלי גענומען די זעלביגע שםצ־
די צײט צ' קצרפצן פאר ד-צכצרצ שכירלת ללנג .אדם קרלב יצצםו .די י צני ש ע י־צגי־
אלן אליפהײבצז ױיער לצבצנס־מצב .דאס ר־נג האט -פארשטײט זיד -גצהאנדעלט לליטן
זאגען צדלת די לצצטצ םםריי־ם פון די װאונש םלן אירצ ארבצטצר ארגאניזאציצס•
רצטאל־ארבצטצר אין בייצרן אלן די לוין־ י צ ר דאזיגצר פאל איז פלן באזלנדצרצר בא־
קאנפליקטצן אין האמבל^ג אלן אין אני צ רצ דייםלנג -ײייל סײ אין דענצמארק און סיי
שטצט א־ן אינדלסםריעס .די דײםשע א'נ־ אין שללצדען -װצרען די רצגירלנגען אנגע־
טצרנצמצר האבצן .אגב איי־חה• צס אליץ פירט פלז סאציאל־דצמאקיאםען ,וועלכצ
באשטעםיגם ײצן זײ האבצן זיד ארײסגצ־ דארפצן■ לײט דצר אידעאלאגישעי־ איינ־
כאפט■ אפשר ניט ײילצנדיג .אין דער היץ שטעלונג -זימ אינ םפיריו ם פלז אינטערנא־
פ־ן קאניף ,אז די דײטשע אינדלסטריצס פאר־ ציאנאליזם .אבער אייך זיי האכעז גים גע־
•:־ 1ײצצן די מארקעטס מיט ביליגע סחלרלת .קצנט בטל מאכען די רעאלע נאציאנאל־
ױי האבצז נצמלצד גצ׳טצנהיט .אז זײ סוזען צלאנאמישצ גצגצגזאצצן-
זיך אפזאגצן נאכציגצכצז די פאדצרלנגצן פלן
װי האלם צס מים די דאזיגע עניני ם אין
די ארבצטצר פאר לײן העכערלנגצן .װייל די קאמלניסטישצ לצנדצר ו צל ױי קען גלעז
הליכצ שכירות װעם פירצו צל העכצי־צ מיט שעקטפיצרצן אויסרלפצן . :אליך דו
פרײזען אלן די קאנקלרצנץ־פצאיגקײם פלן ברלטלס די .אליך ױי זינדיגצן גצגצן די אי־
דײטשלאנד װעם דעדיבצר אפגצשיואכם ללצ־ יצאלצן פץ אינםצרנאציאנאלער ארבעםער
לצן אלן דער צקספארט ילצט זיד פארקיצ־ טאלידאריםצט .די • קאמלניםםישע דיקםזזםא־
נצרצז-
רען פילצן א רײן שאוליניסטישצ פאליסיק-
דער טיפער אלנטערשײד צוױשען אידצ־ ילייד װעלכע די עהאגארישצ אינםערעםעז
אלצ צ'לעז אץ זייצר פראלםישצ פארװירק־ פץ די ארבצטער לוצרצז איגגאנצען פאר־
.לעכונג װייזט זיד אריים י עי צ ס ראל•■ ײצז שטיפט אין הינםערגר־נד .זיי באםיעז זיך
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דער ע־־קר צו שמארקען די פאמעגציעלע
םלחסה־כוחות םון רויםען איספעדיאליזם.
עם איז גים קיץ גרײםער אוגםערשייד צי
זייערע כװגות זיינען פון אידעאלאגישע דאג־
מאםיקער אדער די זיכעז גאנץ פשום זיך
¥לײז צו באםעסםיגען אין דיערע מאכם־
םןמיציעס .ד*ר רעזולםאם אבער אי־ז דער
ועלביגער  :א פארראם געגען די עקאגא־
נױשע אינטערעםען פון דער ארבעםערשאםמ
לםיבת א גרוםאלע און א אינ םערנ אציאנ א ^
געםערלזנבע מאבם־פאליטיש
אז איינבליק אין דער אײגעגארטיגקײט
פון דער עקאגאמישער פאליטיק אין די
י*עגדער פיז םאװעמישעז בלאק האמ מען
מ ק עג ס קריגען נױם עםלעכע חדשים צ ײ
ריק כײ דער האנדעלס קאנפערענץ אין
זשענעװן^ דן ר צװעק פון דער קאנפערעגץ
האם געזאלש זײן אײנצושםקדען גארמאלע
ה אנדעלס־ג אציאועען *װישען דעס םזרח
*  rמ ר ג דאס איז לײדער .נים געלוגגען.
די **רסרעס»ר פון די סזרח׳דיגע דיקםא־
םוד־לננדער זײנעז גים גזגװען *אסױכםע־
רעםירם * ײ עוז ױ ם עז אינדוםםריעלע קאנ*
סום־יראדזקםעז .װאס די פעלקער זייערע
ד א ר מז גראד זייער שםארק האבען .זיי הא־
בען געוואלם אײנקריםען קופער .שיפען .מא־
שינימ און אנדערע ארטיקלעז פון דעם
םארם׳ װעלכע די*םאװעםישע לענדער דאר־
פען » ר דיעדע םלחמה־אינדוםםריעם .זײ
ה א מז גים אגגעגאסעז קײז שום רוי־מא־
םעריאלען װי רוי־אייזען ,ר׳אלץ אדער אגרי־
קולםור־פראדוקםעז צום פארקויפעז אין
וועלכע די מערב־לענדער נ ױםיגען זיך .וױיל
אײד אט די פראדוקםעז װילעז די דיקםא־
םור־לעגדער האלםעז בײ זיד -אין פאל פח
א םלדוסה .זײער שםעלונג צים "אל־םע־
פראבלעם איז געװעז באזונדערפ אײפפא־
לעגד .די דיקסאסור־לענדער װילען דװקא
זיד ב א גו מן מים דעיי מזרח־וואלוםע אינם
האגדעל םים די מערב־לענדער .אבער די
נזערב־לעגדער האבעז :ים קײז באזוגדערען
צוסרדי צו אס דער װאלוםע .םיט וועלכער
זײ קעגעז זיך אין ערגעץ גים באנוצען .אוים־
מערקזאםע צישויער ר-אבעז געקענם באםער־
קדן .אז אסילו די םזתז־אייראפעאישע לענ־
דער גופא וױלען ,אין-זייער אײגענעם האנ־
דעלם־אויםםריש .נים אנגעמען זייערע :א־
ציאסןלע װאליסעס .בילגאריע האס זיד אפ־
געזאגם אנצמעםעז דעס .םאציאליםםישען
ײ ב ע ל״ אמ האס בעסער געודאלם קריגעז
באצאלם פאר אירע םחורות מים דעם קא־
פימאליםםישעז דאלאר פון די פא־־אײניגםע
שםאםעז.
די ראזינע אלע ביישפילען וױיזען דעם
תהום ציײשעז אידעאל און װירקלעכקײט,
צוײשעז םעאריע און פראקםיק .דער אינ־
סערנאציאגאליזם פת דער ארבעםער באװע־
גונג איז .לייתנר■ :אד אייץ פארבליבןין אן
אבםסראקסער אידעאל .אין דער ערשטעד
רײ שםייזמ די אײגענע עקאנאמישע אינםע־
רעסעז .פונדעםםװעגען דארף מען נים װע־
ייעז פעסימיםטי ש געשםימט .די געגענזאצעז
צייישעז לענדער װעלעז זיד ענדערעז מיט
דער םארבעסעױנג פונם אייגעמײנעם װאײל־
זיץ אין אם די לענדער .ררעז די ארבעםער,
קו־יגעז אומעםים העכערע רעאל־שכיי־ות,
ױערט דערםיט באזײטיגט דער פראבלעם
פין .״דאטשינג׳׳ .דירך דער איינפירונג און
פאדשפרײטונג פין אמײוערסא^ע ראציא^-

•

קעלער איז געווען אנגעפאקט מיט לאנגע.
דינע ברעטלעך פאר ראמען .מאסען בילדעד,
קעסטלעך א-ן לײדיגע רעמל>ך .קלײ אין
טשעגונענע טעפלעך האט זיך געקאכם אויף
גאז־אויװעלעך און ארױסגעגעבען א גע־
שטאנק פץ גע׳פגר׳טע בהםות .אן אפענער
אפםרעט .א קלײן פאי־מאכט פענצטערעל.
גלײך מיטן טראמואר .די לופט האט גע־
שטיקס אין געשטונקען .מ׳דיאס קוים גע־
קענט זען אדער אטעמען .זעקם מענשען
האבען דארט געארבעם בײ ליכט פון עם־
לעכע עלעקםרישע לעמפלעך  :צוױי דער־
װאקםענע .אײנער א בחור פון א יאר  18־,20
און דרײ איגגלעך אין בעני׳ס עלטער .זײ
האבען אלע פלײסיג געארבעם .געזעגם ברע־
םער׳ געהאקט האלץ .געקלאפם נעגעל .גע־
קלעפם פאפירלעך ,געשניטען ,געפאקם.
ס׳איז געװען דער י םעזאן׳.
אימיצעד האם בעני׳ן ארײנגערוקט א
פארפאקטען בילד אין האנט.
.ג ײ ארויף אויבען ,װעסטו דארטען קרי־
גען ׳קארפעיר׳ און אן אדרעס״.
בעני איז גיך ארויפגעלאפען ,אבי אוועק
פונם עפוש .דעם באלעבאס ױנגע װײבעל
האט אים געגעבען דעם אדרעס מיט די
הוצאות צו פארען.
״זײ פארזיכםיג מיטן גילד ,מיט גלאז
און זאם זיך נים צו לאנג״.
די קראם אויבען איז געװען זויבער אדן
ציכטיג .װי עט פאםט פאר א געשעפמ אין
א גרױסע .ביזנעס״־גאס ,עס האם װי אפ־
געשפיגעלט דעד ױגגער פ תי׳ ם שמײכלענ־
דיגער .רײנער פנים .די קראם איז געװען
אנגעפראפם מיס בילדער .ראמען אץ וױנש־
קארםלעך .קאלענדארעז• קלײנע םםאטועס,
קאפיעס פון מײםםערװערק .אויך ביליגע
בילדער אלערלײ . . .
בעני איז געױען דער אײנציגער איד
צװישען די ארנעטער און אנגעשטעלטע אין
געשעפט .זיינע ארבעםס־חברים .די אינגלעך
פון זעלבעז עלטער און אויך דער אכצען־
יעריגער דזשאהן ,זיינען געװען קאטאליקען.
הי־געבוידענע .די האבען דאס געטאן די
אלערלײ ארבעסען .פון צײט צו צײט אויך
געגאנגען אװעקטראגען די בילדער .יונגע
אינגלעך .פלעגען זײ זיך אפם פארשפילען■
זיך סארקוקען אין די גרויםע שוי־פענצ־
טער ,אדעד מואװי־בילדער .בעני .אבער.
פלעגט גיץ און קומען .ער׳ט שוין גענרג אנ־
געזען די "אינדער פין דער גרויסער שטאט
אי־ומגײענדיג ליידיג .דער איירישער באלע־
כאס פלעגט זײ אפם פארװארפען װי דער
״דזשו־באי" פארלירט ניט קײן צײט בײם
גימ א גאנג .כעני׳ן ־אם דער פארװאורף
פארדראסען• ער׳ס אפילו א ביסעל מורא
געקראגען פאר גוי׳שער נקמה• אבער על׳ט
זיך נים געקענט העלפען•
בעני האט זיך אױך ניצלעך געמאכט אין
סטאר ,אויבען .צ־נײפגעלײגט די בילדער אין
ג־טען איידענ־נג .די גױ׳ שע אינג־יעך פלעגעז
זיך אויך נוצלעך מאכעז אין סטאר אבער
זײ האבען עס געטאן האמעטנע ,פלעגמא־
טיש .ניט אזוי בעני .ער פלעגט די בילדער
סארטירען מיט א קינםטלערישען געשמאק ;
זײ אפרײניגעז פינם טעגלעכען שטויב■ אויש־
־טטעלען די בילדער מיט פ־־ 1קאלירען װאי
זיי פלעגען •.כאפען״ די א־יגען פץ קויפער.
ער׳ט זי ך גיד אױםגעלערענט זײערע נעמען
און פרײזען אין אנגעהײבען רעדען צ• די

״קאסטאמערס״ א.ץ זײ עפעס פארקײפען פין אימיצער ױעם פרעגען ־ועגען די אויל־ביל־
צײם צו צײט .ער׳ט געהאם א געוואוינהײט דער ,זאל מען דערצײלען .אז זײ קומען די־
אויפצוקלייבען שםריקלעך פונם דיל און דעקט פון איםאליע ,און כ־איז פאראן בלויז
ארויפװיקלען אויף א שפולעכעל ,אויפקלײ־ אײן עקזעמ-פלאך דערפון אין אסעריקע.
בעני האם אויסגעפעען ,אז אויבען ,אי־
ב>ן נעגעלעך און באהאלטען אין א ציגאר־
קעםםעלע — ״טאמער װעט עס װען־עם־איז בערן סטאר ,געפינט זיך א דאך־שטיבעל.
אײספעלען״ .ס׳איז טאקע געווען קלײניג־ א קלײן׳ ברדז־יג ,צימערעל .וואו סישםייט
קײםען .אן א שום װערט■ אבער בײמ באלע־ א מאן און מאלם די דאזיגע כילדער ,אײנע
באם האבען אזוינע װעגען אויםגענו&ען .די א טאג ,פאר דרײ טאלער א שטיק ,און ער
אנדערע אינגלעך ,אבער ,האבען געקוקט פארטרינקט ם׳פאי־דינםט .בעני פלעגט אים
קרום דערפאר אױפן קארגעז  ,ח שו־ ב אי״• אפט ארויפברענגען א פלעשעל בראנפען
פון די ציױי עלםעדע ארבעםער איז גע־ און א שאל שװארצע קאווע .ער פלעגט הערען
װען אײנער ,א מיטעל־יעריגער .טאם .דער װי ער ,הייז .קריגט זיך מיטן מאלער און
םאלמאן ,דער בעל מלאכה פונם געשעפט .מענה׳ט ,אז װען ער װאלס געארבעט רעגו־
דער צװײטער .א ױנגערמאן פון א יאר פינף־ לער און ניט געםרונקען אזוי פיל ,וואלט ער
א־ךצװאגציג ,א שײגער .א בלאנדער ,מיט געקענם כאלען צוױי בילדער א םאג.
מר .הײדן איז געפעלען בעני׳ ס ארבעט.
באגירעז און שפראך פון א קאלעדזש־גרא־
דואירםען .בייד? צוגעלאזטע ,פרייגטלעכע ער האט א  .אידי שען קאפ״ און באנעטם אלץ
אםעריקאנער פדאטעםטאנםען .בענ/י האט זיך גיך ,גײט און קומט .האלם די םטאר אין
שטארק געוואלט לערנען די מלאצד״ פלעגט גוטען א דד ע טנ ^ ״דער ׳דז שו־ב אי׳ איז
ער אינם ביםעל פרייע ציים זיך צוקוקען װי ׳יא׳קעי ”  .האט ער דערציילם אונםען און האט
טאם זעגט די האלץ פאר די ראמען אין דער בע:י׳ן געגעבען א הוספה פופציג סענם א
קו־ום כדי די װינקלען זאלען זיך צופאסען .וואד•
בעני האם דערציילם זיק באלעבאס ,אז
װי ער שרױפס אײן די אפגעזעגםע שםיקער
האלץ אין איחערנעם קלעם .שמירם זײ אן ער באזוכם אן אווענם שולע און ער קען דע־
מיםן הײסען קליי ,לײגמ צו א װינקעל צו ריבער נים ארבעםען נאך זיכען א זײגער
א װינקעל .האקט ארייז א נעגעלע ביז די אין אױענט .ער האט אים אויך געזאגם אז
פיר זײטעז פארמירען א קװאדדאם ארײנצו־ ער דערלוארם צו גראדואירען סוף װינםער.
פאםען א בילד .דאן שניידט ער צו די גלע־ מר .היח האט אפגעשאצט בעני׳ס דורשס
זערנע שויב .בעני פלעגם לויערען אויף נאך ױיסען. .פאדגעס נים מיך אײנצולאדען
טאמ׳ם פינגער װי זײ פאסען אריץ ס׳בילד צו־ דיין גראדואיישאן״ .האט ער דערמאנט
מיטן גלאז -און פארדעקען זײ מיט שװארצע בעני׳ן•
בעני פלעגט ברענגען אהײם א זי^ען־
פאפיר כדי נים דורכצולאזען ס׳ליכטיגקײם
װאס בליאקע־ועט אפ די קאלירען פונם בילד .אכם טאלער א װאז־ — א חוץ די זעקם און א
אפװארםעגדיג א שטיקעל צייט ,האט בעני האלב םאלער פון רעגעלע געהאלם — פלעגט
געבעםען בײ טאמ׳ען אים צו לאזען מים ער קריגען  .טיפס״ )םרינק־געלם( ,און דער־
עפעם העלפען .אימיצער האם געגעבען א מיט פאי־שפארען די הוצאות .געזונטע פיס
זאג ־ .דז שו־כ אי״ און טאם האם געהײסען האט ער געהאט ,פלעגם ער שפאנען א 15*10
װארטען ביז ס׳װעט װערען ״םלאו׳ /ביז בלאקס אויף שנעל .אויך האט ער געהאט
נאך קריסםמעם■ ווען ם׳װעם זײן צײט געגוג .אזא מין פארטעל  :ער פלעגם אפגעבען
בעני׳ן איז אײנגעפאלען ס׳הארץ .הײסט ס׳בילד װאו מ׳דארף ,קריגעז א קבלה און
עס די אי־בעט װעט אנהאלםען בלויז ביז אװעקגיק .פלעגט זיך ארומדרייעז א צען־
קריסםרעס .און דא איז גאך דרײ וואכען צו פופצען מינוטען װידער אנקלינגען אין דער
קריטםמעס .ױאם פאר א שאנט האט ער געגען זעלבער םיו־:
״אנטשולדיגמ■ כ׳האב פארגעםען מיטצו־
די אנדערע ,די קריסטלעכע אינגלעך ז» אין
געדאנק האם ער זיך שיין געזען .ױידער־ נעמען גענוג קארפעיר מיט זיך׳ און איצט
װײם איד ניט דואס צו טאך.
אמאל מעםטענדיג די שםאט.
די באלעבאטשעס .צעפלאמם פינם יים־
דער שײנער טשארלי איז געװען א פאר־
ק־יפער אײבען ,װען ער׳ם געהאס צייט .םלב־גײסם ,דערהויפט פין אומדערװארטע־
דער אכצעז־יעריגעי■ דזשאן האם געארבעט טען קריסמעם־פרעזענס .פלעגען גערן געבען
כרעט גלייך מיט טאמ׳ען .ער איז שוין גע־ אים אויף הוצאות ,און אמאל א ביםעל מער.
און אזוי פלעגט ער ברענגען אהיים צו דער
װען א שטיקעל בעל מלאכה.
בילדער זײנען געװען ״אין דער מאדע״ מאמעז א טאלער־צװײ מער א ױאך•
נאענםער צו קריסטמעס האבען די איגג־
אין יענער צײט .דערהויפט אלם פרעזעגטעז
פאר קריסםמעם .אי;ם פענסטער פונם גע־ לעך פרובירט טרעפען ,װער ם׳וועם בלײ־
שעפט איז געהאנגען א ליטאגראפיע די בען״ .בעני האט געהאלטען ,אז מ׳דארף זיך
.,מאדאנע ריטן קינד״ .א קאפיע פיז א בא־ ״אונטערגארטלען״ צו גיק װידעלאמאל קלא־
רימס בי־יד פין א באװאוםטען מאלער פ־ן פען אין םירען .ער׳ט שוין דערפילס א קעליט
מיטעלאלטער .ס׳בילד קען מען זעז הײנט אין רוקען פינם קלײבען זיך צי קלאפען אין
צ־ טאג אין א גרויטער קירך אין רױם .דעד־ רעכםען פראסט ,װינטער — װען ס׳איז ניטא
בײ -אין פעגצטער .איז געהאנגען די זעל־ קײן ארבעט .אלע .אין קעלער ,האבען זיך
ביגע בילד .געדאלען אין א־יל־פארבען אין געװעט ,אז דער אײרישער דזשאן װעט
א גאלדענעם ראם• אץ האט געמאכמ דעם בלײבען .ערשטענס ,איז ער א שטיקעל בעל
אײנדרוק פ־נם אריגינאי .מענשען האבען רייאכה  :צוױיטענס ,איז ער א קאטאליק,
געזען אז מ׳קען קויפען דעם אריגינאל פאר װי דער באלעבאפ גיפא.
אז־י איז געקורען דער א־וענט פ־ן עדב־
פיגף אץ צ־־אנציג טאלער מ־ט די גרו־ם־
ארטיגע ״הימלי שע״ קאלירען ,האט לען עס קריסטמעס .א־ •;1ארכעטער .ש־יז אנגעטאן
געכאפט װי מצה־װאםער״ .דער באלעבאס ,אהײם צו גײן ,האבען זיך ארומגעשטעלטמר .הײז .האט אנגעזאגט אלעמען ,אז אייב ארים מר .הײז׳ ־יעלכער איז געשטאנען בײם
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ער זעכצעךיעריגער .ברייט
בײנערדיגער בעגי האט
זיך געםראגען איבער די
גאסעז פמ שטאם מימ
אימפעם .ער האס גע*
זוכט ארבעט׳ אבי װעל*
כע ארבעם .זיץ פגרם
איז געווען פארזארגם .םארכםודעט און ער
איז געגאנגען אז א פייאז׳ אן א ציל .וואו
נאר א םיר פון א געשעםט .םון א פאבריק
האם ער עם געעפעגם -או־אפגענומען ם׳היםעל
אדן זיך גאכגעפרעגם אויפן באלעבאס.
.אנםשולדיגם .איר דארםמ אסשר א
איגגעל צו דער א ר ב ע מי איך ארבעט גומ
אץ ביליג׳־.
אומעםום האם פען געענםםערם  :״גײן.
מ׳דארף ני ם״ .םײסםענם ,איז דער ענםםער
נעוועז שארף .אסגעהאקמ ,גראב׳ װי ם׳וואלמ
געזאגם . :ני ס א ליץ ארבעט פאר ליידיג־גײ*
ערס • זײ רײםען נאר אפ די םירען״ .זעלטען
פלעגם װער צוייייגען א װארעם װארנ^ נע־
מעז זייז נאמען און אדיעס .כאםש םיז רזזמנות
ײעגעז•
ם׳איז געװען דער יאר  . 1908אמעריקע
איז ערשם ױרכגעגאנגען א פינאנציעלען
קריזים און נאר װאם אנגעהויגען קומען
גי זיך .ארבעמ איז געװען ױײניג• און בען
האם זיך שםארק גענויםיגם אין א ״דזשאב״.
וױיל ער איז געװעז ד עי אימציגער ברויט־
געבער אין דער ביש&ח־ דער מאםע האט.
צוליבן שלעכםען געזונם און ערגערען מזל,
נים םארדינט גענוג פ« -דער גרײסער
משפחה.
בעני האם אראפגענומען פ׳היםעי‘ און
געעםעגט א םיר :
אגםשולדיגט .אםשר דארפט איר א אינ•געל צו שיקען א גאנג .אויםצוקערען .אדער
אז " ארויפ העלפעןי איכ׳יי אי בע םען גום
אמ בי ליג״.
־נייז■ םײז באי — האט אים געענםפערט
א פרײנדלעכע שטימע םון דעם צוױיטען
זיים שרײב־טיש — בײ מיר איז איצם ניטא
פארזיכערונג און דער אפשאפוגג פון מאםען־
ארבעםםלאזיגקײט און ארעמקײם .װעלען די
היינםיגע גאציאגאל־עקאנאםישע געגענזאצען
סארלירען זײער שארפקײט .די דורכפירונג
פיגם .פונקם  ' 4אינם טרומאן־פראגראס און
דעם קאלאמבא־פראגראם םונם ענגלי שען
״קאמאנױעלם״ קעז צו אם דער געװינשטער
ענדעררנג א םך בײמראגען .דער װעג םון
אינטערנאציאנאלען הארמאנישען צוזאמענ־
לעבעז איז די פארברידערינג פוז אי>1ל ארבע־
טער הען פארוױרקלעבם װערעז נאר דורך
אױפהויבען דעם אלגעמײנעם װאײלשסאנד.
עס דארף זײן די א־יפגאבע פץ די פרייע
טרײד ױניאנפ דעם דאזיגעז אלגעמײנעם
יואוילשטאנד אויסצוקעמפען .די פארװירק־
לעכונג פון אינטערנאציאנאלעי־ פאלידארי־
טעם׳ אװ אייד אין א גרייסער מאס דער
שלום אויף דער װעלט ,איז אפהענגיק פונם
דערפאלג ונאם דער דאזיגער קאמף װעט
חאבעי.
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קײן דזשאב .אבער איך האב ערשס געזען א
שילדעל אויף א םםאר־םעגצסער « n p
װאנםעד׳ .אדיב דו װעסם גלײך צוגײז *היג־
צו וועסםו עם אםשר נאך קריגדן .ם׳איז א
בילדער־געשעפט אויף װאבאש עװעגױ .לע־
בען סארער סטרימ״.
כעני׳ן איז דער אדרעם געװען באקאנם
ער׳ט שרין ג ע טג דורכגעאקערט די שטאמ.
.א שײגעם דאנק״ .האט ער געענםםערט.
זײגע ברײםע פלי  rעם האבען זיך צעוױגט
און אין א  i5*ioםיגום איז ער שײן געודעז
דארםעז•
ער וזאט אראפגענומען דעם שילדעל
יואכ איז גאך געהאגגען אויפן סענצםער אין
אי־ײן אין פםאר.
א מיםעליעריגער איירישמאז אן א ראק
האם אים באגעגענט און מימ א געזוגםע בא־
•‘ עבאםישע שםימע געםרעגמ .
.ױאס װילםטו ,באי ר
״גאמ אײך דעם שילדעל .איר׳ט אים
שוין מער ניט דארפעז• איד נעם אן דעם
דזשאב״.
דער באלעבאס האם זיך הייד צעלאכם.
 .דו האםם א פך חוצפד״ אבער ביםט קלוג.
װיפיל װילסםו א װ א ךד׳
בעני האט זיד ניט געשטעלט אויפן
פרײז .ער׳ט שםארק געדארפמ די שטעלע.
זיך דערמאנט דער מאמעם פאררונצעלט
פנים.
״װיםיל איר׳ט צאלען״.
״גומ■ וועפם קריגעז זעקס מאלער א
װאך .ק־ם מארגען אינדערפרי צו דער אר־
בעט״.
בעני איז ארוים װי אויף פליגלען .זעקפ
טאלער א ־לאך שכירות פאר א האלב־גרינעם
אינגעל איז ניט געווען שלעכם אין יענער
צייט .דערפארענע באלמעלאכעם האבען דע־
מאלם פארדינט נים מער וױ  10־ 12םאלער
א וואך אין דורכשנים  :עסעגווארג און דירה־
געלט זיתען געװען שפאם ביליג .קומען
אהײם צו דער מאמען מים א דזשאב אין
קעשענע  . . .זען װי אירע ט ײי ע ריג ע אויגען
װערען אויפגעלויכטען — װער קעז זיד דאן
צו אים גלײכען ו
אין דער הײם איז די ױיעפ .אז בעגי האט
א דזשאב געװען א שמחה גענױשט מיט
פארדרום.
.׳מוזםטו טאקע גײן ארבעטען מארגען,
שבתי״ האט די מאמע געפרעגט.
ם׳איז ״מײן פינצטער מזל״ ,האט דער
טאטע באמערקט .ניט אר ױסנעטענדיג זײן
פנים פינם ספר■ אקצענטירענדיג דעם ״מיק״.
אױף מ^־גען .אכט א זייגער אינדערפרי.
איז שוין בעני געווען אין געשעסם .דעי־
באלעבאם האט אים געגעבען א בעזים און
בעני האט אנגעהייבעז ארבעטען .אויםגע־
קערט דעם דיל ,האם ער אױעקגעשםעלט
דעם בעזים הינטער א טיר .און אנגעקיקמ
דעם באלעבאם :״און ־ואס װײטעד״י
״גײ ארונטער אוגטען .װעט מען דיר
דארט װײזעז װאס צי םאן״.
הילצערןע■ םינצטערע סרעפ האבעז גע־
פ ײ ט ארמטער .דדר שװארצער .שמיציגער
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״קע ש־רעדז שיסםער׳ און געםיילם ס׳ג ע הן ל ב
מים םמגות .םאם האם געקראגען א #רע־
זענם םון צען םאלער■ םשארל .צען םאלער,
דזשאן .םינף םאלער .און די אינגלעך צי
אייז םאלער יעדער.
«דה דו .און דו״ .האט הײז געםײםעלמ
אויף די גײ׳ שע אינגלעך- -דארפם ניס אריינ־
קוםעז גאך קריסםםעס• ײעז כ׳ויעל אייך
באדארםען .װעל איד אײד שרייגעז .דו .ג עני.
קום יא ארייז״ .די צערעםאניע אריבער,
האם בעני אנגעמאן ם׳היטעלע .געזאגם «א
גונזע גאכם און מעדײקריםםםעס״ אין דער
ליםט אריק־ את איז ארוים ישגעל .ער׳ט קײ־
געם אין פגים ניס אגגעקוקס.
נאך קריםםםעס איז געװארען שסיל אין
געשעפם וױ נאך א םארק .בעני האם גע־
האם געגוג ארבעם אויםצוקערען .אױםצו־
ראםען .םאכעז *ידעגונג• אויסשםעלען די
בילדעד םיס םעם ארן געשםאק .די you
קינםםלערישע בילדער אױף א הינםערשםען
םיש> די גי ליג ע אויף א פאדערשםעז םאם־
באנק .מייםםזיגם מעגשען זוכען כל ײז די
ביליגערע ביילדער .די .םיינשםעקער״ װעלען
גיין נאד .צ םלעכע םריס׳ האס ער געװאוסמ.
םר• «ון מרם .וזײז חאבען געלױבם זײנע
פעאיגקײםעז אוץ האבען אםמ דעדמאנם םאר־
וואס זײ האבעז דעם אידי שען איגגעל םאר
געצויגען צו האלםעז אסילו ג*ך קריםסםןיס.
אבער בןיני איז גים געײעז צופרידעז• ער
ודאלם בעםער ג ע א ר מ ם אונ םזז׳ זױן ע»וש,
אסשר ודעם זיך צו איס צוקלע«ען אם די
םלאכד -ער׳ם שויז פארשםאנען די ארבעם
פיםז ימ « אבער ער׳ם געדארםם פראקםיקע.
גזידארםם זז ײנגן װא ױגןן די ד.עגם ,די פינ־
גער•
גאך * נײ־יאר האם נוען אױך ארועקגע־
שיקם ח שאנעז׳ אמ מ נ י האם מז ען .אז זייז
גזנלעגעגזזײט א׳יז מקרסעז• איצם וזאם ער
*נג ע הוי מז ג*מ<־קוקען םאמען פראגק *ץ
פרײ איו אי־יד צוגעלי׳יגם א האנם בײ « מ ר
י׳עמצהײס״ ער־ פלעגס ארײגקומען איגס
פסאר פרי .אויפקערצז• אנציגדען די גאז
ארגםער די ם׳מגרגענע קלי׳י־נמשלעד*H .
שסײבען די בילדער .אלז כדי צד כואכען
רײגשר * Vאנגענעמער פאר סאםען  nאר־

בעמז•

/

ביסלשנדױיז האס ׳׳ער זיד נעעגםער בא־
קעגם מים םאםען .דער מיםעל־יעריגער םאן
האס געזזאס א ודײב םים צחײ קינדער .ער
האם געליסען ®ץ דער *יאלעםארי שער
?רעגקי שזזינדזיכ* א ■»»»רלערזד ?ראגק־
הייס צד יזיגעד צײס ,צוליב די עפושיזײגע
שעשעד .דעריבעד האם ער געהאלםען פאר־
שלאםעז םיזיײנציגע נמגצםערעל איגם קע־
לער ,װארום־ כאםש די חולאים ®ז שװיגד־
זוכם באדארפעז פרישזי לופם .װאלם א קא־
םאר .א פארקילוגג אין די לונגעז .געװען
פאר אים לעכעגס־געפערלעד■ בןיגי פיעג ם
עפעגען ם׳קלימע םענצםערעל װעז םאם האם
ג ע מ ם עז םיםאג אױף יענער זיים קעלער.
זײ פלעגעז אלע פיםברענגען םיםאג־עםעז,
געודײנםלעד א סעגדװיםש און א פלעשעלע
האדיע׳ װאס די פלעגעז אונםערװארעמעז אין
א קלײ־םעפעי‘ .טאם האם אפגעשאצם בעני׳ס
ג־ם י-ארץ איז .העלפענדיגע הענם”.
 .בי ס ס א ג.יד־באי .בעני .אן ערלעכער
י־־נס גארנים װי ?ית איד .ם׳םום םיר ^־ t
עם דיר צו זאגען .אבער אידעץ דיינעז .נואד־
נע״ נזעגשעז .כ׳האב נעהאם שלענםע דער־
I

—* •-----------ין געד^כטינקײט
פארונגען מיט זיי .דו .אבער׳ ביסט אנדערש.
זאגםט װאס דו מײנסט און מײנסם װאס דו
זאגסט^ .יסמו זיכער .אז דו ביסט א אי די ״
אן אנדערש 'מאל האט םאם דערצײלם
בעני׳ן :
״דזשאן האם מורא געהאמ אז דו װעסט
זיך א ביםעל צדלערנען די מלאכד -װעסםו
.צונעםען״ זײז דזשאב .ער׳ט געזאגם׳ אז
פאר דיר איז בעסער צו װערען א שנײדער.
אייע ש ױ ח ^ ר דינען אידען .ער׳ט געזאגט.
אז ס׳װעלען ווערען צו פיל ביי^דער־מאכער
אידישע .װעם אן אנ שטענדיגער מענש ניט
ױעלען אויפהענגען קיין בילד אױפן װאנט.
אזוי האמ דזשאז געזאגט״.
בעני האם געצוױיםעלט װער עם האט
.אזוי געזאגם״ -צי דץשאן׳ צי םאס׳ אבער,
אז םאם האם געפונען פאר נויםיג *ו וואר־
פען די שולד אויף דזשאגען .איז בעני גע־
װעז ציפרידען .סײ־װי האס ער אויף םאמען
קײן שװער הארץ נים געסראגען .ער׳ם גע־
וואו$ם .אז מאגכע אידישע געשעפםםליים
זיעעץ נים צו'ערדעך .סײ װי .םאמ האט א'ם
קיינםאל נים גערופען  .ח ש ײב אי׳׳.
סוף װינםער האמ בעגי גראדואירט םון
.נײט־םקול״ און — וואונדער איגער וואונ*
דער! מר .און מרס .ד,ית זײנעז בײדע גע־
קוםעז צו דער םייערונג .דער פרינסיפאל.
םר .פאקדאנאלד .האט דאס ם׳כבוד׳ע פארעל
אײפגענוםעז זייער שייז איז זײ געזעצס לע־
בען זיך אויף דער פלאםפארמע׳ אמ אין דין
דערעםענוגגם־רעדע האס ער דערמאנם ביים
גאםען אי הר .און מרס .הית .אי בעני׳ן׳ און
האס אגגעוויזעז װאס םאר א םײנע קינדער
ם׳לערנעז איז ״ייץ״ נײם־סקול .את װאס
פאר א פײנע באלעבאםים אמעריקאנער זיי־
נען .פארשםיים זיך .אז מר• און פרס .הײז
ז ײ מז׳ געזוען םלא גדולה• און האבעז עס
אלעםעז דערציילט.
בעגי האט זיך געגופען צוס לערנעז די
מלאבה סים גרײס פלײס .גאכדעם װי ער
האס צעבראכעז ע םל ע מ גלעזער .צעשניםעז
עםלעבע בילדער — און געמתם באצאלען
פאר זײ — איז ער געװארען געגים גײם
אייגראםען די ביליגע בילדער .םר .הייז האם
באפערקם זײן פארשרים איז אים צוגעלײגמ
:אך פוםציג םעגם א װאך.
.באלד .באלד .בעגי־• — נים נזער .דז שו־
באי״ — .װעםס װערען דער אײגעגםיםער
®ץ א ביאיער־געשעםם .װעםם אלײז קויםען•
פאדקױסעד איינראםעז .אויפראםעז «ון םאן
אלץ אלײן .וועסם אנפאנגען קלײן .אזוי װי
או׳ אוץ אין א יאד־צוױי
אלע אידען
ארום װעםםו ה א מז א האלםייל־ביזנעם״.
.װאו װעל «יד נעסען ס׳געלם י״
װעסם חתוגד .האבעז מים א רײכערמיידעל ,און איר םאםע װעם דיד שוק בא־
זארגעז־ אזוי טוען אי*ע איךישע בחירים״.
.בעני איז אבער אגדערש .דוכט זיך ,אז
ער איז גאר קית איד גינר .רופם זיך אפ

טאן כײם הארצען .אין א געוױסען זין האס
ער דאך טאקע צוגענומען בײ דזשאנ׳ען דעס
דזשאב .דזשאן האט זיך דערנענטערט צו
בעני׳ז•
״בעני .איך ארבעט נאך ניט און בין
געבראכען .אפשר קענסםו מיר לייען א פינף־
זעקם ם א ל ע רי״
בײ בעני׳ן אין קעשענע האט זיך געפו־
נען בלויז קארפעיר .חוץ דעם איז ער צו
בעני׳ן קײן פרײנד ניט געױעז• װי קומט ער
אים צו בעטען ילײען געלט? דער צוןאסזנן
״דז ש ױכאי״ איז אים קײנמאל גימ אראפ
פון דער צונג און ס׳רשעות איז אי  6אלעניאל
געשטאגען אין די שםאלענע אױגען.
 .דו מאכסם שאאס׳ דזשאן .װאו וועל איך
נעמען  5־ 6טאלער דיר צי ל י ^ ז איך האב
אפילי קיץ אייז םאלער בײ זיך ני  5״.
.גי ב נאר א רוק אריץ די האגם אין קע־
שעגע .װעסםו שױן געפונען .א איד האס
אלעםאל געלם בײ זיך .דן ארבעםםם קן ך
שםעגדיג את איד ארבעם נים פון דעמאלט
אן ,אז דו האסט צוגענוטען דעם דזשאב ג ײ
מיר ,האסטו .גיב גאר א גיטעז טאפ איז דער
קעשעגע, ,דז שו־באי״.
״ניין ,כ׳האב םאקע נים״.
דזשאן האט צונויםגעגייל^ זײן םײסט און
שנעל װי א בליץ ארײנגעשאסען בעני׳ן גלייך
אין דער נאז ארית .א שםראם ללים און םרע־
רען האבען אײיסגעפלאצם אויף בעני׳ס
פנים .מים א געװיץ־געשריי איז ער קוים
צוגעפאלען צום קראן .ם׳האם געדויערם עם־
ייעכע םינוםען ביז ער האס זיד אויםגעהע־
שעט אח ארומגעוואשע?•
םר .הייז איז אראפגעלאפען .םים אימ
בליק האם ער געכאפט װאס דא איז פארגע־
קוםען•
דו הינםישער זון״ .האט ער געזאגם צודזשאנ׳ען. .ג ײ צום שװארצען יאר ארויס
פץ דאנעז און וואג נים צו קופען צוריק!״
.צום םיװועל םיה דיר׳׳ .האס ח ש אן גע־
שיפעמ. .בי ס ם א לויזיגער קאםאליק׳ דו
האםם לי מי ־ דעם אידען אײדער אלע קריסם־
לע בן באים .ײעסם שוין ברעגנז אין גיהגום
צתאםעז םים אלע -קרייםם קילערס.-
מר .הית האס זיך א לאז געמאן צו ײ שא־
נען אבער יעגער איז גים צוריקגעםראםען.
מר .הײו האכ זיך ציריקגעזזאלםזח• דדשאן
איז דרײסיג יאר אינגער .איז װאס א צעיי־
שעםער קריםםלעכער ױגג קעז אפםאן .װײס
ער אלית גאנץ גום.
דער דזשו־באי איז דער בעסנחמ־ באיװאם האם װען געארבעם בײ םיר .ער קעז
דא ארבעםעז א ל ע מז ־ ל »נ 1ג איכ׳ל אים
םאכען פאר א בעיי םלאכה אויך — .ודא'
גײסםו .בעני י ״
.איך דאנק אײך םר .הייז .אבער איכ׳ל
שוין מיין שםעםעל באשםייז — צתאמען
מים אי ע אנדערע ח שו ־ ב אי ס ״...

וױלםם אים אסשר אפ׳ שמד׳ןי איך וועםזי ך אז קייז קאסאליק איז ער נעװים נים״.
אײנמאל שפעמ נאכמיםאג .אין סםאר איז
געוועז שםיל .איז בעני אי־אפ אונםען אמ
נעטראפען םאם׳ען רעדענדיג צו דזשאנ׳ען.
דזשאנ׳מ טאנםעל איז גע־־רעז שמארק אפ־
געםראגעז• זײז פנים אוםעםיג אח אײגגע'
צײגען .איגגאנצעז האם עד אױסגעהוקמ װי
א פאראיאריגןןר .ס׳האם בעני׳ז א צופ גע*

רןויםמ אײע־ע ביכער דורף דעם
אינמערנעשאנעל בילרוננפ דע»

םאם.

דער בילדדנגם דעפארטמענמ האמ א
ספעציעלען ביכער־איינקױף דינסם פאר
מיםגלידער פון דער ייניאז ,וועלכער
העלפם אױםקלײבעז די פאסעגדע ני כ ע ר
את קריגם זיי פאר די פיםגלידעד אייף
רעדוצירןזע פרײזען.

:אװעמבע־y-l 1954 ,

ביון איז געשטארבען.י
ױי א טעמפער קלאפ
טרױעריגע
די
האט
בשירה אפעגקלונגען אין
רײן באװאוםטזיין אין
האט כייך באטױבט .אן
אײגענארטיגער װײטאג
ד.אט מיר דררכגעגומען .טרליער אךיפן טדיט
פון א גאר גאענטען םענשען ,מיט וועלכען
מען האט יארען לאגג צוזאמעז געארבעט:
טיפער פארדרדס אויף א פארלוםט פון א
גרױסן םאלאנט .וראס האמ באלײכטען אינ־
זער ייעבען ; כעס אײף דער ארומיגער
גיײכגילטיגקײט׳ וואס װײםמ אםילי ניט
װעמען מיר האבען פארלארע*ן; דאס אלץ
אץ גיערערע אנדערע פיצלעד געדאנקען
און געפילען האבען זיך געדרײט אין מח
יױ א וױרװאר א־ן האבען ניט געלאזט ר־ען.
װאס באנית פילען מיר װען עם גײט
אװעק פץ אינז אזא װיכטיגע פערזענלעכ־
קײם .װאם איז אונז גלייכציימיג אזױ־ פער־
זעניעך נאעגט אין מיס װעמען נייר ױינען
געײען אזױ ענג צ־גײפגעבינדעז י
פין מימגעפייי ,פין רחמנית מים דעם
נפטר ,קען אין אזא פאיי קיץ רייד ניט זיץ.
צביון האט געלעבט א פולען לעבען .ער
איז אװעק פון אונז זאט אין יארען —
איכער אכציג יאר  :זאט אין כבוד — גע־
עהרם און געאכםעם אין דער גאנצער אי־
דישער אדן האציאליסטישער װעלם .אין
דער איגטערנאציאנאלעד ארבעםער באײע־
גיגג .אין די אקאדעמישע קריתען און אין
די קרימעז פת כלל־טוער ; ער האם לאגגע
יארעז נים געהאם קיץ דאגת פרנס־ אדן.
אויף װיפיל עס איז באװאוםט — אויך קײן
אנדערע פצדזענייעכע זארגען ארן סאמער־
:ישע?; א'ן געשטארבען איז ער בנשיקה.
איז נים געװען ציגעשמידט צים קראנקעך
בעם א יאגגע ציים .יעדער פארנונפטיגער
טעגש ,דוכט םיר .װא־־ם זיך געװאונשען
אזא מילדע עי׳םער אלן אזא גריגגען אי־
בערג אע פלן דער זײם אייף יעגער זײם
 r cלעבען .פיז כליםגעפיי‘ איז דעריבער אפ־
גערעדם.
אונזער מרויער קען דעריבער נים זיין
עםוואס אנדערש ױי א געפיל פון א־םגע־
הויערעז פאדלופם ,װי פארדריס אױף דעם
ײאם מיר .די ייעבעדיגע .וזאבען פאר״יארען
דורך דעם אױעיגײז פון איינעם• וואס קײנער
קען בײ אונז ז־ין םלאץ ניט פארנעמען .א
מענש מים אײגענשאפםעז■ װאס קיץ צױיײ
םער אין אונזער קרײז באזיצם ניט.
זיכער איז ךאפ גע־וען דער הויפם געפיל
בײ מיר .כאטש מיר האם אײד אז ספק
אײפגעשוידערט די פליצלינגדיגקײט פין
צבױנ׳ם אוועקגאנג• פון װעלכע מיר האבען
אפילו :יט געטראכם אז עס איז אזלי נאענט•
צבױן האט זיך קײן ראל ;ים כאקלאגם.
זיץ אויםזען איז די לעצםע צײט אפילו גע־
װען קרעפסיגעו װי מיט א יאר צוריק.
אין געשפרעכען םייעגט ער שפאםען אויף
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זײן גוטמוטיגען שטײגער און זיד װיצלען
־ועגען אריכת יניים .ייאפ גײט אי ב ע ר ,אין
דײן משפחה ביר־שה .די פלרצלונגע בשורד,
אז ער איז ניער נישטא צװישען די לעבע־
דיגע ,האט מיך דעריבער אײפגעטרײסעלט.
דער הײפט געפיי .אבער■ ־ואפ האט מיך בא־
צװאונגען .איז געװען דער געפיל פון א
מורא׳דיגע אבידה .אן אומדערזעצלעבצר
פארלוסט* .ואפ מיר האבען אזײ פליצלוגג
געליטען.
און אונזער פארלוםט איז געװען אז־י
פילפאך װי פארשײדענארמיג עס איז גע־

ידען צבײנ׳כ; םאלאנם אין װי וױים פאר־
צװייגט עט זײנען גע־יען זײנע אידעאלע
אינםערעםען א־ן זיין װירקינג .אי״ a4אידען
האבען מיר פארייארען א תלמיד חכם ,א
געלערענסעז אין אייע קילטור ■ שאפוגגעז.
רעליגיעזע און ־לעימיעכע .פץ אידישען
פאיק" .אס האם ,דיכט כייר : .ישם קייז
גלײכען א־ן "ינ טיג ען דיר .אי כ שרײבער
אדן פ־בליצי! ;ם איז צבירן געױען אן אײפ־
נאם אין דער פשטית פון זיץ שפראך ײי
אין דער קערעגדיגקײם און אינהאלםפ־
ר־יכקײם פין זײ:ע געדא^קעז• ײאס ער האט
איבערגעגעבעז די 'ל ײענער .אין וױסענ־
שאםם און ױעלטלעכע ?יימ־ר א־ז דער פאר־
שמארבענער געווען אזױ רייך אין עדידיציע,
אין גריגטלעכער געלערענםקײמ .װי אײנער
דאפ האט זיך געױידםעס א סך יארען דער־
צ  .,די סאציאליסטישע ײעיט האט אין
צביונ׳ען פאריארען אײנעם פון אירע אי־
בערגעגעבעגסמע ב ײ עי םעארעםיקער אלז
פראפאגאנדיסםען װאס האט .דוכט כיר,
ניער מענשען באקערמ צים פאציאליזם װי
די פראפעסיאנעלע אגיםאטארפ .די טרײד־
ייניאן באװעגינג האט אין אים געהאט א
װארטזאגער .בײ װעמען םעאריע איז געגאנ־
געז האנט אין האנט מיט פראקטיק■ אין
עסישער סנאביזם האס ניט בייינד גע־

מאכט צ■ די נויטען אץ באגדענעצםקײט פון
דײם פשיט׳ען ארבעטער.
איך פערזעני׳עך האב אין צבי־נ׳ס טײט
פארלארען אײנעם פץ מײנע צ*ױי רבײם .פון
װעמען איך ־אב א פך געלערנט אץ האב
־•יך געשאצט .כאטש מיר זײנע־ן זיך שטארק
פאנאנדערגעגאנגען אין אונזערע אידעען
און מײננוגען  -א־ז סאציאיע פראגען .דער
ערשטער פון אם די צוױי רבײם מײנע איז
געװען רבי יהושע אײנהארן — א רב אין
א קלײן .ליטװיש שמעמעל -סוכאװאליע .װאו
איך ־אב געלערעגמ .דער רב איז געװען א
גרײסער למדן :ימ נאר אין ש״ס אין פיסקים
נאר א־יך אין דועלטלעכע לימודינצ כאטש
ער איז געװען א רב אין א קליץ שטעטעל,
האט עד זיך קײן מאי ניט געבױגען פאר
די רײכע בעלי בתים א־ז בעלי דעה .װען
עמיצער פין זײ ,אדער קהל אל־ גאנצער איז
באגאגגען אן עװלה געגען אן ארעמאן׳ האט
ער פראטעסטירם בקיל רם און געפאדערט
גערעכטיגקײט .גע״וען אפילו א פאל ,װעז די
רײכע האבען אפמ ש םעלמ דאס קײפען הײ־
ײעז בײ דער רביצין׳ דואס איז געװען דער
הױפם קיואל פ־ן דעם רב׳ס חױנה .אין א
פארז־ך צו צדוינגען אים ד-רך הונגער זיך
בייגען .דאפ האם אבער ניט געהאלפען . .ר׳
יהושע האט דערקלערט .אז ער וועם זײן א
פשיט׳ער בעל הבית אין שטעטעל צוגלייך
מימ אל> אנדערע אץ װעמ םאן זײן ארבעט
אן געהאלט .אבער נאכגעבען וועם עד ניט.
.ר׳ יה־שע ־אט זיך נים געשראקען פאר
פערזענלעכע םכנ־ת .ז־ין האם צו םיראנײ
האמ אים געמאכט פאר א רעוואלוציאנער
און טײםרעכען שינא פון צאריזם .ער פלעגס
העלפען דער רעױאלוציאנערעד באיועגוגג
מיט וואס ער ־אס געקענם■ כאטש אין די
קליינע שםעםלעך איז עפ געײען זייער שװער
אויסצוהיטען אז מען זאי־ זיך :ים דערװיסען
דערפון .אין םײן אײגענער באקערונג צי
דער רע־דאי־ציאנערער באוועגונג האט ער
גע־אם א גרייסען חלק .כאםש ניס דירעקם.
>  cאי\ נע־יען זיץ א־םדערשראקענקײם .זײז
קוראזש און זײן קאפף פאר יושר .וואם האט
פיר געבראכט צ־ם פו־ײען סאציאל־זם .םיר
האבען■ :אםירלעך .שפעםער־צ' נים אײנגע־
שםימט איבער רע־יגיע .א פאר מאל האט
>־ר אגגע־ײבעז רעדען מיט טיר װעגען דעם
ענין ” .ען ער ־אט אבער געזען .אז ער
קען מיר דערין נישמ איבערצײגען .האט ער
געבעמען איך זאל מימ אים װעגען דעם
מער ניט אר״םעגטירען — א פארלאנג.
ײאס איך האב גערן רעפפעקםירם .דאס האמ
אבער אינזער פרײנדשאפט ניט געשםערט
א־ן ביז הײנט איז ריר ז־ין אנדענק םײער.
מײן צוױיםער רבי .צביון .איז געװען פין
דעם זעלביגען שניט .געלערעגם .מים אן
א־מגעהויער שטארקען חיש פאר ױשר ,איז
ער באזעסען גרײס קוראזש .ער איז געווען
פרינציפעךפעסט ארן גרײט אױף קרבגות
פאר זײנע איבערצײגינגען .קנאפע םינף און
ציואנצינ יאר האב איך מים אים :עארבעמ
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צדזאמן .ז צ מ צז י*ר י צדפ ת *ין דער .ג ע־
רעכםיגקײם׳* .מייר האבצז געהאס פ ײנונגפ־
מרשײדענהײםעז .אבעד ?<  pפאל *יז ציוי־
* rsvז« גים אגפשםאגען ?ית ביסןןרקײס.
צם *י־ז זעלסען וזאו צי געפינעז א טענשען
פיס אזױ פיל ם*לעראגץ .װי גבי ץ איז בא־
זעםען .ער האם רצםימיזםירם  z iy r pאי־
בעמ ײגרנס אויב גאר ער ראס גצפילם אז
ראס איז זוויפריכםיג• זציםצז איז אויד גע־
ייעז זית אייגפאכצ האלםוגס צר איז בײ
זיד ?"ז מזזל גישם געדוען פארריסעז .האם
םיס יעדען מעגשעז זיך געהאיםען וױ <)
גלייכער הים גלייכע .דאס איז א זעלסעג־
קײם• ודאס איז שװער צו געפינעז•
*ביון איז גיס פער ציוישען אונז .זײן
אײגפלום װעם םעז נאד אגער *ילצז לאנגע
יארעז אין דער אידישער םאציאליםסישצר
און ארבעםער באװצגוגג און אין דער קול־
םורעלער וועלם ,וואו ער איז געװעז םעםיג
אין געוױרקם אי־בער א האלבען יארהונדערם.
בגוד ד ץ *גדזנגק.

 7ו מ ז אקםאבער איז דער פרי* c . pc .־־
דרביגסקי .װדלכער האם אלזן פאל זיך
ודזנרםס״ האל.
פארריפען אױף צבױנ־עז אלם  p 'o .רבי׳,
םײזעגםער אידען• שרייבעד .קולםרר־ האם געזאגם .אז װעגען צביונ־ען ױעם כען
מוער .ארבעסער־פירער .לייעגער א  pזיינע שרייבען א  pשרײבען .מען װעם שרײבען
חברים . pcביגד־• וועמען עד האם אפגע* װעגעז אים אלם פובליציסם .אלם פעליעםא־
ג ע מ ז  S6יאר  pcזיק לעבעץ .דינען גע־ ניםם א  pאלס לפוךן.
^<.ך װיל בײ >t־ «< p־  pעדות־זאגען װע־
קוםע  pcשבת ביינאכם אן .װען דער גפםר
איז געבראכם געווארעז אין .פארװערסס“ גען צב ױנ׳ען אלס םדײד־ײניאניםם — האט
האל .ו ד א ר מז א לעצםעז בליק און א םרעד דיביגסקי געזאגם — .ער איז געוועז פאר־
און שםיץ אלם עד-רזדז־װאר בײ  p nאסענעם ברנדען םים או:זער איגםערגעשאנעל אלס
«j־  •Pעם זײגעז געקומען דעלעגאציעט  pcרעדאקםאר  pcדער .נייער פאסט׳ א  pפ־ן
אגדערע שםעם .בלומעגקראנצען זיינעז גע־ .גערעכטיגקײם־ .דארם האט ער געהאם pn
שיקם געווארעז  pcאלע לאקידלען  pcדער אייגענעם שםאנדפונקס .ער איז נים געודען
אינםערנעשאנעל לײדים גארםעגם װארקערס  pcדעם סארם שרײבער .װעלכע גיבעז בלויז
ױניאן .איר *־עזידענם דיױויד דובינסקי ,צצחז .מען האט געורארם אויף  p nװארם
 pcבינדי שע ארגאגיזאציעס אין אםעריקצ א  pאלע האבען זיר שסארק גערעכענם מיט
« pקאנאדע pc .אידי שעז ארבעםער קאםײ אים .ער האמ געמאכט א באדײםענדען בײ־
םעם ,סאציאליםסישען פארבאנד .אידי שען טראג צום וואוקם  pcאיגזער ױניאן .אין
קולםור קאגגרענ^ ארבעםער ריגג א  pאנ־  ,גאמען פון די קלאוקמאכער ,דרעסמאכער
דערע קער^ערשאפםען .די בלוםעז האבעז און אלע ארבעםער  p cדער אינםערנעשאנעל
אײגגעהילם דעם *־  Pאין .פארװערםם .לייס־ס גארמענם ווארקערם ױניאז לייג איך
האל .װאו די הס»דים ױינען געםאכם גע־ א בלום  pcדאנקבארקײט א  pפארעהרונג
אייף ,p i* P’t׳•
ויארעז•
נאגלער האם דערקלערם ,אז ס׳איז שווער.
התדערםעד םעלעגראםעם א  pצושריס־
םען זײגעז אנגעקופען  pcאםעריקע און אין דעם איצםיגען מאמעגם  pcגרויס צער,
 pcאויםלאנד צו די ארגאניזאציעם און צו צו געפינען די פאסיגע װערטער פאר שיל־
דערען װאס צבי  pהאם אײסגעםאו םאר די
 pnםאכםער שרה האסמאן.
קראוק א  pדרעסמאכער.
דעד האל איז געויצן איבערגעפאקם און
 .װען מיר האבעז געהערט די שרעקלצכע
װעז דער nj־  pאיז ארױםגעםראגעז געװא־
רען אויף דער גאס .זייגעז םויזענםעד אידען נייעם ,אז דער םוים האם  pcאונז אװעק־
נעשםאגעז .הונדערםער  pcזיי זײנען מי ס געריסעז אונזער לערער און װעגוױמער —
די בליםעגקראנצעז אין די הענם נאכגע• האם נאגרער געזאגם — .איז יעדער וױנקעל
גאנגען דעם ארון ביז דעם וײליאמסבורג  pcאונזער ג תי ס ע ר ארגאגיזאציע געווארען
בריק ,אױף וועלכעז די צענדליגער אױםא־ אנגעפילם םים םרויער .מיר .די מיםגלידער
ראבילעז  pkבאסעס האבעז געסירם הונ־  pcדער גרויסער ױניאן .קע:ען זיך ניט
דערםער מענשעז צו דער םרײער־צערע־ צוגעוואוינען צום געדאנק ,אז צבי  pאיז םוים.
װער קאן דען פארגעםען  p nארםיקעל .לא
:יאגיע בײם אסענעם קבר.
תגנוב׳ .אין װעלכען ער האט .אין דער
פארװצרטס-אין
דער גרויםער עולם
.נייער פאםט׳ געםאדעלט די מאנזפעקטשו־
פיאנא•
די
ווען
געוױינם
האל האס שםיל
רערס דערסאר װאס זײ בארויבען זײ אר־
טענער ,אױםגעשפילם פון לאזאר וױינער ,בעטער  pcזײערע פארדינסטעך.
דיריגענט  pcארבעםער רינג כאר .האבען
אין נאמען  pcאידישען ארבעטער קא־
געלאזם סאלעז איבער געבײגענע קעפ PK
צעװײםאגםע הערצער שאפענ׳ס טרויער־ ריטעט האם באוױינט דעם פארשטארבענעם
מארש א  pאנדערע פאסיגע ניגינים .־־ 1ל אדאלף העלד .דער פארזיצער  pcדער קער־
ראגאף .רעדאקםאר . pcפארװערםס־■ האט פערשאפט װאה דינט די אינטערעסען pc
דער אידי שער געמײנדע אין אמעריקע.
דירכגעפירם די הספדים־צערעמאניע.
״ צ ב ק האט אױעקגעלײגם א טך כחות
״צבי  — pהאט ראגאף געזאגט — איז
געשטארבען אלט אין יארען אבער ױנג אין פאר דעם אידי שען ארבעםער קאמיםעט —
גײסם ,וױיל ביז דער לעצטער מינוט פרן האט העלד געזאגט: — .יט אלע מאל זײ־
 P ' tלעבען האט ער געדינט זײן אידעאל .נען מיר געװען אײגפאדשטאנען מיט זײנע
איר האט געװיס אלע געלײענט זיינע .אי־ מײנינגען .אבער מיר האבען איס שטארק
דישע אינטערעסען׳ א־ן זײנע הײנםיגע .װי־ רעספעקטלרט .װיםענדיג ױי ערלעך ער איז
סענשאפטלעכע שמיעסען׳ .ער האט דאס אין  pnאיבערצײגינג .דאס האט ארריסגע־
בראכט נאך בולט־ער די ברכה פ־ן דעמא־
אנגעגרײט אין אלי  pגעבראכט אין דער רע־
דאקצי׳ל .ניט געײען  P’Pסימן  pcגייסטי־ קראטיע״.
הע*ד האט געשילדעדט וױ אזוי ער האט
גער אפשװאכונג אין זיי:ע לעצטע שאםוגגען.
ע :איז געװען דער זעלבער שמײכלענדיגער .צג ײנ׳ען דאס ערשטע ראל באגעגענט בײ
א־ן האפערדיגער צכי  pװי אלע מא> דאט א סאציאליסטישעז צוזארענפאר איז שטיט־
דאכט אונזער צער נאך גרעסער א  pטיפער״ .גארט װען ער .העלד .איז נאך געװען א
פרעזידעגם דובינסקי ^ pוױיט־פרעזי־ אינגעל .א־ן װי אזוי ער האט א־ע זיינע
דענט איזידאר נאגלער .דענעדז שער פץ יארען באטראכט צבױנ׳ען פאר א גרויפען
דעם קלא־ק דז שאינט באארד .האבען אין כענש pc ,װעמען מ׳קאן א סך לערנען.
זײערע הספדים געשילדערט דעם גרויסען ב י -
אלעקסאנדער קאהן .דער רענעדזשער pc
טראג װאם  p ’3xהאם געדאכם צ' דער
״פארװערסם״ .האם גערעז־ט אין נארעו pc
גרויםער טרײד ייגיאן ארגאניזאציע .מיט דער .פארװערטס״ אםאסיא־י־שאן א־ן דער
װעלכער ער א־ז יארען־לאנג געװען פאר־ גאנצער ״פארװערטס״' משפחה .״מיר שײ־
ב־נדעז•
דען זיך מיט װײטאג  pcא פרײנד .מיס

רי א ײנדרדקססדלע לזריזז א ץ די ר ס פ די ם
צבײנ-ם ירױה איז געדוען אזײ גרוים א.ץ
אײנדדוקםסול .װי גרײס צס איז געײעז די
אבםוגג אמ די שארערינג פאר דעם גרויםעז
:ארשםארבעעגם .אזוי שגצל וױ צס איז
אגגעקונדעז די םרײעריגצ נאכריכם  pcזימ
םײם .איז צוז א םעגמרו סען גצײאר־צן א
קאגפערעכץ  pcאלע ארגאניזאציצם .וואו
צכית איז גצווען םעםיג .אין עקזעקגםיװ
אסיס  pcארבעםער ריגג .און עם איז בא־
שסימם געװארען א ליויה־קאםיםעם pc
:־ארםרעםער  pcפאלגע:דע ארגאניזאציצט s
סארױערסס־ אםאםיאײשאן .ארבעםעררינג• איגםצרנצשאגצל ליידיס גארמצגם
װארקערם ײגיאן .דער .ב־נד׳־ .אידי שער װי־
סעגשאסםלצכצי־ איגםםיםוס .אידי שער אר־
בעםעד קאמיםעם .אלװעלםיעכער אידי שער
קולםור ?אנגרעס ,אידי שע ענגיק־־אפעדיע•
ציקא־. .צי קונפ ם׳ .אידישער לערער סצ־מיגאר .פיגסקער ברצנםש  pc 210ארבעטער
רינג .סאראײניגםצ אידי שע געװערקשאפםעז,
י .י .פרץ שרײבער •:אראיץ און דער פצן
קליב .אױך די דרעסםאכערם דזשאינט
באארד• אינטערנעשאעל פאקעטכ־ק װאר־
קערס ײניאן .דזשאינט באארי קלאיק•
ראכערס .א-ן דער אידײטער סאציאליסטיר
שער פארבאנד.
אין דעם '‘ יײה־קאםיטעט זײנען ארײן ;
הלל ראגאף דר .י .1שאגעייםאן .ה .בעז■ :ח־ם
כאנין .ם .דינגא^ד ,דיױױד ד־בינסקי ,ש.
פארבער׳ ל .פײנבערג .דר .ב: .רידמאן .ב.
געבינער■ כערנארד גאלדשטײ^  •-גילינטקי.
דיד איינהארן■ א 1' .עיעיעס־גלאנץ .אדאי־ף
העלד .*;• .י .הערץ .דזש־לױס האכטאן.
אלעיםאנדער קאד׳ן■ בענדזשאמין קאפ־יאן■ ח.
ש .קאזדאן .ה .י ײ װי־ י• לצװין־יטאצקעס.
י-דל דאר־• אב .כיי־ער ,איזידאר נאגלער,
ש .ניגער .ד"; .ביארק .ש .נא־ואגר־דטה'.
יעקב פאט .די5 .יפקא .פנחס ש־רארץ ,ד .ש־ב.
ב .שעפנער .דר .יעקב שאצקי .עמנ־אל ד ע־
־ער■ ב .מאבאט־טינפקי• י .וויינשטיין™ .
'"' •0אס יפ ־וא-י:׳ y w׳ 'יייי ־יאם ״א^פערט .ז
יצפר K 1ן• םשאר  -ט זידי;־רדאן .דר• י־סך
אן׳ דר .א .כ■ צנעט•
דיי רי־ויה איז פארגעל ימעז זינטאג .דעב
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:אװעםגער------ < 1954 ,
ױעלכען מיר האבען יארען־לאנג געארבעט
צתאםעך .האס קאהן געזאגם» .עד איז
געווען איינעד  pcדי געלערענםסטע זשור־
נאליםםעז .די וועלכע האבען אים געלייענמ.
אפילו די געגגער זײנע .האבען זיך נימ גע־
קענם אפװאונדערעז  pcזײז גרײםען םא־
'•אנס,־.
דר .עמגראל שערער .װעלכער האם גע־
רעדמ אין נאפען  pcדי בונדיסםען אין אמע־
ריקע און קאגאדע ,האט געזאגט .אז צבײן
האט דערגר ײנט א הויכע מדרגה .ער האט
דערלעבם א הױכען עלסער .א  pהאט בא־
וױזען צו בלײבען ױנג.
.לדר pc .דעם איגעמיעעם אידישען
ארבעםער .בונד׳ — האט .שערער געזאגמ —
ײעמען עו־ הן ט אפגעגעבען דעם גרעםטען
טייל  pcזיץ לעבען א  pוועמענס פרינציפען
ער איז געבליבען טרײ ביז דער לעצםער
מינוט .שםייען מימ געבײגענע קעפ און צע־
װײטאגםע הערצער בײ  pirאפענעם קבר״.
דער בארימטער םאציאליסט רםאל אב־
ראמאװיםש האט גערעדס ײעגען צבױנ׳ען
דעם מענש אמ םאציאליסם- .גיט קוקענדיג
דערײף װאס מ׳האט נימ אלע מאל געקענט
:יםכים  pnםיט אים — ־אם אבראמאוויטש
געזאגם — איז ער קײנמאל ניט גערוען צי־
טער צו אן אפאנענם את ניט קוקענדיג
דערויף וואס ער האס ,אלפ קינד גןןליטען
גרויס ארעמקײם ,האט קײנמאל זיך :ים גע־
פילט קײן שום ביםערקיים צו  P’tגורל .ער
איז געװען א גוםמ״םיגער מענש .ער איז
געװען א גאם־געבענשםער טאלאנם“.
יצב ױן האט דערקענם די פכנה פון קא־
מוניזם — האט אבראמאװיטש געזאגם -
דער קאמוניזמ .וואס האט א סך מענשען
פארברענט און אומגעבראכט px ,ער האט
זיך אומגעקערט צוריק צו זיץ ערשטער
“ יבע .צים אידעאי‘  pcדעםאקראםישען סא־
ציאליזם -װעמען ער האט געדינמ זײן גאנ־
צען לעבען״.
דער באװאוסטער ליטעראםור־קריטיקעד.
ש .ניגער .האס באװײגם דעם גרויסען פאר־
ד־סט .װאס די גאנצע אידישע שרײבער־
־יעלט האט געליםען ד־רך צביונ׳ס טויט.
»  p ’Mהאט באלאנגט ניט נאר צ־ איץ
ריכטונג — האט ניגער געזאגט — עד
האט באלאנגט צו דער גאנצער אידישער לי־
טעראםור ,ױאס האם שטאלצירט מימ אים.
צבי  pהאט פארטראטען ניט נאר פרײ־
דענקערײ׳ נאר דאס דעגקען פרײ .ער האט
זײנע גרונט־געדאנקען ארײםגעבראכט ניט
 pcא באשטיםטען סידדר ,נאר  pcדער טי־
פעניש  pcזײן קייארען אץ לאגישען מל.
די אידישע י 1יטעראטור ױעט אים ניט פאר־
געסען .ער װעט דערמאנט װערען אזוי לאנג
ױי דאם אידישע װארט ױעט לעבען״.
נחים כאנין .דער גענעראל סעקרעטאר
 pcארבעטער ריגג .האט געשילדערט
צבײנ׳ם גאנג אין דעם ארבעמער רינג און
א י ן אידישען סאציאליטטישען פארבאנד א
גאנג ױאס איז געװען א פיאנערישער .צבױן׳
האט כאנין געזאגט ,האט געדינט די ארגאני־
זירטע ארבעטער דעם ארבעטער רינגי ױע־
מענם קאנװענשאנפ און צוזאמענקונפטען ער
האט בארײכערט אין באשיינט מיט P’t
אידעאליזם .ער האט אזוי געטרײ געדינט
דעם ״םארױערטס״ .װייל ער האט געװאיסט

ױאט פאר א ראר דער ״פאי־־וערטס״ שפילם
אין אידישען לעבען> .ר האם געדינם דעס
אידישען םאציאליסםישען פארבאנד .װענזעז
>ר האס באהויבם א  pבאקריינם פים זײן
םאציאליסםישער אױסגעהאלםענקײס .ער איז
אײך געװען דער ערשטער ב־יעד פין דעם
אידישען שרײבער פאראײה מיר אלע ,האט
כאנין אײסגערופען .זײנען איצם געבליבען
יתימיס.
 0 '*0׳יײי ׳ > *  0״ו״י׳ירי*  -׳< ׳־ “

אפענעב רןב־
עטלעכע היגדערט  pcזייגע גאענמםמע
הברים  pc״בונד״  pkפערזענלעכע פרײגד
האבען זיך פארזאמעלם ארום דעם אפעגעם
קבר אויף דער גייער מאונט כרמל סעמע־
םעריי  pcארבעםער ריגג .בײם קבר pc
דעם אידישען דיכטער מא:י ל ײב׳ .לעבען
וועמען מ׳האם .אים מקבר געװען-
איז געװען ארומגערינגעלט מיט בלומען אגן
איבערגעדעקט מים דער רויטער פאן pc
״בינד״ .כאנין איז געיוען דער פארזיצער
 pcדער טרױער־צערעראניע px .ער ־אמ
געטרײםט די טאכטער .שרח ריאפמאן .און די
מש&חה  pcבאלטימאר .־ערשעל הי׳ניעל־
פארב האמ גערעדם ׳פאר דעם פינסקער

טי ױ עי

אין י

ש .פ

י עז א לו צי ע פון דער אעםעתעשאנעל
; ענ ע ר א ל > קזעקוםױוע •

ידער :ענע־אד עקזעקוטידו כ א א־ ד
סץ דער איגםעדגע שאנעל לעידים
גאדםענט ױארקערס ײניאן דריקט
אױס טיפען צעד אץ טרײער אױסן
פלדצלדכגען םײם םון איר איכערגןך
געכענעם פרײנד ,י־עיער אץ ראטגע•
כער ,דר .כן צײן האפמאךצכיין.
דררך צכײכ׳ש טריט האט אדנזןןד
אינטעדנע שאנעל םארלארען א פרײנד,
ױאפ איז איבער םערציג יאר געשטא־
נען אין :א ענ ט ע ד פא -ײאנד שאפט ט-ט
אונזער י־נ״אן אץ אי־ע מיטגלידער
«> “'

ובוגדישען( ארבעמער רי:ג ברןינםש .210
יואו צבי  pאיז געײעז א מיםגליד .דער
פינפקער ברענטש .האם הימעלפארב געזאגם.
האט באטראכט צבי־נ׳עז אי־ם זית קרױן.
דזשיייי־ס האכמאן .א ױײס־פרעזידענם pc
דער אינםער:עשא:ע~ ייידיט גארפענם
ידארקערס ייניאן .האס אין .קירצע ..ענגלישע
װערםער אויסגעדריקם די פארעהרונג װאס
ער האם געהאם פאר ׳־עם פארשטארבענעם
זײן גאנצען לעבען .ריאפ האט זיך אײםגע־
צייכענט םיט קלארקײם א־ן פארנונפם .אין
נאמען פון דעם דוע־־ם־קאארדיניר־קאמיטעס
 pc״בונד״ .האט פנחס שװארץ געהאלטען
א רירענדע רעדע .עס אוז געשטארבען דער
ראש־נים )ערשטע( pc
־ 1עצםער  pcדי
״בונד״ .האט ער געזאגט  .אונזער װעלם
װערט אלץ מער א  pמער פאר׳יתומ־ט .מיר
־ועלען םראגען זײן אנדענק אין אינזערע
הערצער.
דער עולם האט אנגעהויבען זינגען די
בונדישע ״שבועה״ .דער ארון ,בא שפרעקעלט
פים בלומען װאס די ארוםיגצ האבען געלאזט
פאלען .איז אראפגעלאזט געװארען אין קבר.
די פארזאםעלטע האבען געזונגען די לידער
פ*ן -בינד״ אץ דערבײ פארגאסען םרערען
 p rצעל•
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שטר ײטען אץ ש ױע־יגלייטען טיט ײין
ג־ ײפען טא״־אנט ארן טא־אדען כ*ח
אץ אײנפלרס .א־פ -עדאקטאר פץ
די ״נײײ פא־כט״ איז ע־ גע שטאנען
מיט אונזעירע ^לאוקמאכיןר אין ך4
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כױ ,ױען :ייי םאמע עקזיסטענץ פ*ז
>Sf ******** •«k
־אז
איכער צ ״ א;צ:יג יאר דאט ער אלפ
־ עד אק ט א־ ייד*|• «*M«iM
 ^****•*«^Mבא־
“
•' ׳ !>*--ר י**י ױעכ פץ אונזערע אי־
►■****,
י!י• •*
•***^*י** ׳׳״׳I
 ****♦*«•1־־' *־״ «»• מ ן * “
רע איכעײדעכינגען אין -ער ארגאני־

s,

~~000ff
•0

\

זאציע און זײ גע ם ײי ם ט און דערמד־
טיגט .אדכזער םארשטארכענער פרײנד
ד אט א ז״ ע ר גרדיסען חלק אין דער
גרױס אץ רןראפם פץ אינזער אינ מ ע-.
:ע שאנעל ה ײנ ט צו טאג אץ אין איד
הױכער מאראלישער ױירקונג אין דער
ארכעטער כאױעגונג .זײן פראץ ױעם
לאגג ,דאנג ב־ ײכעז דײריג א ץ א״נ•
*««*<«*
י *'  ¥י • I¥
די קרוביב פץ דע= גרײסען נפטר,
זײן ט אכ טעד אץ כלשזפחה ,אץ דער
אדכזןטער באױעגזנג אץ די אלע אר־
;אכיזאציעם מיט ױעדכע דר .דאפטאן
אײ געודיןן אזדי  :שטה׳דיג פארכדנדען
אץ געטד ײ געדינט ,שיקען מיד ארנ■
זעױ טיטכעפיד א*יי דעפ גרדיסען א*בד
ערזעצלעכען פארלרםט .צוזאמען מיט
ײיי כױגען מיר ארנזערע קעפ אין טרוי•
עד כײם ארץ פדן דעב גדײסען פאד־
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אם מעשה׳לע העגען די
צוז׳יי סארש הינס .װאס
דער דעסעגם סעקרצ־
םאר .םשארלס ידילםאז•
ה«ם דערןף־ילם דעס H
סעז פון םאריגעז חודש.
בײ א ■ױעטע־קאנפע־
רזנגץ אין דעםרוים׳ פןראקםעריזירם a n
כעסםעז די גלײסגילםיגקײס םים וז ע ל מ די
אדפיניםםראציע באסראכס
אײזענהןוער
לזנם :ןרמםסלאועז »ר*בלגם א מס לאנד.
« o^T ppיז *ז־ימ ® rא םד גרדיםע אינ־
 •eeew , * B b t tחואו עס איז ®זדזזן * • p
? s v n n f I n fz r iד מ ם םלז ױג קי מס די *ר־
מ י י י ר יייז דעד * ר םי מ ד *חימדאמדו־
 r n ocז ײ מז בןםירלעך מרזייגםערעסירט
»י ק רי מז א גרעסעדזנ צ*ל דעםענם־בא־
שסעלונ מז אדיף צו ה א מז א געװ׳יםע םאס
סן ש מ סיג ת ס סז שסעלמגען פאר דעד ןדנדי
*ץ גי׳ידדי זײנען אמםער דער ײריםדיקציע
 pcםר .ודילמןן.
בײ דעד י רע םע עאגשערצנץ האס דער
דזגמג ם־כדגיסםןר□ .וי־ירענדיג די לאגע
י י ז שםזים םים א גרעםערע צ*ל ארבעםס־
ייאדע .א זאג געםשז * . :י ך ה*ב א סך םים־
»* םיזנ מ ר םעגשען .װ*ם ®ןרלירען ז׳ײצרצ
דזשזןבם ® • I rלדציפײײמן אוםבײט אין
דער עק*נ*םיע .זןבעד םיר געםעלם געםער
דן ר סארם ד\גם װאם לו׳י מז ? ח ם זי־מז
יײצר ש*ײז .װי די הינם יהןם ז י מ ז אויף
י ײז י לזוז י י ז בילען־ .די אי םיליקאציע פון
אם דער באםערקוגג איז גאגץ ?לאר  :אויב
די א ר מ ם ע ר איז דעםרוים זײנען א ר מ ס ס ־
י*אז® .ןרװאם גײען זײ גים זוכען ארבצש
ערגעץ אגדערש י דער סארגלײך םח אר־
בעםסלאזזנ גי ם הוגגעריקע הינס איז דא
□ןױנדעדס חג־עודדיג
װי איז אבער .אז .ערגעץ אגדצרש״ איז
אויד פאראז  | tדיחק איז דזשאבס י דאפ איז
פשםעװן שי ת גים מר .ודילםאנים עסק.
עט ?עז אבצר א ײד זײן .אז דער דצפצגס־
פיניםסער דעגקם• צוגלייך פי ם פאנכע r c
זימע ק^לעגעז איגם אײזעגהזךער קאבינעס■
אז עס איז גים פארן לאגד גד האבעז דזשאב־
הוגמרי־קע םענשען .װאס זאלעז זיד ארײס־
לזןועז זזיבער די זנםעגעז יױז ידעגעז פונם
אינדדםסריעלען אמעריקע אמ זייעגדיג הוג־
געריק װעלעז זיי זיץ גרייס  ' 5ארבעםען
פאי־ ?לז^עייע שכירית אוץ ז מי לי (ןרכעסען
אייס ם םדיי ק־ברעמר .אנגוהערעני שעז r c
אס דעם טארש זײנעז שײז פריער גענואכם
געידארעז ®ץ אנדערע אנגעזעעגע מ ג ש ע ז
אין ז״(5ר אימעגהאוער אדםיניססרזןציע.
אכער םר .װילממ .זייזינדיג נוער א ייזגעט־
םענעדזשער װי א 6אי 4י סישעז .האס דעם
עגין באהאנדזדס א ײף אן איטדיפ^אכואםי־
־דעז■ >* 7זייעז אישן .ער ר.אס £אקםיש גצ־
"זען .ודזזה עט ױינעז די הכוגות  r cדי נייעמעגשעז• ײזןה האבעז איבעייגעניסען די
®אר״טןלנױגג איבער אונזער לאגד פי ם גו ױי
יאי־ גיריק.

►ן געדעכטיגדיט

* י מ ח י כ ם ® rש .וױיס
אבער  1954איז ניט  1930און אױך נים
 . 1919אין הגס די אײזענהאוער מענשען
ײ^לםעז װעלעז !לריקפירען דאס סזמיאל־
עקאנאסײטע דעבען אין אוגזער מדינה צו
יענע צײםעז, ,ילצז ר«גגעריקע ^ 1רבעםער
זײנען געודעז גריים  nארבעמעז פאר א
שיםעלע זופ .װען ®אליןדי האם .םים ־דער
הילף ®ץ ססרײק־ברעכער -געקאנם ברעכען
זײ כואכם פון ייניזנג^ איז אבער די אר־
בעםער באװעגונג הײנמ שםאדק גענוג דאפ
גים ג ו דצרלזהזװ זױן אפילו געבען איבער
די הענם די םענשען .חיאס װעלען עס פרו־
ײען מןז•
* ם םר ײ ק  b^rrtאדגנהןרגעמער
ני ס נעקזןכם בר עכ עז
איגם דעלביגעז דעסרוים איז דעם פארי־
געז חרדש געסעםעלם געודארען א ססרייק.
װן ס האס געדײערם  108םעג א:ץ ל צ ל מ ן
די ארגםערנעפער האבזת געפלאנם א פ צ ״
שסעלען םים זוע'־ הילף פון םםדייק־ברעכער.
יונישו םוער אין דעםדוים נצדענקען נים אן
עגלעכען פאל זײס  .1941װאו  | tגרײםע
פירמע זאל פרהאװעז ברעכען א םםרײל4
דער ססרײק איז ארײםגערופען געווארען
 r cלאקאל  . r c .957ײנ ײ םעד עלעקםריק
וחןרקעייס״ י עי אז )אינדעפעגדענם( אין דער
עלזקםרי שע םכ שיריס םאבריק פון דעי־
.סקװער די קאםפאניע״ דעם  15םען יוני.
װעז די ײגיאן רטןם זיך ניס געהאנס אײגי־
גען מיס דער םירמע אויף די באדינגוגגען
צד באנייצז דעם אגריסעגס .די ײניאן האם
געפאדערם א לויז העכערונג  r cפינף סענם
א שעד -א ציהןב־אפצאל צום װזײ^פעיר־פאנד
זרן אנדערע םארבעסערוגגען.
די פירנוע האם געפאדערש א פינקצ איגס
אגרימענם לוים וועלכעז די ױניאן זא״ זיך
פארםליכםען נים צו דוםעו קית סםאפע־
דדשעש אדער ססרײקם אין םארלײף םון דער
צײס  o itדער אגרימעגם איז אין קראפט.
אין פארלײף  r cדי לזיצםע צוױי יאר ,ד.א-
בען די בעלי ג תי ם גע׳סענה׳ם .האם די ײ־
ניאנן געריפען  99אזעלכע ססאפעדזשעס•
"אם האבצז פאראורזאכש גרײשע פארלדש־
םען .אבער די אםת׳ע םיבה פאר ניש װעלען
ב א נ י ^ דעם אגריפצנצ איז געווען א גאנץ
אנדערע.
די  .ײנ ײ סעד״ עלעקטריע־ארבעשער י ײ
ניאן איז א'ן  1949אײסגצשלאבעז געױא־ען
 r cדער םי־אי־א פאר אירע קאמינישםישע
פארבינדינגען .די פירמע ־אס דעריבער גע־
רעכענם .אז אזײ ײי דאס איז א קאפיניש־
שישע ייניאן .ודעש >ש "יכ שער געלונגעז
פם'ל צ' װערען פת איר קאנטראי 4איבער
ד > to־.וגדערט ארבצטעד אין דער פאבריל.
אר־ם עייף וואכצז• ! ײ י ד ע ן י צ ם  15נזצן
יוני א'ז דעם ג םען םעפםעמבער .איז די
פאגריק געװען פאראליזירם .אבער י צ ם

 2סצן םעפסעפבצר האס די פירפע אנגעהוי־
בען ווערבירען סםרייק־ברעכער און עשצנען
די פאבריק .עס איז געװיס נים  r vצלפאל
־ אס די פירםצ האט באשלאםעז צו ברעכען
דעם םס־ײק• קררץ גאכדעם װי דער קאג־
גרצם ד.אס אנגעגוםען דעם אנםײקאםוניס־
שעז געועץ .לדים וועלכען די נעשאנעל לײ־
באר רעליישאנס באארד קעז אונםער געװיםע
באדינגונגצן צונצםען דאס רעכם  r cא קא־
מוניסםיש־געפירסער ײניאן צו םארםרעסען
אירע פיםגלידער.
אין די ערששע עםלעכע םעג ר.אס די
פירסע באודיזצן צו ודערבירעז עםלעכע הונ־
דערם ארבעםער- .ביזנעם װיק״  rcצלםםען
שעפסצםבצר האם םריאוםםירענדיג באריכ־
םצם־ ״צס זעם אויפ .אז דער עדשםער אנ־
הויב  rcא גרעםערער פירפע אין דעםו־איט
צי ב ר ע מן א םסרייק .װעס זזאכצז א דער־
פאלג״ .דא ד״אבען די סםרײקענדע ארבצ־
םער דערפילס די םכנה צו פאדלירצז ני ם
נא־ -די ’ ײניאן .נאר אײך דיערע חשאבס.
לצל קאפף ארום לצר פאבריק איז געודא־
רצן פער פארביםערם .פיקעם־דעםאנססרא־
ציעס זיינצז געווארצז גרעסער .פאליצײ האס
זיך ארײנגעםישם און ארום דער פאגריק
האם זיך אגגעהױבעז גיםען ארבעםער־בלוס.
פונקם װי אין די אלםע צײםצז• ורען די
אײםא־ארבצםער אין דעםראים האבען זיך
אקארשם געגומעז ארגאניזירעז די אויםא־
פאביל־פאבריקען.
ארנאניזירםצ ארבעסצר אין דעםראים
זײ:צן געװארצז אלארפירס . :אויב די
יסקווצר די״ .וועס גרצכצן דצם ססרײקי
קצן דאך די זצלביגע םםראםצגיע אױך בא־
גיצם װערען  r cאגדערע פירפעס .אויםא־
אץ שםאל־אי־בצסער האבען זיך אריינגצ־
ױארפצז אינם קאפף צר ־צלפען די סםריײ
הצגדצ ייניאן ,ביז י י פירמע איז גציועז
גצציואוגגצן װידער אגצוהײבעז פארהאנד־
לינגען אץ שליכםען דעם םכפיד םים דצר

ײניאן•
םיף םעפםצפבעל האבצז די ארבעםער
אנגצנופען א סצטצלםצנם לײט װעלכעז זיי
קריגען אן הוספה סון  4סצנם א שעד״ א
צ־גאב  r cאייז און צוױי צענםעל סענם א
שצה פ א ת ײצלפציר־פאנד און א  7סער בא־
צא^טצר ײם םיב אין יאר .די ײניאן דיאט
זיך פארפיייכםצם נים צו ײפצז קיץ םסרייק
פארן ד ײ צי פוגס אגרימצנס און זי האט
דשכים גצײען איבצלצוגצבעז צי אר־
ביטראזש דצם צנין פין  7י ארבעםצר .ױעל־
כצ די פירפצ װיל ניט צ־ריק אנשנזעלצז
צ' דצי־ ארבצם .יױיל זײ האבען געזאיים
כאכיצצז גצוואייש־םיםלצז אי*ף דער פיקעט־

״ .r
אבצל װיכשיגצר װי די באדינגיגגען
פ־גם אגרימצנט איז דצר פאקי^ אז דצר
צרשטער סר־א" אוגמצ־ י צ ר אי־זצ:הא'צל
אדמיניהמראציצ צי כרצכצז אן צקאנאםישצן
כטרײק אין א װיכםיגען אינדיסםריע־צענ־
מער איז געריען א דודכפאל• אסילו ווען די
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בצלי בתים ד״אבצז זיר דצרבײ געוואלט בא־
נ צען מיטז אנטי־קאמוניסטישצן געזעץ .ד?גי
דא^יגער פרואװ האש זיך אנגעשטויסען אן
זער סאלידאדיםעם פדן ארגאניזירםע אר־
בצטער ,וועי.כע האבען גאנץ ווייניג סים־
פאסיע פאי־ קאפוגיסטצן אבער וועלכצ
פארשםייען ,אז בעלי בתים מאכען א קנא־
עען אונטערשייד אין אידעאידאגיעס .ווען צם
האנדצלט זיך איז זייצרע פראפיט־אינטערע־
סצז•
די .אינדצפענדצנם״ צלצקםריע־ארבע־
טער ױניאן קען זיך ניט כאריפצן .אז זי
האם גלבר געװען די בע ײ בתים פון -סקווער
די״ םים איר אײגצנצם כוח .די םיםגלידער
 r cלאקאל  957װעלען א־צם נאך פצר װי
פריצר באגרײפען .אז כדי צי זיץ שטארק
פחען די האבען די טימפאםיצ און הילף פון
אנדעי־צ םיילען פון דער ארבצטער באווע־
גונג ,דער עי^ר  r cדי שכנות׳דיגע יוניאנם.
וואס האבצז זיך שוין לאנג אפגעםרײסעלט
פון זייזיי־ קאפוניםטישצ־־ פירערשאפס.
דער םיסםמערס־ס שר״־ר ,א ץ ניד י ארק
די נױ יארקצר ארן נױ חשײרזיער
פיםגלידער ®ץ דער אינםערנעשאנעל ברא־
דצרהוד איו סיםסםערש יםראנספארט <דבע־
טצר — זג . cאװ ל rc (.ױעלכער דייװיד
בעק איז פרעזידעגם .האבען דעם 16םעז
אקםאבער דעדקלצרם א סםרײק געגען ארום
דריי םויזענם לאסס־אויםא פירםצס .דצר
טםרײק איז ארויםגעריפצז גצװארען דורך
דצם געפימדאמעז ױניאן־קאםיםעם .װאס בא־
שסײם  rc 12לאקאלען .װען די בעלי־
בתים האבעז גים גצױאלמ גאכגצבצז די
ײגיאנס ®ןדערוגג פאר א לײן העכצרונג.
די יוניאן םאדערם אן הוםפה  rc 25סעגם
א שעה סים צוגאב לוין העכערונגען פאר
די םיפסםערפ אין.גױ דזשוירזי ,אױף אויס־
ציגלייכען זייןל שםונדצן לױן פים די נױ
יארקצר םראנםפארם־ארבעסער .די בעלי
בתים האבצז אנגצבאםצז אן אלגצפײנע
הוסםה םון סן טענם א שעה.
אײדער די פארהאגדלרנגצז האבצן זיך
אנגעהויבען איז די עיקר־פראגע בײ דצל
ייניאן געװען אייגצ־שםצלצז אײנהײםלעכצ
שכירות און ארבצםס־באדינגיגגען פאר אלצ
ארבעםער .װאם ױינצן באשצפסיגס איז ניד
יארק אמ אין ניו דזשוירזי .איז הסכם םיט
די נייע פאליסיס פין זייצר אינםערנעשאגצל
צר קריגען דיסםריקם־אגריםצנםס אנשםאם
אפראכען פיש באזונדערע לאקאלצן.
די  12לאקאלען האבצן דצריבצר צתא־
רצנגצשםעלם א בשותפית׳דיגען ױגיאן קא־
םיסצם אינםער דצר אנפיריע פין םאפאם
היקי .אינםערנעשאנצל וױיס־פרעזידצנם אין
גײ יארק ויצלכצר איז יצל פאקםישער פי־
לצר פלנם גרעסםצן -אקאל  .807םים
> tםריזצנם םיםגלידצר .די םיאק־פירםצס
האבעז גצשאפצז אז צגלצכצן געפײנזאפען
קאפיםעם צו פארהאנדלצן מיט דצר ױניאן
ײצגצז באנייען די אגרימצנםס .װאס זײנעז
א־יסגעגאנגצז לצם צרשםצן פ־ן פאריגצן
הידש.
אין מיטצן  rcדי פארהאנדלינגצן .פינף
טצג צרב די דאטצ ״צז דצר סםרײק האם
גצזא־יט דערקלערס וועי־ען .האט דצר פיצ־
ז'יצנט פון לצל ײניאן .דײװ כצק .ארייסגצ־
ניפען די אגפירערשאפש אין די פארהאנ־
דלעגען פץ זיין ױײס־פרעזידענם .םאפאם

 &»------------- ----------דיט  7והיקי -ארן צם איבערגעגעבען צו ח שאן
א׳רורקצ■ פרעזידענם פון לאקאל  ,282װעל*
כצר האט אינגאנצען  400מיטגלידעל .דעם
דאזיגצן אימבײם האם בצק גצמאכם ,װי די
גוט איגפארםירטע .ניו יארק טייפס״ בא־
ריכםצט .אינטערן דררק פון דזסעיםס האפא•
אינטצרנעשאנעל וױיס־פרצזידעגם פץ דע־
םראים .וועםען א קאנגרעש אונםערזוכוגגס־
קאםיםצ האס פאריגצז װינטער באשולדיגט
אין גאר נים  r ’Pםײנע םעשים איז דצר
פאח־וא^םדנג  r cדי ארםיגע װעלפער־פאנ־
דעז•
א םאג נאך דצר ססוײיק־דערקלערונג
האט דער לאקאל  807גצסצםעלם םים 7
גרויםע םי־אק־פירפעם איז נױ יארק -גצ־
וײנענדיג די גצפאדצרםע לוין העכערינג
פאר זיינצ פיםגלידער .דער פאי־אייניגםעד
פראנם  rcדי  12לאיזאלצז איז אריף אזא
אופן געבראכען גצ־יארען .צו דער דאזיגער
ברלך איז א רעזולםאם  r cדעם א ײ ב מ ־
דצרםאנםען אוםבײם אין דער אבפירונג אדער
עס איז א גײטיגע סםראםעגיע אויף צי
ברעכען דעם םאראיעיגםען פראנם  rcדי
בעלי בתים .איז איז איצםיגען פאפענם•
יוען דאס ווערם געשליבצז■ שוזער צו בא־
שםימען.
די האנדלונג פץ דײװ בצק האמ גאך אן
אנדערע זיים .װאס איז פאר דער אלגעםײ־
גצי־ ארבצטער באװצגונג ביז גאר וױכםיג.
םאפאס היקי איז געװען א פארביםערםער
שונא  rcדצר גצנגסםער איז רעקעםיר*
אנגצפירםער אלםער .לאנגשארפען אסאסי•
איישאן״ .ער האם גענוםעז א םיכםיגעז אג־
םיײי איגם פאיםעסם פון דער נײ־ארגאני־
זירםער א x .אװ ל .דאק־ארבעטער יוניאן
צו פארםרײבעז די אלסע קאריפםירםצ ױגיאז־
אנפירונג פיגם ניו יארקעד האםצן .דזשאן
א׳רורקע װידער איז גצידצז א נאגצצל
שפעלקע םים דצר אלםער רייען־גענג rK
צר האס גצםאן אלץ וראס ער האם געקענם
צו שםערען .אז די  y :א .פ .אװ ל .ײניאז
זאל איבערגעםען די אנפירלנג איבעי די
 25םויזענם דאק־ארבעטעך .א׳רורקע איז
אפילו בײ ױניאן פיםיגגצן ארױסגצסראםען
גצגצז יצם פרעזידענם סון דצר איגםערנע־
שאנעל םיס א שארפער קריםיק אלעפאי ער
האם ציזאפצז םים פאול האל .פין דער סי־
פצרערס ירניאז• און חשארדזש פיני ,דער
א .פ .אוו ל .פרעזידצנט .גצני־פען אויף זיך
די מיסיצ צי ארגאניזירען א נייצ יוניאן.
לעצםען םאי האס די ױנגע א .פ .אװ ל.
האםען־ארבצסער י־ניאז געלראגעז איבצר
 r ’4סייזצגם שםיפצן אין א גצשאנעל לײ*
באר רעליישאנס באארד אפשם־מינג .זי
האט אבצר גצהאם  263שםיפען וײעיגער
ױי די אלטצ לאנשאי־פצן אםאסיאיישאן.
ײצלכצ ־אט לצם פאריגעז ײלי גצקראגעז
די גצזעצלצכצ מאכם צו פארטרעםצן די
דאק־ארבצטער אין נײ יארק .דער איצםי־
גצר אוםבייס אין דער אנפיריגג פין דצר
נײ יארקצר םימסטצרם י־ניאן שיינם דע־
ריבצר םייל־ױת צו זיץ א רצזולםאם פונם
אלפבייט אײפן נױ יארקצי־ ױאםער־פראנם.
די ארײם־צלפצר פונם פארבלצכער־גצזי:־
דצ> וואט האט גצײא־נצן קאנםראל איבער
די :י־ יארקצל יאק־ארבעםצר שײנצן איצט
צי געװיבען אויך אין דצר םיםםסערס ױניאז.
בימע צינגער זאגען ,אז ד עי פרעזידענם
האם
פץ דצל טיפסמערס

אריגינצל גצלצכענט צ״ קריגצז י צ ם קאנ־
םראל איבער די נ ױ יארקער דאל־ארבצםצר
דדרך םיםהעלפען גרינדען די נייצ א .פ.
אװ ל .ײניאן .איצם .װען די דאזיגצ ײניאן
האם דערוױיל פארלוירצן .באםיס צ'־ זיך
צו געוױנצז די דאק־ארבצסער דורך דצר
רצקצםיר־אגפירוגג אין דער אלםצל ײגיאז.
דצר דאזיגער מאקאװיעלי־צוג איז אייגצנט־
לצך נים להיפוך בצק׳ס .אידצאלאגיע״ אין
דער םרייד ױניאן באוועגונג .וײ א םרײד יו־
ניאניסםישער ביזנעסמאן איז אים א קנאפע
:פקא פינא םים י־עלכצז צלצפענם צר טום
ביזנעס .אבי עס פארגרעסערמ דאס געשעפמ.
אבער עס איז באקאנם .אז םוף יולי ,היי־
יאר ,איז אין שיקאגא אפגעהאלםעז געװארען
דצר צרשםער צוזאמענפאר  r cדער א .פ.
אװ ל .דאק־ארבעםער יוגיאן .װעלכע האס
א שםארקעז אנהאלם צדוישען די דאק־אר־
בצםער אין גיו יארק .װי א זזײס־פרעזידענם
 reדער א x .ארו ל .װאלס .דוכם זיך .דייװ
בעק געדארפם זיך באפיען צו העלפעז אט
די ארבעטער געװינצן אײנםלוט איגם
נױ יארקער האפען אדן שםארלען זײערצ
האפעגס־גען .אז זײ װעלצז סוף־כל־פוף זיך
קענעז באפו־ײעו  r cזײערע גענגסםער־
פיאװקעט .אבער די דרכים  r cדעם םראנס־
פארט ארבעםער ײגיאן פרעזידענם שײנצז
גיס צי  r ’Jאויף א גלײכעד ליניצ .צר קען
בארויתעז פיס איין האנם צו בייעז א נײצ
 jאװ ל .דאק־ױניאן .געגען דעם װילען
 r cדי רצקעםיר־עלעפעגםעז r * .פי ם דער
צװײסער האנם שםארלצז די זעלביגצ
צלעפענםעז איז זית אײגענער יעי אן.
א רג אגי שזן א ײ־ניגק ײ ס צדדי שען א .s .איי
ל .א ץ סי .אי .א.
פארשםײער  r cביידצ פצדעראציצס
האבצז פאריגעז חח־ש בײ א צמאפצגקינפם
אין װאשינגםאן באשלאסען צ' נעפצז קאנ־
קרעםע שריס דדרכציפירצן די לאנג דער־
ווארםעםע ארגאנישע אײניגקיים אין י צ ר
היגער סרייד יוניאז באוועגוטט די פרעזי־
דענםעז  r cביידע פעז־צי־אציעם האבען נאך
דער באראסינג אין א געפיינזאמער דצר־
קלערונג פאראױםגצזאגם .אז די אייניגקײם
װעם גאך אפשר צדשםאנדקורעז אין . 1955
דז שארח ש פיני .פרצזידענם  r cדער א.
פ .אװ ל״ אין 'ואלםער רוםער .פרעזיז־צנש
פיגם םי־אי־א■ ױצלען באשםיםצן טפעציצלע
קאפיםעס  r cדרײ פענשען אין װעלכע בײלצ
ביידע הײפס־פירצ■־־ װעלעז  r ’iפארםראםצז
איז וועלכע װעם האבצן די אײפגאכע ־אײט־
צוארבצסצז א דצםאלעז פלאז וױ אזוי
דילכציםירען די פאראײניגונג .דצר פלאן
װעם שפצםער באריכםצם "צלצז •צו דצר
דזשאינם קאפיםצ  r cבייז־צ פצדצראציעם
א י ן נאכדעם יױ עס *ועס אנגענוםען װערען■
ײעם דער פלאן גצבראכס יוערצז צי די
קאנװענשאנם פין ביידע פעדעראציצם פאר
ענםגילםיגער בא שםעםיגונג עס איז אפילי
פאראײסגעזען .אז דצר דאזיגער לאמיםצם
זאל ריפצז ספעציצלצ האניועגשאנש אדורכ־
ציפירען די פאראייניגונג.
גאכז־צם װי דצר אייניגקײמ־פלאז ווצם
פדן בײדע קאגײצנשאנש י א טי פי צי ר ט ״צלצן•
װצם דאן גצריפצן ײעלצז א גצפיינזאפצ
כאנײזןגשאן אײף אנצ־נצרצז א כזמטםיםו־
ציע פאר דער פארא־־יניגםצר ם ױ ז י תי אז
פצלצראציע.
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גערעכמיגקײט

— י  /עם  28סען םעפטעמבער
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 . 1864איז געגרינדעמ
געווארען דער ערשטער
םאציאליסטישער
םערנאציאנזיל ־ ־ די
.אינסערנאציאנאלע אר־
I H ^ B i
בעסער ־ אסאציאציע״.

דער 90־יאריגער ױבל פיז יזז אידעע איז נישם
קײז אסםע געשעעגיש אין אונזער לעבען.
דער איצםיגער םאציאליםםישער אינםער־
נאציאנאל האם אדויסגעגעבען דעם לא־
זונג .אז די אנגעשלאםענע םאציאליסםישע
פארםײעז זאלעז פײערעז דעם דאזיגען ױבל.
די ארגאניזאציע .ױאס איז געשאפען
געװארען םים  90יאר צוריק ,איז זיך
ם*ג#גדעדגעםאלעז  :די נייע ארגאניזאציע
װאם איז געשאפען געװארען איז יאר , 1889
דעד צוױיםער איגםערנאציאנאל ,איז צע־
שםעםערט געװארען אין דער ערשםער
װעלם־מלםה; די באםיאוגגעז נאך דעו־
צודײםער װעלם־םלחםה ,וואם ווערען געםאכם
צו פאראײגיגעז די ארבעםערשאפם איבער
דער תעלם .האבען גאך אלץ גישם געשאםעז
יענעם אינםערנאציאנאלעז םאכם־םאקםאר.
װעגעז װעלכען עם האבעז געםראכט די
גרינדער םון ערשםען אינםערנאציאנאל,
םים  90יאר צוריק.
און דאך — די אידעע איז געבליבען לע־
בען די אל־ע צעגדליגער יארען .די שםורעמס
םון דער װעלם־געשיכםע האבעז זי נישם
צןעבחאכעז ,די ימים בלים פח גרויםע און
קילײנע םלחםות האבעז זי נישם אראפגע־
שװעגקם םון דער ערד .אם אין װאם עס
באחײזם זיך די גרױסקײם פיז יעענר גע־
שעןיניש .םים  90יאר צוריק .לאמיר דאס
גום געדעגקען :דעם  28םען םעפםעםבןיר.
 . 1864האבעז זיך פארזאםעלם ארבעםער־
פארשםײערם אין םעיגם מארםענס האל אין
לאנדאן  rwגעשלאםז אן ״אסזמיאציע־ װאס
זאל ®ןרזזײניגעז די ארבעםערשאםס םון
דער ודעלם צום קאפף פאר א נײער געזעל־
שאסם פון פו־יין און יושר .א קלאסעגלאזע
געזעלשאםם .אם די אידעע איז גישם גע־
»ל*צם ודי א זײפזנז־בלאז פון .אוםאפיס־
םי שן בםלגים־ .גאר זי לעבם אײד אין
אוגזער 1ײם .זי װירקס אין פרײע און אין
פארשקלאפםע לענדער .אויף אלע קאנםינעג־
םעז פרן ארנזער ערד־קוגעל .די אידעע
לעבם א ת ידערם שםארקער  :נאד אלע צו־
זאםעגבדדכעז *  rאנםרישדנגען איז דער
הײצםיגער אינסערנאציאנאל גרעסער אין
ג א ל װי די צווײ פריעדדיגע אינםערנאציא־
:אי*ע ארגאניזאציעט זײנען געװען.
אװדאי האס קײנער :י שס פאראויס־
געזזװ י י קאםפליקאציעס פין דער געזעל־
שא פסלצכער אננדײקלונג — גישם דער גרינ־
דעד *ץ איגםערנאזױאנאל קארל םארקם ארן
בכלל  9ײנער גישם .א ד ד ב ^ צי קען זיך אפשר
א װ ע ל מ ר ט׳איז האפיםאיייםםישער מױעיי-
I

םמ דד .יוסה סיסםאן
שאפםס־פילאזאף באריהען ,אז ער האט יא
.געװאוםם״ ,װאס עס װעם נאך קומעז איבער
אוגז ז.-
אבער װאס עס איז געווען און וואם די גע־
שיכםע האם גאך אגגעגריים פאר דער גע־
פײניגםעד םענשהײט ,איז דאך נישםא קיץ
אנדערע לייזוגג פאר די פראבלעםען פון דער
מענםשהײם וױ — םאציאליזסו
דעדיבער קלינגם וױיםער .מיט נאך םער
קראפם װי פריער ,דער לאזונג .וואס איז
ארױםגעגעבען געװארען פו:ם ערשטען אינ־
טערנאציאנאל .מים  90יאר צורי ק :פראלע־
םאריער פון אלע לענדער ,פאוא ײניגמ אײך י

״נײ־דיל״־פאדערונגען שון פראנצויזישער
ארכעטערשאסמ
אן אלגעמײנע העכערונג םון די ארבעטס־
שכירות און בכלל א םארבעסערונג םון די
ארבעםס־באדינגונגען — דאם איז דער ציל
פון א גרויםער אקציע• צו װעלכען ם׳איז
צוגעםראםען די פרייע w־’  tױניאן בא־
װעגונג אין םראנקרייך .די אקציע וועט
ארומנעמען אלע איגדוםםריע־צוױיגען אי־
בערן גאגצען לאנד .די םאדערוגגען װערען
געשטעלם אויף דעם יםוד םיז די ראדינאלע
רעפארםען אין עקאנאםישעז לעבען םרן
פ ר אנ ק רי ^ וועלכע די רעגירונג םון מענ־
דעס־סראנס האם צוגעזאגט אין איר פרא־
גראם.
מענדעם־פראנם האם געוואונען דעם צו־
םרוי־וואום םונם פראנצויזישען פארלאםעגם,
דואס אין אם דעם פאל האט עס געמײנם:
הםכםה צו דער ױידער־באוואםעננוג פון
דייטשלאנד.
נאך אס דעם גרויסעז זיג אויםן געביט
פון אױטלאנד־פאליםיק .װעלכען מעגדעס־
סראנס האם געװאונען נאר אדאנק דער הילף
פון די סאציאליםםישע דעפוםאםען ,דארף
ער ערשם אײםהאלםען דעם עקזאםעז אויפן
געבים פרן דער איג ע ר ל ע מ ר פאליםיק און
אין דער ערשםער ײי ע — אױפן געבים פון
דעד עקאנאםישער פאליםק .םענדעם־פראגס
האמ צוגעזאגם רעםארםען אין דער נאציא־
נאלער עקאנאםיע .מים װןילכע עס זאל גע־
העכערם ורערען די פראדוקציע םמ לאנד און
זאל זיך ארויםרײסעז םון אירע
אײביגע דעםיציםען .דאם דארף ברענגעז א
פאר*עםערוגג אין דער לאגע פון גאנצען
פאלק .אײך פון דער ארבעםערשאםמ .די
:אציאליסםען און די סרייד ױניאנם גיבען
דער רעגירונג נישם קית לאנגע ציים זיך
צו באסראכםעז .זײ קומעז שײן איצם םאקע
ארויס םים זייערע פאדערונגען.
וױ ם׳איז באװאוםם ,געפיגם זיך די אר־
בעםס־שכירות וױן פראנקדײד אונטעד רע־
נירדגנם־קאנםראל .האבען די ײגיאגם גע־

פאדערם ,אז עם זאל ^יכף נעהעכערט װע־
רען דער גידעריגער לוין פון די שלעכט־
באצאלםע ארבעטער־קאטעגאריעם .די רע-
גירונג ריאמ צוגעשטימט צו העכערען דעם
מיניםאל־לוין ,מיט א געװיםער קלײנער
םוםע )א םארשי  Tענע העכערונג פאר פאריז
אדן םאר דער פראוױנץ(.
די ױניאנס פאדערען וױיטער ,אז דער
לויךבאזיס זאל געהעכערם װערען .ביז
איצם זײנען העכערונגעז םיז ארבעםם־
שכירות דורכגעפירם גןיווארען אויף דעם
אופן .אז די ארבעםער האבען באקומען א גע*
װיסען צוגאב׳ אין פראצענטען ,או דעם אל־
טעז לײן־בא^ס .דעם לױן־באזיס גוםא האט
מען אבער נישם געביטען• אײד איצט האט
די רעגירינג דערוױיל צוריקגעװיזען די פא־
דערונג צו העכערען דעם לױן־באזים םון
מינימום־לײן ,די רעגירוגג האט בלויז
מםכים געװעז צו העכערען דעם צוגאב
).באנום•( .וואס די ארבעטער װעלז איצט
באקומען■ א נײע רעגולאציע םון די שיכרות־
פראגעז איז אפגעלײגט געװארעז אויםן קו־
מענדיגעז חודש אפריל ,ווען די רעגירונג
וועם האבען דורכגעפירמ א גרינטלעכע
אויםםאדשונג פון דער נאציאנאלער פרא־
דוקציע.
די רעגירונג האט אויך צוגעזאגם הילף
צו אינדוסםריעלע אונםערנעםוגגען .זיד צי
באזארגען םים מאדערנע מאשינען .אױב זיי
ועלען װ־יזען .אז צוליב דער אםגעשםאנענ־קײם םדן זייערע אינםטאלאציעס זעײגען זײ
נישם בכוח צו צאלען די ארבעטער די נײע
מינימאלע שכירות.
די הסכמה פון דער רעגירונג צו די
שכירית־םאדערונגען פון די ײניאנס מײנט
נישם .אז מ׳וועס סאקע שײן זיך נעםען
צאלען די ארבעםער העכערע לויגען .םאר
יעדעז פראנק װעלען די ארבעםער דאו*פעו
פירעז שװערע קאםםען .עם םיינם בלויז :,אז
די רעגירוגג איז גרייט צו אנערקענען קא־
געהעכערםע
םים
אפםאכען
לעקםיװע
שכירות ,אויב די ארבעםער װעלעז דאס
אײסקעמפען.
אזוי גרייט זיך איצם אין פ ר אנ ק ריז א
נייע סדרה שױערע ארבעםער־קאםםעז.
קאםױלישע קירן גיימ ״ראסטװען״
ארבטםער
די קאםוילישע קירך אין פראנקרייד בא־
נ־ים איצם די קריםםלעכע ״ארבעםער־
מיםיעי .וועלכע זי האם ליקוױדירם םים א
קורצער ציים ציריק .נאך א פולשםענדיגען
ד-רכפאל.
די -מיסיע“ איז עםאבלירמ געווארען
באלד נאך דער םלחמה  :א צאל קאםוילישע
ראנאכעז־םיסיאנערען זײנען .געגאנגען אין
פאלק״■ צװישען די אינד־־סמריעלע ארבע־
םער -זיי האבען צוזאםעז םימ די ארבעםער
געארבעט אין ג ױ מ ז און פאבריקען .צוזא־
מען נױםגעטאנם מים די אלע צרות און

נאװעמבער•[ 1954 ,־------------- :-
זארגען און דערבײ האבען זײ געפרעדיגם די
קריסטלעכע לערע און זײ גערופען זיך
שטארקער אנצושליסען אן דער קאטוילישער
קירד•
די קירך תאט אבער געהאט ביטערע דער־
פארונגען פון דער דאזיגער מיסיע .טײל
כיםיאנערען זײנען אראפ פין װעג .מ׳האט
באלד גישס געװאוםט װער עס האט ״אגי־
טירט״ װעמען .עס האבען זיך געםראפען
פאלען -װען מאנאכען זײנען געװארעז —
קאמוניםםען .האכען די קאטוילישע אינ־
סטאנצען ליקװידירט די גאנצע אקציע.
איצם װערט זי װידער באנײט ,אבער אין
א קלײנעם מאםשטאב .עס װעו־ען ספעציעל
אייםגעבילדעם פאר דעם צױעק דערװייל בלויז
צװאנציג מאגאכען .װעלכע מ׳װעם באלד
שיקען -גײז אין פאלק״ .זײ זועלען זיך
אבער שוין ױשם טארען צו שטארק מישען
מיט די ארבעטער ,אזוי וױ די פריערדיגע
םיםיאנערען ,זײ װעלען דארפען שטעלען
דעם  ,דינ ס ט צו גאט״ העכער װי דעם ״סא־
ציאלען דינםם.-
צי די איצטיקע מיסיע װעט האבען מער
רזל װי די פריערדיקע ,װעלען םיר שפעטער
װיסען .דערוױיל איז איגטערעםאנם צו זען
די עקשנות פון דער קאטוילישער קירך אין
קאמף ארום די נשמות פון די צאן קדשים
אין דער ארבעטערשאפט פץ דער קאטוילי־
שער פראנקרײך.
דדי ם ער ק אנגר ע ס פון דער םד ײד ײכיאן
כא װעגדנג א ץ ד ײט שלאנד
אין די םעג פין  4טען ביזן  9טעז אק־
טאבער איז אפגעהאלםען געווארען אין
פראנקפורט דער דריטער קאנגרעס )קאנ־
װענשאן( פון דער פרײער ט ד י ז ױניאן בא־
.ױעגעג אין דײטשלאנד )דער אפיציעלער
״ד״טשגנר געװערקשאפט־
נאמען איז ;
מנ ד ״ אדער .פארקירצט.! :דגב״( אין דער
לאנײענשאן דיאבן זיך באטײליקט העכער
סס 4דעלעגאםען .פארטרעםענדיג  16צענם־
ראלע ארגאניזאציעס — אדער װי מ׳רופט
זײ בײ אינז אין לאנד  :״אינטערנעשאנאלס״.
א חוץ דעם א גרדיסע צאל געסט־
דעלעגאטעז פון דײטשלאנד א־ן פון אריס־
ייאגד.
קײן גענײעם באריכט ײעעגן דער קאנ־
װענשאן האבען מיר ביז איצט נאד נישט
באקומען .װײל עס נעמט א שטיקעל צײם
ביז עם קומם אהער די ארבעםער־פרעטע
פ־ן דײמשלאנד אין די םעלעגראפישע בא־
ריכטען אין דער היגער פרעסע זיינען נישט
קית איבעריג קרארע .דערװײל קאנען מיר
נאר באריכםען .אז די כארע װיכטיגםטע
פראגען פץ דער דײטשער פאלקםײױרם־
שאפט זיינען אװעקגעשטעלט געװארען צי
דער אנם שײדעג פץ דער קאנװענשאן .די
א"ע פראגעז קענעז פאראײניגם װערען אין
איץ פארמוליע .ײעגען ײעלכער עס דארף זיך
ארויסזאגען ’ די האנװענשאן  :א סיף צי דער
טאקטיק פץ איינגעהאלטענקײם את סאציא־
רען געראנגעל צװישען ארכעט אץ קאפי־
טאל .ם*י די טרייד ידניאן פרעס  ■5טיי די
סאציאר־דעמאקראטישע צ'יט י נגען ררפעז צ־
א םאציאי־ער םאם .װאס זאל װערען א נ ײ עי
ריילען־שםית אין דער געשיכםע פמ דער
ארבעטער־באװעגינג אין דײטשראנד.
די קאגװענשאן איז געריפעז ג־לױארען
נאך דער .גרײםער סטרײק־כוואליצ .װאם
האט פארפלײצמ די ימערב־דייסשע רעפיב־

------------------------־« £זײט 19ריק אין די זומער־חדשים .יענע גיגאנטי שע
לוין־באװעגונג האט זיך אײגענםלעך גאך
גישם געענדיגט .כ׳איז אײנגעטראטען א ווא־
פען־שטילשםאנד .בשעת עס גײען נאך אן
די פארהאנדלונגען .אין טראנספארט אין
אין עפענטלעכען דינסט זײנען שױן צו־
שטאנד געקרכיען נײ> קאדעקטיװע אפמאכען,
פין רועיכע עם װ ע ל ק געניםען ארום 800
טויזענט ארבעטיער , .אין די אנדערע אינ־
דוסטריע־ציױיגןן■ װערען> ,וי געזאגט ,נאך
געפירם פארהאנדלונגען.
די דייםשע םרײד ױניאנס האבען :אך
פאר דער קאנװענשאן ארויסגעגעבען דעם
לאזונג ,אז עס כיוז געהעכערט װערען דער
םאציאלער אנטײל פין דעם ארבעטער אין
דער נאציאנאלער פראדלקציע .אץ אויף דער
קאנװענשאן איז דער דאזיגער לאזינג בא־
שטעטיגט געװארען•
די פארבינדונג פון דער םאציאל־דעמא־
קראטישער פארטיי מיט די םרייד ױניאנס
איז הײנט נישט מער אזא ענגע װי זי איז
געװעז אין פארגאנגענע צײטען .װײל אין
״געװערקשאפם־בונד״ ײינען אנגעשלאםען א
צאל קאטוילישע ױניאנס .װאס שטיצען די
אדענאוער־רעגירונג און היטען מיט אויגען
פץ חשד ,אז די אנפירינג פדן די טרייד יו־
ניא:ס זאד זיך חי*ילה :י שט ״פארזיגדיגען״
ריט צו שטארקער פרײנדשאפט צו די סא־
ציאל־דעמאקראטען .אבער דער ארגאז פץ
פארטײ,
סאציאל ־ דעמאקראטישער
דער
״נ־־ער פארחערטס״ ,איז ערב דער קאנװענ־
שאן ארױפגעק־מען מיט א װארעמער בא־
גריסיגג .אין װעלכער עט װערט אדנםער־
געשטראכען .אז די סאציאל־דעםאקראטישע
פארנדי װ>ט אפהיטען איר טראדיציע פץ
געטרייער קאמף־געמײנשאפט מיט די ױ־
ניא:־.

גרױסער ארכעמעד־זיג אין סשידע
דער סטרײק פ־ן די ארבעטער אין דער
קיפער־פראדוקציע אין םשילע האט זיך גע־
ענדיגט .אהייב אקטאבער ,מיט א גרײסן
זיג פון די ארבעםער .די מײנערס אין א:־
דערע ארבעסער אין דער קופער־פראדוקציע
האבען באקומען א ־עכער־נג פון  26פרא־
צענט פ'ן זײערע שכיר־־ז אץ אנדערע
ה;חרת.
דער נאר װאט פארענדיגטער סטרײק איז
געײען אײנער פון די פארביטערטסטע אר־
בעטער־קאמפעו אין סשילע .די מײנינג־
קאמ־פאניעס האבען זיך באנ־צם מיט אלע
מיטלעז אײף צי נרעכען דעם פאראייניג־
טען ארבעםער־כיח .פאייצײ איז געשטאנען
אין דיגסם פון די קאפימאליסטען .מ׳האט
פארשפרײט א פאניל .אז קאמיניפםען הא־
בען עם געמאכם א פארשװעררגג אדן די
זיכערהײם פ־ן דער ד'דכה איז אין געפאר.
מ׳האט פראק״אמירט באלאגערונגס ־ צי־
שטאנד• אבער עס האט איץ נישם געהאל־
פען •.די ארבעטער האבען זיך נישט גע־
װאקעיט אין סיף כל סיף ־אבען די א־נטער־
:עמער געמיזט נאכגעבען די װיכטיגסטצ
פאדערונגען.
ורען עס האט זיך אנגעהײבען דער
טטרײק פין ק־פעד־מײגערט• האבען די אונ־
מערנעמער אײפגעה־יבען א ם־טעל .אז דאס
איז א שםילער ארבעט פין ד־ קאריניטסען.
אז דאכ װירען ז־י אעטערגראכען די יסידות
פץ דער רלוכה .די רעגירונג האט פרא־
קלאםירט באלאגער־נגם־צישטאגד אץ גע־

ניאכט ארעסטען צװישען די קאמוגיםטען,
אבער ס׳איז באלד קלאר געװארען׳ אז ס׳איז
געמען א פאלשער אלארם .גראד צװישען די
קיפער־מײנערם איז די װירקרנג פון די קא־
מוניםטען נישט קיץ גרויםע .די ארבעטער
־אבען געסטרײקט פשדט צדליב דעם ,וױיל
זײ האבען נישט געקאנם לעבען מיט די
הונגער־לוינען װאס זײ האבען באקומען .מען
דארף נישם זוכען קײן ספעציעלע אורזאכען
פארן םםרײק .װי קאמוניזם א .ד .גל.
די אינטערנאציאנאלע קאנפעדעראציע
פ־ן די פרײע טרייד ױניא:ם און די אינטער־
אמעריקאנער ארגאניזאציע פון םרײע םרײד
ױגיאנס׳ .אריט״ .האבען זיך נישם געלאזם
נארעז פון דעם געשרײ לועגען .קאמוגיזם״
א־ן געהאלפען די סטרײקער מאראליש און
מאטעריעל.
עגדלעך איז צושםאנד געקומען דער
נײער קאלעקםיװער אפמאך .מים א שכירות־
העכערונג פון  26פראצענם .אין דעם קא־
לעקטיװען אפמאך איז אויך פאראן א בא־
שטימונג װעגען ״סליידינג סקײלס׳׳ ,דאס
הײםט ,אז די שכירות דארפען אנטשפרעכעינ־
דיג געהעכערט װערען ,װען די לעבענם*
מיטעל־פרימען װעעלן וױיטער שטײגען.
דער זיג פין די קיפער־מײנערס האט א
גרויסע באדײטונג פאר דער גאנצער ארבע־
טער באװעגונג אין לא:ד .ס׳איז א גרויםע
דערמוטיגונג פאר דער שטארקונג פץ דער
טרײד ױניאן באװעגונג.
פ ץ פאר ש ײדעכע לענדןןר ”
אין ענגלאנד האט דער סםרײק פון די
דאק־ארבעםער ,אין לאנדאן א־ן אין ליװע.־־
פ־ל .דערפיי־ט צי אן ערנסטען קריזיס אין
דער פאי־זארגונג פין דער באפעלקערוגג מיט
די פראדוקםען פין טעגלעכען געברויך .די
טיטיאציע איז נאך פארשארפט געװארען־
דלרכן סםרייק פון אויםאבוס־פארקער פון
לאנדאן .די רעגירונג האט באשטימם א ספע־
ציעלע געריכט־קערפערשאפם )-קאורט אח
אינקוױױ־י״( צ־ העלפען אױסגלייכען דעם
סטרײק פון די דאק־ארבעטער .דער געבע־
ראל־סעקרעםאר פץ דער םראגספארם־אר־
בעםער ײניאן ,ארםור דיקין .איז ארויםגע־
קימעו מיט א שארפעו* ,אנקלאגע געגען די
קאמוניסםען .וואס האבען ארויםגערופען אם
דעם םטרײק .מיט די מיםלען פון שװינדעל
א־ן םע־אר ,וױיל ױי װילען אויף אס דעם
איפן שעדיגען אדער גאר צעברעכען די
ײניאן• .
אין נױ זילאנד װעלען פארקומען אלגע־
מײנע וואלצז צלם פארלאמענם דעם  13ט ען
נאװעמבער .די לײבאר פארםיי איז געשען
בײ דער מאכט א״ן נ ױ זילאנד פאר א צײם
פץ  nיאר .אין  1949האם די נאציאנאלע
פארטײ געוואינען די וואלען אמ זי געפינט
זיר אײך איצטעי־ בײם רעגירונגס־רודער.
ביז איצט זײנען דאס געװען די איינציגע
פאליטישע פא־םייען אין נ ױ זילאנד .בײ
די איצטיגע ױאלען פון גאװעמבער װעם גאך
ארויסםרעםען א נ ײ־געגרינדעמע פארםײ.
װאס רופם זיך ״סאשעל קרעדים״ אח האט
אן ענלעכען פראגראם װי די באקאנםע סא־
שעי־קרעדיט־פארנדי אין קאנאדע .די םיםו־
אציע פון דער לײבאר פארםיי איז דיי ד אט
דער נײער פארםײ שװעי־ער געװארען .ווייל
)של,ס אויף זיים (30
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איטעתמאנעל  m rsmק^טיםעם םעםיג אינעח ל»נו
ד.שאינ.פ  : r w pאון
ל* *9לעז « ן דער אינ־
םערגעשאגזײ 4אין נ ױ

י*דק * ז י י מ י ז ^ מ ן
לאנזי ה א מ ז געשאםען
טשעציעלע וחןל*קאם*ײז
קאנױםעס װ ע ל מ דלא־
בעז *יז ®אדלײף *״ך די לעצםע ציז׳ײ חדשים
עגםוד׳יקעלם א *'בערהזמםמע םעםיגקײס צ.י
ר^רײײלזו ■ראגרעסײזע ימזנדידזןסען «ין
 s p u pי ת לזי מ ל ע םסײלױאדט׳יניטסדא־
* .a nיבער ס מ *ו ע ל מ ימאיםעט די־
מגן געשזמען גצדואזיען .חיז ל מ וז א מז ייי־
כוזנמחם ןגנגזנמירם א העפםיגע מ ס * *ני ע
צוזלשען זײ גידג ער ײד צו רעגיסםדידעז כדי
 wשכ ױמז דעס צײ׳ײנמו מ ר ן ג נ ז ד.
צז
די מ מי ם ע ס האבעז אײך נױכםיג געאדבעט
צו זאסלזמ *ןאדעז מר ץ ?אמיי׳יז« .ין נזאנ־
מ שםעס ייישזז זינזעדע ע ל ע ק־ מ ר מ םי *
םעס רן ר צעגטרזףלעד נעדדו*מגםעד 8וגם
צאל י טיש?ן האםיײז ארים וו ע ל מז עס ה ם־
י*עז זיד *ײיד ארבעםער * r eנדערע ײגיאנט
*יז ®אמז•

איעלע וחזל־םיםינגען .בײ װעלכע ?ם איז
אויפגעסראסען ד»ר ®אליסישער דירעקםאר
פר׳ן דןיר איגסזגרגעשאגעי• גאם םאילאר•
זײן געהילף דײװיד װעלם און אנדערע פא־
־4יםישע רעדגער.
י׳אקאל  ^ 22םינג .דעס  13םען אקם-#
בער אינםערן פארזיץ פון זית מענעדזשער.
״ייפ־ארעזידעגם ס׳זארלה זי מרנז אן .איז
געװען באזונדערס לעבהאססינ .דער מיםיגג
איז פאדגעקוםען ע םל ע מ םעג גאכדעס װי
דעד דעפעגס־כױניסםעד אינם אײזעגהארער־
קאביגעם האמ געסאכס יײן באקאנםע בא־
םאדקונג ודעגעז אדמ׳םםלאזע איז ד\נם .דער
םינזיגג האס דעדיבער אנגעגונוען א שארפע
ר?רן<ל.שי ע■ מדד א מענדיג אם די באדער־
קרגג י ח ®ארלאסמנדיג .אז דז ר דעפענס־
טיניססער זאל באזײסיגם ורערעז פרן זײן
אםם .בײם ז על בי מז נדםיגג איז אויד פאר־
געלײענס געױ אר ;־ן א לזננגערע םעלעגראםע
פרן עיזעריל הערימאן באגריסעגדיג די
דרעפםאכער ײניאן ®זר אירע עקאכאמישע
דערגר ײגונ מז אמ יאליםי שעל רדאכזאמ?ײם.
מיםגלידער ®ון לאקאל  22ליבעראל פארשי
קלוב םיעז א באזמדערס םיכםיגע ארבעם
פארםײלענדיג ליפלםעם און ד־דכםירענדיג
פאליםישע םיםמגען.
קלאוק פיגישערכ לאקאל  9־אם אפגע-
האלםען א ײאל־פיםיגג דעם  21םעז אקםא־
בער .די קלאוק אאערײםאדפ יאקאי .i n
האבען דיסקי>זירם די >ואל־אישום בײם
־‘ אקאל־םיםינג דעם  26םען םעפםעמבער.
ענ ל ע מ םיםינגעז האבעז אפגעהאלםען די
•׳אקאלען  23 .35את  .82לאקאל  . 10קא־
םערס .האם ארדיסגעשיקם ספעזיעלע ברי־י
צו די סיםגלידער ,ררםעגדיג זיי צו דער װאל־
רעגיפםדאציע .ױאל־פיםינגען זײנען אויך
אפגעהאלםען געװארעז פיץ סײסםע סיסעלעי־
ניאוס לאקאלעז אין :ױ יארק.

דער ײ ^י ײ מ םי ײז איז גיד יןזרק
*יז ג ײ יארק דארפןין אין די הײנסיגע
רד־יזייעו ז װי ס ג ע ק ײ מז ודערען א גאדיערנאר
אםדירני דוש 29צ י אל *  rדי ג א נ מ םםײם־
אדסיגיםםר*1יע ,װי אױך  A3מנג ר ע ס ל ײ ם
איו ? אג דידאסעיו אין דער טסיים אסעמבלי
*ץ נזעגאם .זײ אינםערנצשאנד־‘ ײנין ג ס אין
נ ײ יאדק זײגען דײססעגס פאדםראםעז אינם
םדײד ײני *ן ימצגםיל  r eדער ליבעראלער
פארםײ ודעלכער פירם אן די פאיייםישע
װאל־םעםיגקיים פאר די ליבעראלע ®ןרנדי־
קאנדידאםעז ערועדיל העריפאז *לט גאװער־
נאר און מרעגקי׳ת רוזדדעלם אלם אס ײרני
דזשענעדאל .די ליבערזולע פארםײ האפ
איגדארהירם א באדײםענדע צאל דעמאקרא־
^לזןדק ארן איס ם עו ץ אי פ אײ סארן
םישע קאגדידאםען פאי־ז טענאם .זי האמ
אבער זױבער  40אינדעפענדעגם קאנדידא־
סםיים־לעגיסלאםור.
םען .פאר קאנגרעכ איז״
די עלעקשאן־קאפיםעם םון בײדע דע־
װעלכע זײנעז אנגעװיזעז בלויז אדיף די לי־ פארםםעגםם דארםעז פאנאגדערםיילען זייער
בעראלזי *ארםיי שםינועז .צװישען די דא־ פאליםישע װאל־םעםיגקײס צװישען די םים־
זיגע קאגדידאםעז זײנען אײך פאראן א גאל גלידער אין גױ יארק .גיו דזשײרזי און קא־
אקסיױע ױני^ז־םיער און בעאםםע פון דער :עםיקוס .לאקאי  129םח קלאוק אום אװ
דרעם אין קלאוקסאכער ױניאן .איגםערנע־ םאמ דעפארםםעגם האם געשאםען א םפע־
שאנעל םיסגלידער איז נ ױ יארק .ידעלכע הא־ ציעלןין קאםיסעם פאר לאנג־איילענד צו זאמ־
בען אן אלםע ס ר אדיגי ע פ.ץ אןזליםישער לעז פאנדען און פירען פאליטישע אויפקלע־
םעםיגהײס ,כאסײליגען זיד אײד אקםיװ רונגם ארבעם פאר די  :ױ יארהער סטײט
אין דער װאל־ארבעם  pcדי ליכעראלע איז לאקאלע קאנדידאםען .ייאקאל  . 158םין
פארנזײ־קליבעז אין די םארשײדענע װאל־ זעלניגען דעפארםפענם .םירם זייז ארבעם אין
דיםםריקםעז איכער דער שםאמ.
פאםעיק .נױ ײ שוירזי .פארן ארםיגען דעמא־
די עלעקשאן־קאםיםעס פון די דרעס קראםישעז קאנדידאם םאר סענאםאר .אין
אין קלאוק דזשא־נם באארדם האבעז אראנ* ניובײרג .נ ױ יארק .איז אויר װינג אסםראװ.
זשירם א  1אל מאםען־מיםינגען איגם מאר־ א בעאםםער אמ לאהאל  ,165א קאנדידאט
קעם .געגדליגער םויזענםער ארבעםער זיי־ פאר סםײם אסעפבלי אײפן םיקעס פון דער
נען אדרעסירם געװארען םיז די הויפפ־ ' 1יבעראלזזר פארנױי.
קאנדידאםען װי אויך פונם פרעזידענט פון
די לאקאלען פון איםטערן אוט א״ו טאיז
דער אינםערנעשאנע־ 1און אנדערע םירער פין
דעפארטמעגם אין קאנעטיהיפ פירעז אן
די צעגםראלע זדעק שאךקאםיםעם .הונדער־ ענערגישען װאל־האמפיין םאר אײברעהעם
םער םויזענםער ליםלעםס זײנען פארשפרײם ריביקאף ,דער ארםיגער דעמאהראםישער
געװארעז• אײפקלערעגדיג די אישוס פונם קאגדידאם פאר גאװערנאר .סעם ח ש עניכ,
?אפ«יץ .א n׳  rדעם דיאבעז די מײסםע מענעדזשער פץ די קאנעםיקום לאהאלען.
לאפאלען אין גײ יארק אאגעזזאלסען ספע -איז .אגב .דער פארזיצער סון דער א .פ .אװ

ל .־ײיבאר ' י ג פאר פאייםי שער אויפ קלע ײנג
אין ניו ה־יװען אין נזייק פריסאק .א ביזגעכ
אגעגם אין אײגעס םון די יאקאלעז■ איז
סעקרעםאר .אייברעהעם ריביקאף• װעלכער
איז א קאנגרעסםאז ,האם .אונםערן אײםזיכם
פוז די איגםערנע שאנזד ײניאנס אין קאגע־
סיקום .געבואכם א םור איבער די פרײעז־
קלײדער שעפער .עקעזעקוםיװ באארדם און
״*אקאלעז  r eאיטסערן אום אװ סאון דע־
פארםפעגם אין ניו דזשוירזי״ זיינען בײ
טפעציזדע מיםינגען מאביליז׳ירמ געוואדען
פארן װאל־קאמפײן צו העלפעז די ארבעםער־
פרײגםלעכע קאנדידאסען זױן זײערע ־דאי־‘־
דיסםריקםען.
נ א ר ד אי ס ם דעפאר ש שענם
דער גארד איטס דעפארםםענם האם אנ־
געהויבען ײת פאי*יסישע אויפקלעריגגם־אר־
בעם דעם סנםזין מ פ ס ע ם ב ע ר ביי א ספע־
ציעלעז איגםםיטוס איז ײניסי־הויז .בײ
־שלכעז עט דיגען געויעז איבער םײזעגמ
שאפ־פשערלייס *  rםשערלײדיס און ױניאן
אקםייױטםעז .דער איגסםיםוס את אדרע־
טירם :ערדארעז  r eגאס סאילאד .װייט־פרע־
זידענם דיײדיד גינגאלד ,דירעקסאר פונם
דעפארםמעגם r x .א צאל קאנדידאםען פאר
פאליםישע ארוםען.
די לאקאלעז פין נארד איסט דעפארם־
גיענם האבען אויד אנגעפירם א םיכםיגע
קאפפאניע פאר דער װאל־רעגיטםראציע.
אין װעלכער עס האס זיך באזונדערם אדיכ־
געצייכעגט ל א ק א'  93אין צלענםאון פענ־.
סילװייניע.
א ץ שי ק א ג א
אין שיקאגא :עםען די איגםערגעשאנעד
סיטגייידער אן אנםייל אין דער קאהפאניע
װידער צו דערװײלען סענאםאר פאול דאג־
י*אם .אין אילינאי סםיים פארםעסם זיך די
רעפובליקאגער פארםײ דורכצואווארפען דער
דעמאקראםישען םעגאםאר .יועלכען איז אײ־
:ער פון די פראפיגענטסטע ליבעראלען אין
םעגאמ .די עלעקשאךקאמיםעס פונם דזשאיגט
באארד און פון די םיטעלעיניאוס לאקאלען
אין שיקאגא .װי אײך די עלעקשאן־קאסימעס
פון אנדערע לאלאלען אין אילינאי .םאכען
דעריבער א באזו־דערע אנשםרעגגרנג צו מא־
ביליזירען די םיםגלידער א ח די וױילער־
שאםט צו באםייליגען זיך אין די װאלעז אין
צו שםיםען םאר סענאםאר דאגלאס .װעלכער
איז .אגב .אײגער פון די איבערגעגעבעגסטע
פר־ינם פיז דער ארגאניזירםער ארבעםער
באוועגונג.
אין מישיגען .וואו דער דעמאקראטישער
פארםיי־קאגדידאט פאר סענאםאר איז פעם
םעקנאמארא .א נעארםער שרן דער א .פ.
אױ ל״ פירען די ארםיגע עלעקשאן־קאםיםעס
פין אינזערע ױניאנס א קאמפיץ םאר זיץ
דערװיילונג .א באזינדערס אינטערעםאנטעד
אינצידענם ,װאס אי ײסטרירט די פאליטישע
װאכזאמקײט פון אינזערע מיטגלידער .װערם
באריכםעם פץ לאקאל  286אין אױשפעמינג,
מישיגען .דארט האט דעד לאקאל װאל־קא־
מיטעט אויםגעפונען באצײטענם אז  119םיט־
גלידער האבען זיך ניט רעגיסטרירט .די

?,ר נייעסטער צוגאב צו די
העי*םה אינססיםוציעס.
"אכ באדינעז די פים־
;'‘ ידער פון אינזעי אינ־
טע-־נעשאנעי ,איז דער
»העי*םזז סענםער אויף
רעדלעך״ .װעלכער איז
דעם  13םען• פאריגעז חודש .גע׳סובל׳ם גע־
ײאד?ין פי ם א פלאש שאםפאניער .בײ א
פײעלערכע צעדעפאניע איז ניו יארק .דער
דאזיגער .הײל־אינפסיםיט־ באשםיים פמ א
רי זי מז מדעילער־אויסאפאבײ* 33 .פיס
לאנג .װ ע ל מ ר איז אײסגעשםאםעם מים אן
עקםיעי אםאראס .א דאקםאר־ב'־ר< 4א שאנק
סיס םעדיקאםענםעד א קראנקעז־בעם א'ז
אי*ע פאדערנםםע אײגריכמונגעז ודאס א דאק־
םאר דארף האבען אײף צי באהאנד^עז א
יראגקעז■
דער דאזיגער באײעגיעכער העי־םה־
טעגטער .יואס איז געבוים געװארעז און
שםײם אונמערן אויפזיכם פונם נאדר־איסם
דעפארםמעגם .איז דער ערשםער  r eא רייע
..העלםד־םאבילעױ וואס װעלען באדינעז אינ־
םערנעשאנעל פיםגלידער *ין קלײנע פאר־
װארפענע שמעםלעך אין פעגסיל־וײניע אמ
אין מאסאםשוזעםט .װעלכע װאוינען צו וױים
פון די עםאבלירםע ױניאן הןןלטה סענטערס
אין די גרעסערע ק ל י ^ ר סארקעםט .דער
באוועגלעכער הײל־אנשטאלם װעם .פוגקם "י
די  nאיגםעדנעשאנעל העלטה םענםערם אי־
בערז לאנד .חעלפעז אפהיםען דאם געזונם פון
ײגיאז מיםגלידער אין ױי העי*םען איז קראנ־
ידים־םאלען.
די צערעניאניע צד באנײען דעם .העלםה
סענםער א ײן רעדלעך״ איז געײען א םייל
פון א פראגראם אויף טעלעװיזיע אין ראדיא
אין ױעלכעד עס האבען זיך באטייליגט פרע־
זידעגם דובמטקי .וױיס־פי־עזידענם דזשול־
ירס האכגלאז און דיױויד גינגאלד .דירעקטאר
פון גארד־איסט דעפארםמענם .און א צאל

פארשטײער פ,ץ דער ײניאו אץ פץ דער
נײ יארקער דרעג־אינד־םםריע.
דער פראגראם• דקױכעד איז דירכגע־
פירט גער־א־עז ד'י ך טעלט סעקרערי און
דזשינקם פאי׳קענבורג .א באהאנסע קינסם־
■־ער־פאר אייף ראדיא אדן טע־־׳ערויזיע ,איז
באשםאנעז אין דרײ ס ײיען= אײן סײל .װעי,־
כער זדז געבראדקעסם געדדארעז אײף אײנער
 r eדי גרעסערע ראדיא־סםאנציעם אין
פארי 4ײ ף  r eא שעה ציים .צידישעז איינם אין
ציףײ אזייגער בײםאג .איז ב א ש ס א מן  r eאן
אינםעי־ײ" סים *יעזידענ ם דיבינסקי א ק
^  rאפיט .דער פרעזידענס  r eדער אינםעד־
נעשאנעי 1האט דדרך זײנע ענספערם אױף
די פראגעס  r eםעקס פעקרערי — ראדיא־
קינסםלער — דע ר צי ^ ה פרטים  r eדער
טאג־םעגלעכער ארבעס e׳  rדער י־ניאן יױ
אויך א ס ײי פרן אירע דעי־גײיכונגען.
אין דעם־א ראדיא פראגראם  3אבעז זיך
אויך באםייליגמ  :פרעדריק פ .אמהןײ ,עק־
זעקעױ־״ סעקרעםאר פין דער איגטערנע־
שאנעל .װעי*כער האם דערציילם ־דעגעז די
פי איי םיג ע פיגאנס־םראנזאקציעס  pcדער
ײני אן; י 1יאיט ראלניק .ױעלכער האם גע־
טייד ע ר ם די ארבעם פונם אינז שעניךינג־
דעפארםמענם א״ן פרירל־האלפערן ,טשער־
י' 1ידי פון לאקאל  22און לאנג־יאריגע םוערין
אין דער דרעסמאכער ױניאז• פײרל האל־
פעיז האם באקענם די ראדיא־צוהערער ימים
די שוועריגקײםען .וואס אמאיייגע קליידער־
ארבעטעי־ און ניײגעקומענע אימיגראנםען
־אבען געדארפס דורכמאכען אין די אמא־
י 1י גע סוועם־שעפער.
אינם צוױיטען טיײ .1װאס איז געױיזען
געדוארען אײף םעלעװיזיע מים א שעה
שפעטע■־ .איז גע־וען אן אײפשםעלונג פון
די נײעסטע דרעס־מאדעלען הײנםיגען םע־
זאן .אין יאם דער פעשאן־שאי האבען זיך
באטיײ 1י גם פראמינענטע דרעס־דעז־ינערס,
וועלכע האבען געװיזען זײערע נייעסטע

 H9נעמעז זיינען אויף םפעציעלע ײסטעס
פאנאנדערגעסיילם געווארען צי די שאפ־
םשערלײם אין די שעפער און יעדער ארבע־
טער איז דערמאנט געיוארען צו דערפילען
ײ  rבירגער פליכם.

די ארטיגע פאליטישע קאנדידאםען .דעם
 19ם ען אקםאבער פלאנען די קלאוק פיני־
שערס ד־רכצופירען א מיםינג .יואם ײעט
אדרעםירם ײערען פון דזשעיםם רוזוועלם,
לאנגרעט־קאנדידאט אין  26םען דיסםריקט
אין לאם אנדזשעלעס .רוזװעלט װעט אויך
אדרעסירען א מיטינג פין קאםערפ לאקאי,
 .84דעם  28טען אקםאבער .פרענק פ .סא־
'־יײאן .קאנגרעם־לאנדידאם אין  15ם ען דיסט־
ריקט ,װעמ אדרעסירעז מיטינגען פון פרע־
טערט לאקאל  ,97דעם  21טען אלםאבער ,אדן
פין אפערײטארס ייאיאל  ,55דעם  26םען
אלטאבער .דער דרעם דזשאינט באארד און
ספארטװעיר קאינטיל פייאנען דררכצופירען
א װיק־ענד אינכטימ־ט ערב די וואלען .אלס
א טייל םונם סאדטערן לאליפארױע בילדינגם־
פראגראם .בײ ױעלכען עס יועלען צייישען
אנדערע אויך באהאגדעלט װערען די אישיט
אינם איצטיגען ײאל־קאניפײן.

.די ײני$נס אץ לאפ אנדזשעדײס
די עלעקשאי־קאמיטעפ פון דעם לאט
אנדזשעלעסער הלאיק דזשאינמ באארד.
דרעםמאכער ײניאן אין כפארם־יעיר קאונסיל
קאנצענםרירען זייער לאמפ'  rצי דערוױילען
עדוארד ר .ראיבאי‘ אלס לױטענאנם־גאױער־
נאר און סעמועל יארטי אייס סענאטאר .די
קאמיטעט ל א א רי עי ר ען זײער לאטפײז־טע־
טיגקײמ אויך צו העלפען דערװײלען אנדערע
ארבעטער־פריינטלעכע קאנדידאטען פאר
לאנגרעס און אנדערע ארטען.
די לאקאלען פירען אדורך באזוגדערע
וואל־מיסינגןןן ,ױעלכע װערען אדדעםירט פון

דרעט־נײסםערען .פאר דער ״פעשאן־שאו״
־אס דער גענעראל־טענעח שער  r eד ד י
ררעטמאכער ױניאן .ווייס־ פרעזידענם דזשול־
ייט וזאכסאן ענטםערענדיג אדיף פראגעט
 r eדזשינקם פאלקענבייג .טעלעדדיזיע־
טםאר .דערוױײט ידעגען דער װיכםיגקײם
 r eניד יארק אלט דער םסיײ־י־צענםער r n
דער אפעריקאנער דרעס־אינדדספײע.
אדיף דדרכצופירען דעם דדיסעז םײל,
דאם סובלעז  r eדעם באודעגלעבען יוניאן
הזלםה־סענםער האם פען געדארפם ארייס־
נעמען די םעלעװיזיע אפאראסען אויפן גאס
«  rדארם ,אין געגעבדדאי־ט  r eא גדײטען
פארזאמעלםען עדלם ,איז דירכגעפירס גע־
ייארעז די צערעפאניע .פייעזידענם דוביגסלי
ר.אס אין א קורצער רעדע אנגע־ײזעז אײפן
” ײםען מהלך. .ױאס די יוניאן האט ד־רכגע־
טאכם אויפן געביס  r eגעבען מעדיציני שע
הילף אירע מיםגייידזןר זײם זי האם גע־
עפענם דעם ערשםען העלםה־סענםער אין
נױ יארק אין יאר - . 1913פונקם אזרי װי אם
דער ערשםע־ קליניק איז גערוען א פיאנע־
רען אײפסו אײפן געביט  r eאפהיםעץ דאס
געזונס  r eאונזערע םיםגלידער ,האט פרע־
זידענם ד־בינםקי געזאגם .אזוי װעם אויך
אם דעי־ באװעגי־עכער הײל־קליניק *ײט־
םרעםען א נייעם ורעג צו ברענגען מעדיצי־
נישע הילף צי יעיאז־םיםגייידער אין די
פארווארעפנםמע שםעםיעך ודאו זיי ארבע־
םעז און ווא ײנעד.
אלע דריי םײלען פוגם פראגראם האם
מען נעקאנם הערען און זען א הונדערם
נוייל םחוץ נ ױ יא־ל .ד ע רג ר ײ מנ דיג טיליא־
נעז כיענשען.
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דעי־גי־ײנונגעז פון איסםעיז
אום אװ םאון דע» .באריב־
טעמ.בײ סםע^־ר(א1פעי־ענץ
 — ____ ________________________ /א
וױים־פרעזידענם איז^אעל האראװיץ .גע־
:ערא^־מענעדזשער  r eאיםטערן אום אײ
םאדן דעפארטמענם .האם פאריגען חרדש■
בײ א םםעף־קאנפערענץ װאס האט אנגע־
האלםען א גאגצען מאג ,איבערגעגעבען א
םולזײטיגען באריכט וועגען די דעי־גרײכונ־
גען פונם דעפארםמענט אויפן געבים פון
ארגאניזירען נײע שעפער ,אײנפירען די 35
שעה׳איגע ארבעםם־װאד אין געװינען װעל־
פעיר בענעפיםס פאר א*רע מיטגלידער.
בײ דער קאגפערענץ זײנעז געװען פארטלא־
טען די מענעדזשערס■ ביזנעס־אגענטען אוז
די ארגאנײזערס פון  34לאדאיען .ײאס בא־
דינען  841שעפעי־ אין ניד דזשײרזי ,קאנע־
םיקום ,אפ־סטיימ ױו יארל איז לאנג־אײ־
י 1אנד.
האראװיץ האט באריכטעט .אז אין 814
J

ד״ם ------------------------ <i 22
שעפער .װאפ באשעפםיגען איבער  35טו.י־
זענם ארבעםער ,ד.אם דער דעפארטמעגם
שוין געדאדנעז א  35שעה׳איגע ארבעםס־
וואך .עס זײגען גאך פארבריבען . 27שעפעד,
מים  2םויזענם א ץ  450ארבעםער ,פאר
װעלכע דער דעפארטמענם דערווארם איע־
ציפירעז די קירצערע ארבעםס־וואך אין דער
גאענםער צוקונפט ,בײם באנייעז די אגרי־
מענטס.
דער דעפארםמענט האם איצט מער אר־
גאניזידםע שעפער ,װי ווען עם איז אין זײן
געשיכםע .םראץ די אומגינםטיגע לאגע אין
י ע ר אינדוםםריע אין װעלכע א צאל שע־
פ עי זײנעז ארויס פון ביזנעס .האט דער דע־
פארםמענם געװאונען מי םגלידער,.דור ך זײן
כםדר׳דיגער ארגאניזיר־ארבעט .די ױניאן
האם אויד געוואונען לוין העכערועען פאד
די שםיק־ארבעטער צו קאמפענסירען זײ
פאר דער םארלױרענער ארבעםם־צײם .בעת
די װאכעךהענס קריגען די זעלביגע שכירות
פאר דער קירצערער ארבעסס־וואך מי זיי
האבעז פריער געקראגעז פאר די לענגערע
ארבעםס־ שםעדען .איז א םך פאלען האט
דער דעפארםכוענט געוואונען צוגאב לײן-
העכערינגען.
אויפן געכיט פון ײזןלפעיר־בענעפיטס
האם דער דעפארםמענם שײן באװיזעז צו
רעםייעי־עז  45םיםגלידער . ,װעלכע קריגען
זײערע חוד ש׳לעכע פענםיעס פונם איסםערן
רעגיאנעלעז רעםייערסענס־םאנד .דער דע־
פארםםענט האם אויםגעצאלם איכער צוױי
און א פערםעל מיליאז דאלאר איז וואקאציע
װעלפעיר־בענעםיםס .די דאזיגע סיםע
שליםם נים אייז ארום דרײ הונדערם םױ־
זענם דאא^י־ אין װאקאציע־בענעםיםם .וואס
מיםגלידער קריגעז דירעקם םח די פירמעס.
בײ װעלכע זיי זיינעז באשעפםיגם.
בײם םםעף־מיםיגג האם וױיס״פרעזידעגם
האראוײץ אײד אוי ספירלזד באריכםעס װע־
געז די פארהאנדלינגעז און באשלוםען פון
דעם לעצםען גענעראל עקזעקוםיװ באארד
מי םינג אין לאס אנח שעלעס .צוגאג־באריכ־
םען פין די פארשיידעגע םעםיגקײם־םאזען
פונם דעפארםםענס זיינעז אפגעגעבעז געווא־
רצז םלן עדיארד קרעיםער אױ אײב סםאום.
געהילף־כיעגעדזשערט .און םת די פארוואל־
טיערס םיז די  34לאקאלעז אי:ם דעפארם־
גיענם•
• • •
דער איםסערן אים אװ םאון דעפארם־
מענם האס םאריגען חודש באנײם אגרי־
םענםם םיס אכם פירםעס אין קװינם .נאסאי
אח אין סאםאלק קאונםיס גע ײינענדיג א 35
שזדאיגע ארבעםט־וואך.
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 ]libמ ײ*•ג ן> ג ?  - .ױ נ י א ן ה ײ ם
י ״ *i s tר.
ייאקאל  . 145איז פאסעיק .ניי דזשײרזי.
ויאס איז א סייל פין איסםערז ארם אװ סאיו
דעפארםםענם אין י־אט װערם פאי־ודאלםעם
םױ ײײס־פרעזידעגם טאי^יואםארע נינפא.
האט פאי־יגעז חידש געפראײעם דעם חנובת
הבייז פון אן אײגענער ייניאן־הײם .די נײע
געביידע .ררעלכע געפינם זיד אײף  45־ע־
ר־־יטזיז ע ײעגײ איז פאטע־ -אײ אײםגע־
ל מ ^י מג  4סי ם אי*ע באהויער־יעכקײטעז װאם
דיגעז גויסיג פאר די פאיש'יז״ע:ע אקסי װ ײ
העםעז פת דז ר ױגיאז.

 &-----------------גערעכטייגסײט

:אי־ד איסט דעפ .ארגאני־
די־ט  6שעפער פון  30יאי
אלטעי־ ניט־ױניאן פיימע
________ y
דער נארד־איסט דעפארטמענט האט ,נאך
א צען חד שימ׳דיגען ארגאניזיר־דרײװ ,יל־
ניאניזירט די  6שעפער פוךידעד־ .װאליק״־
פיי־מע■ אין קאומםװיל .פענסיליזייניע .בא־
ריכטעט וױים־פרעזידענט .דייװיד גינגאלד.
דירעקטאר פ־נם דעפארסמענם .די םירמע
האט  30יאר אנגעםירט מיט אירע ניט־
ײניאן שעפער• װעלכע באשעפטיגען 450
ארבעטער .די ױגיאן האט באנוצט פארשײ־
דענע מיםלען אײף צו ארגאניזירען אט די
אלםע ני ם־ ױניאן פירמע; באריכטעם דזשעק
האלפערן׳ געהילפם־דירעקם<גי־ ,װאם האם
אנגעפירט מיטן ארגאניזיר־דרײװ .די שע־
פער זײנען געפיקעט געװארען  24שעה אין
מעת לעת .די ארבעטער זײנען באזוכט גע־
װאו־עז אין זײערע הײמען אץ עס זײגען
אפגעהאלטעז געװארען אפטע מיטינגען מים
די װערבירםע ױניאן־רעקרוטען׳ ביז עס
איז געלונגען צר קריגען א ױניאן־אגרימענט
’ מים דעד פירמע.
לױם דעם אגרימענט• װאס איז אונטער־
געשריבען גע־וארעז אויף דרײ יאר ,האט די
ױגיאז געוואונען פאר די נײ־ארגאגיזירטע
ארבעטער א  35שעה׳איגע ארבעםם־װאך.
א לוין העכערונג פאר די שםיק־ארבעםער
פמ  5פראצעגם ,העלםה ענד וועלפעיר און
װאקאציע־בענעםיסס אץ אנדערע פאי־בע־
סעדונגעז•
דער קאמפײז צו ארגאניזירען די אר־
בעםער פון דער  .װ א לי ק״ םי ר מ ע ,האט זיך
אגגעהל־בען לעצםעז יאנואר .ײען ארגאנײ־
זערס האבעז גענוםען באזוכען די דױײ שע־
פער פון דער םירמע אין םשעםםער־קאוגםי.
צוױי שעפער אין לאנקעסםער קאונםי און
איין שאפ אין עקםאז• מערילענד .די פירמע
האם גלייך פון אנהײב זיך גענומען באנוצעז
םים פארשיידענע מעםאדעז כדי צי שםערעז
ד»ם קאמפיץ .ארבעםער זיינען געװארען
נאכגעשפיאנירס װען די האבען באזלכס די
ײניאז־םיםינגען ,די פארלייס און די מענע־
דזשעי־ס האבען געהאלםען אםםע אנםי־ױ־
ניאז רעדעס איז א צאל ױניאן־אקםיװיסםען
דינען אפגעזאגם געווארען פון דער ארבעם.
אין םשעםםער קאונסי האם דער ריכםער.
” אלטער װינדעל ,ארויסגעגעבען אן א:סי־
פיקעסינג אינדזשאנקשאן• וואס האס פאק•
סיש פאראליזידם די ױניאךאקםײ ױםעםען
אר־ם די שעפער .דער אינדזשאנקשאן האט
פארבאםען צ' פארםיילען ױניאז־ליפלעםם
ארום דעם שאפ .םראגעז םיינט אדער באנו־
ציען אנדערע םיטלעז צי לאזעז װיסען דעם
עילם יועגען דעם ױניאן־קאמפיץ.
שפעםער האם די פירמע גענימעז ב א; ״
צען געיואלט־םיםלעז .פראויאצירען געשלע־
גען א״ן פאליצײ־ארעטםען .אית ארגאנייזער.
בעני דזשארדאן .איז פאריראונדעט געוואיען
א־ז שפעטער איז >ר איינגעזעצם געווארען
אין תםיטה.
דער לייימאלט פ־גם האמפ"ן איז גע?'*
דעז ם־ף סעפםערבער .ורען די נ-יררע האט
ענדלעד פםכיש געײען אינםעיצי שרײבעז אן
אגריסענם.

דער דעפארםמענט האט אויך ארגאני־
זירט צ־וײ רעינװעיר־שעפער אין גיו בעד־
פארד .מאסס ..װעדכע באשעפטיגען  120אר־
בעטער .דער אגרימענם מיט ביידע םירמעס,
די ״בריסטאל קלאדינג קאמפאני״ ,און די
״ם־פעריאר ספארטװעיר קאמפאני׳ /זײנען
א־נטערגעשריבען געװארען נאך א צען־טא־
גיגען םטרײק.
די ױניאן האט געױא־נען א לרין העכע־
רונג פון זיבען פראצענט .וועלםעיר־בענע־
פיטס ארן אנדערע פארבעסערונגען .דזשאזעף
קעסלער■ מענעדזשער פון רעינװעיר־לאקאל
 .20אין נ ױ יארק ,װעלכער האט אן אגרי־
מענט מיטן דזשאבער .האט געגעבען זײן
הילף אץ קאאפעראציע בײם ארגאניזירען
די בײדע קאנטראקטארס.
n
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איז שיקאגא און איז
דער מי״םעל װעסט

די ירגיאן אין שיקאגא פירט אן ענער־
גישען קאמפײן צל ארגאניזירען די ארבע־
טער פון -בראמםאן װימעינס אפערעל אינק.” .
באריכםעט װײם־פרעזידענט מאריס ביאליס•
מענעדזשער םון דער ױניאן אין שיקאגא
און פון מיםעל־װעסט .די .בראמסאן״ איז
אײנע פון די בעםערע לי ^ ס־ ם עי ל א רינג
פירמעט און האט דרײ שעפער  :איינע אין
שיקאגא .אײנע אין אוק פארק .ארן איינע
אין עוואגסםאן .אילאנאי.
דעם ציוײםען אויגוםט האט די פיריזע
אפגעזאגם םון דער ארבעט צוױי ױניאךאק־
םױױסםען ,נאםאליע העריע און מאלי נױ־
אװי .לעצםענס האט די םיי־מע אפגעזאגט
:אך אן ארבעםערין• מארגארעם קאלינם .די
ײניאן האט דעריבער דערקלערט א סםרײק
א־ן אלע דרײ שעפעיי ווערען געפיקעם .אגב•
איז דאם פיקעםען זייער עפעקסיװ צוליב די
סימפאטיעם .װאס קונים וױיזען ארויס זיך
אפזאגענדיג דורכציגײז די פיקעם־ליין .דער
סםרײק װערס געפירם זיים אנהויב אקםא־
בעי־ .א חוץ דעם האט די ײניאן אנגעקלאגט
די פירמע צ־ם נעשאנעיי לייבאר רעליישאנפ
באארד.
» • •
דעם  15ט ען סעפטעמבער איז .װי בא־
קאנס .אריץ אין קראפם דער פינקס אינם
קאלעקםױוען אגרימענם אין דער מי ס ע'1־
יועסם קאםאן גאררענם אינדוסםריע■ לײם
ו־עלכען די ארבעםער דארפעז קריגען בא־
צאיים פופציג פראצעגם עקסםרע פאר אװעד־
סײם נאך  7אדן א האלב שעה א םאג אר־
בעט .ארבעםער אין איינע פין די שטעטלער
אין אילאנאי .מיטגלידער פין א לאקאל .הא־
 :עז געםײנט אויסציבעסערען דעם קאלעק־
םיווען אגריםענט דורך זײער אז אײגענעם
פי־אן .זײ האבעז באשלאסען .אז עט װעם זײז
בעםער צו פארםיילען די  37איז א הא^ב
שעה א וואך אזוי  :זײ װעלען די ערשמע פיד
םעג אין דער ױאך ארבעםען צי אכם שעה
און פרײםאג פינף און א האלב שעה .דער
בעי“ הבית האס מסכים געװען צים פלאן.
די קלײנשםעטעלזײגע בע־ 1מ־^אכות הא־
בען אבעי־ פארפעלט צי נעמען אין אכם צײײ
זאכען  :ערשםענפ .אז װען א קאלעקטײוער
אפמאך איז גום םאר אלע ארבעסער אין דער
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נאװעמכע־1954 ,
אינדוםטריע דארף ער אויך זײן גוט פאר
זייער שםעטעל .אויב ניט װעט יעדער לאקאל
האבען זימ אײגענעם פלאן אמ דע־ קאלעק־
טיױער אגרימענם ױעט ני ט האבען קײן שום
ממשית .צוױיםענס ,אז זײ װעלען אין די
ערשםע פיר טעג פון דער וואך פארלידען
פאר צוױי שעה עקסטרע אװערםײם.
הערי רופער .גענעראל ארגאנייזער .איז
םאדשםײט זיך באייד צוגעפארען אין אט
דעם שטעםעי איז ביי א ספעציעי^ען ריטינג
געגעבען צ' פארשטײן די ארבעטער װעגען
דער נימ־פראקטי שיײט פון זײער פלאן .די
ארבעםער ־אבען די אױפקלערונג געהעריג
אפגעשאצט איז אײנשטימיג באש 1,אפעז זײער
םלאן צו פארװארפען.
דעם  25סען סעפטעמבער האבען די אר־
בעםער פץ דער ״מערײי ספארטךעיר קאמ־
פאני׳׳ .אין ם ע ריי װיסקאנסין .פינף צו אײנם
געשטימט אין א נ .ל .־ .ב .אפשטימונג ,אז
די אינטערנן שאנעי‘ זאיי ױי פארטיעסעז אין
םארהאנדלונגען מיט דער פירמע.
•

•

•

װיליאם ראזענבל־ם איז דער נײעסטער
מיטגליד אינם םטעף פון אדיםינג דעפארט־
מענט אין שיקאגא יועלכער באדינט די 64
לאקאלען אין פי:ף שטאטען פין דער מיטעל־
ײעסט טערימאריע אײנשליסלעך די צעז '1א־
קאלען אין שיקאגא.

ץ r -----------------------------------------
סאום װעםט דעפ .געוױנט
 35שעדדאעע אי־בעטס־
װאך

J
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דער סאוט־װעםט דעפאי־טמענט האם גע־
װאונען א  35שעה׳איגע ארבעםס־װאך אינפ
אגרימעגט מים דער .דזשאנעט פראקס״
פירמע .באריכטעמ וױיס־פרעזידענט מייער
פערלשםיץ .לױטן אגרימענם ,ױאם איז בא־
נײט געװארען אויף צוױי יאר פאר די אר־
בעםער אין דער פירמעס שאפ איז סענט
קראי םאללס .װיסקאנסין ,װעט א  35שעה׳-
איגע אי־בעםס־וואך אײנגעפירט װערעז בײם
םיף םון ע־שםען יאר פונם אגרימענט.
די ױגיאן האט אויך געוואונען א לױן
העכערונג םון צען סע:ם א שעה םאר װא־
כען ארבעםער און א מינימום סקייל פון
גײגציג סעגט א שעה פאר ארבעטער מיט
איץ יאר דערםארומ .דער אגרימענם אנם־
ד,אלם אויך א פונקם .לוים 'ועלכען די װא־
כעךארבעםער װעלען פ אידינען אין  35שעה
די זעלביגע שכידות .דואס זײ האבען פריעי־
פארדינט אין  40שעה .דער אגרימענט איז
פארהאנדעלט געווארען פון מײקעל םינקעל־
שםיץ .מענעדזשער פון דזשאינמ באארד אין
מינעאפאליפ ,מיגעסאםע.

יאר,אל  H2ציט זיך איבע-
אץ נייעם אפיב
לאקאל  . 142ליידים נעקוועיר און
.שאלדער־  9עד״ ארבעםער .ד.אט זיד פא־
ריגען חחוש איבערגעצויגען אין זיץ
נייעם אפיס  218װעםם  40טע סםריט.
אין דער זעלביגער געביידע פון ד רן ם
ח שאינם פאארד אויסן  12ם ען שםאק.

א פארמעסט צ־ געװינען א  35שעה׳־
א־גע ארבעםם־װאך פאר די ארבעטער פזן
״גערסאן־קאפלאן״ איז ױסטאן׳ טעקסעם.
־אט זיך דערװייל ניט אײנגעגעבען .די פיד־
מע איז מסכים צי געבען א לוין העכערונג
אבער נים קי־צען די ארבעטם־וואך .די
פארהאנדלונגען מיט אט דער פירמע גײען
װײטער אן.
* • •
דער דעפארםמענם ד,אט געװאונען
י| ,ין העכערוגג פון פינף כענט א שעדי׳
טראעקטיװ םרן ערשטען יוני .הײ׳יארi .
די ארבעטער אין *מא־עד גאי־מענט קאמ־
פאני״ אין פעסטדס .מיױויי .דער מינימים
סקעיל איז גןןהעכזןרט געװא־עז צו 85
טענט א שעה פאר ארבעםער מיט זעקס
חדשים דערםארונג.
•

•

•

די ארבעםער איגם שאפ פין דער »מונ־
סינגייעיר האמפאנײ־ אין האמיני ,אקלא־
ד.אמא ,האבען בײ א םפעציעלען מיםינג
אײנשטימיג באשלאםען ארױסצוטרעטען אין
סטרייק אויב די פירמע ־ועט נים נאכגעבען
די י־ניאנפ םאדע ײנגען אין די פארהאנד־
ל־גגען צי באנײען דעם אגרימענט.
• • •
די אינטערנעשאנעל ייאקאלען אין םעגמ
ר־איס ,האט עטאבלירט א סאשעל סױי־־ויס
דעפארטמענט א־נטער דער אנפיר־נג פ.ץ
פ^ארענס באדנער ,רועלכע האט  16יאר
דערפארונג אלם סאשעל װארקער .ױניאן־
מיםגלידער ײעלען קענען זיך באראםען מיט
מים באדגער װעגען זייערע פעיזעני^עכע
פראבלעמען .דער דאזיגער דעפארםמענט איז
דער נײעםםער ציגאב צו דער קזלטיר און
בילדונג ארבעט פץ די סעינס לואיסער
ייניאנס.

ץ r ------------------------------------------

ױניאז אץ מ״אמי אי־גאניד^ט
דיײ *טעפער בזיט
 25ו איבעטעי־
______________________________ v
דער ארגאניזיר קאמפיין אין מיאמי.
וועלכער װערם אנגעפירס פון געגעי־אל אר־
גאניתער אברהם פלאטקין ,האם לעצטענס
באװיזעז אויםצושפרייםען דעם ױניאן קאג־
םראל איבער נאך דרײ שעפער ,באריכםעם
סעםועל ל .מעיסי .מענעדזשער פון דזשאינט
באארד קאונסיל אין מיאמי .די דרײ שעפער
באשעפםיגען  125ארבעםער.
די נײ־ארגאניזירםע פיי־מעס זײנען :
םשאונםי םטאן ענד גרינשמײז ,דזשאזעף
םײגענבױם און מארםי אױ מיאמי .די
ייניאן האם געוואונען א קירצערע ארכעםס־
װאך אץ אנדערע פארבעםערונגען.
אין הסכם מיםן באשלוס פון דער איג־
טערנעשאנעל קאנױענשאן .יוערט איז אלע
נײע אדער באגייטע אגרימענםט מיט דער
ײניאן אין מיאמי אײנגעפירם א  37און א
האלב שעה׳איגע ארבעטפ־וואך ביז יוני
 1955און ביז ייני  — 1956א  35שעה׳איגע
ארבעטס־װאך .אין בײדע םאזען קי־יגעז די
ארבעםער א לוין העכעײנג פץ  6מראצענם
צו קאםפענםירען פאר דער פארליירענער
ארבעםם־צייט.
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מאנטי־עאל גע־
«** דיעס־
י״ > |

די י עי אן אין מאנטרעאל האם גע װאעען
א  6טאגיגען סמרײק געגען דער ״בראדוועי
דרעס׳׳־פירמע איז מאנטרעאל ,ױעלכע האט
געעפענם א :י ט־ ױני אן שאפ אינם פאר־
שטעטעל שעמבי־י בעיסין .״די אומשטענדען
פעם סטרײק ,װי עס באריכטעט װײס־פרע־
זידענט בערנארד שעהן .זײנען װי פאלגט :
די פירמע ,װעלכע איז א מיטגליד אין דער
אסאסיאײשאן האט א קי 1ײ נעם שאפ אין
מאנטרעאל■ אין ױעלכען זי באשעפטיגם 12
בעל מייאכות .אבער זי האט אייך געעפענט
א שאפ אונםערן נאמען ״דזשודי לין״ אינם
דערמאגםען שםעטעל שעמכלי בעיסין ,װאס
איז  20מײל פץ מאנטרעאל .דארמ זײגען
באשעפטיגם  40ארבעםער.
ױען די ײניאן האם זיך דערױאוםמ האט זי
געפאדעי־ט .אז די פירמע זאל אײנפירען
ײניאן באדיגגוגגען אין ,.דזשודי לין״ .אי^ס
א קאנטראקטינג־שאפ פון דער ״בראדװעי
דרעס״ .אבער די פירמע ־אט געלייקענם•
אז זי האט א װעלכען עם איז שײכות צו
״דזשידי לין״ .די ײניאן האט אבער געהאמ
קאנקרעםע באוױיזען ,אז דער אמת׳ער בעל
הבית פון ״דזשודי לין״ איז מר .מאלאטעד.
וועלכער איז אויך דער בעל הבית םון די
״בראדװעי דרעס״ .אויפן גרונט םון אט די
באווײזען האט די ײניאן אנגעקלאגט די
פירמע צלם אומפארטייאישען םשעדמאן פאר
עיבר זיץ אויפן קאלעקםױוען אגרימענט.
דער אימפארטייאישער םשערמאן האט
ענטשיידעט לסיבוז דער ײניאן .אגער -די
פירמע האט זיך אפגעזאגם אייםצופאלגען די
ענטשײדונג .די ידניאן האט דעריבער דער־
קלערם א סםרײק און גענורעז םיקעםען
דעם שאפ .נאך  bטעג םםרײקען איז די
פירמע מ ײצ ה געװארען און געסעםעלם מימ
דער ױניאן נאכגעבענדיג אלע ײניאן־פאדע־
%רינגען•
דער א־גאניזיישאן דעפארטמענם אין דער
דרעסמאכער יוניאן וזאמ א ץ די לעצטע
צ*וײ חדשים ארגאניזירט דרײ נייע שעפער :
די ״װיװיען פעשאן״ .״וואריע ספארםװעיר״
און -בילטםאר דרעס ענד בלאח״ .אויך אין
קלאוק־םרי  Tהאם די ױניאז אי־גאױזירם א
נײעם שאפ די .קעבעק םאכס׳ .דועלכע איז
אן אפםיילונג פין דער ״מאנםראי קלאוקם׳׳.
אין קלאוק־םרייד איז ליידער די לאגע
נים װי עס דאי־ף צו זיין .דרײ אלםע שעפער
האבען זיך אין די לעצםע עטלעכע וואכען
געשלאסען .די דריי שעפער — יפאט־
םעל גארםענםס״. .פעי ר מעיד״ *ח -לידער
גארמענם״ האבעז באשעפםיגם צװיי הינ־
דערם ארבעמער ,פאר וועלכע עס איז שווער
איצם׳ ביים סיף פױ סעזאן .צו געפונען נײע
דזשאבם.
דעם  20סטען גאוועמבע,־ ױעמ די ױניאן
אין מאנםרעאל ד־רכפירען איר יערלעכען
.באל םידזינעם״ ,װעלכער איז געװארעז א
שםעגדיגע י עיל עכע אינםערנעמדנג פץ דער
ייניאן•
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י ל מ ם ע *#ר י חז מןpk .
אמיער ײניזיז געךדעז
םײלדױיז ®*רגופען פיםן
ידיזל*י*ריד .פיר האבען
גע״זמעלס *£נדעז *ויף
*נפייעז דעם ימם»יץ :
פיר ה * מז געװירקם
ױ׳יפיל פיר ה * מן געקעגס .אז די בירגער
זןילעז זיד רזגי םסריר עז :י ח מ ס  -איז די
לעצםע ע םל ע מ םעג .ודענדען פיר זזן אמ־
זער ג אנז עז *'׳ינםליס »ו װיר מז• *ז יעדער
גי ר מ ד ז*ל ש םי מז פאר די ■־*ימחןל*
»ארסײ ק*נדיד*סעז אויפז צצםןף־י *ץ דער

'*יבעדזי‘ ®«יםײ•
אל *י שכל װאלם אוגזער אײפגאבע גים
געדארפם זית אזא שײערצ -עם זױז דיכס
ייד יזי׳אד װי דער  jj(roאז די איאםיגע רע־
*רכליקאגער פירערשאפם האס גאי־גיש גע־
שאז פאי־ די בירגער .אז זײ זאלזין זי י ײדעד
דערױײלעז אדיף נאד  .u p 2פארקערט ! די
רעאיבל׳־קאנער אדפיגיפססןצ׳־ע האם געםאז
אוײ ®יל געגעז די איגםערעםעז פיז דעם
אפעריעאגקים פמילק את ם*עציער ג ע מז די
ארבעםער אינםערעסען .אז םען םאי־ איר
נים *'דאזןין צד דער פאכם .זי האס אודצק־
גדדןאקעז די גאםירלעכע א מ ר ת  r eאפע־
ריקע אין רוערם  r eצענדליגעד ביליאנען
דאלארןיו .צי די •ריװאםע קארפאריישאנפ
איץ ^־נאנםירעז  iהאס צונישם געפאכם דעם
נאציאגאלעז זזאוזיגג פראגראם ; האס u p־
גים געםאז אפאורוםעז די ױניאן־ברעכע ײ־
שע ג עז ע מז ; האם נים געפרראוום צו העכע־
רעז דעם פינימום סקייל .און האט  u pגים
געםאז זאצושםעלזיז דעם עקאנאפישען קרי־
זים  r eלאנד.
דאס זײגעז אלעםעז באקאנטע פאקםע!.
יעדער בי רג עי װײםס אח פילם די לאגע.
דאך־ געםינען זיד נאר צי־ם באדויערען הײנ־
םיגע צײםעז .אסילו אין אינזערע רייען.
מעגשעז ײעלכע זיינען םויב צו ארנזערע
אײפרופעז און בלינד צו אונזערע אפילס.
אבןיר נים געקוקם אױף דעם .מוז דער קאםף
אגגעפירם ײערען .די אייםקלעייגגם־ארבעט
סאר נים אפגעשםעלם װערען .םען מוז זען.
אז יעדער בירגער זאיי שםיםען פאי■ די
ליבעראל פארטיי קאנדידאס־עז■ אויפו צעטעל
פץ דער ליבעראל פארםײ.
איך גלײב קײם אײב עם איז נ ײ טיג צ ,
װידערהאלעז פארװאם עם איז נוי טיג צ־
שםיםעז םאר די ליבעראלע קאנדידאטען דװקא
אײפן צעםע־ 1פון דער ליבעראלער פארטײ.
כאטש א קאנדידאט יוערט דערוױילט ד־רך דעם
סך הכל שםימען װאם ער ל^יגם .עס איז יא
א גרײםער אונםערשייד אייף װעלכען פא—
םײ צעםעל די שםיםען זײנען .די דעמאקדא־
טישע פארטײ רעכענט זיד מיט דער צאל
שטינלעז ײאס א ' י ד קאנדידאםען באקורעו
אויף דער ליבעראל פארטײ ליין .עס איז
בלײז א דאנק די  4הונדערט טײזענט אדער
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 5הרנדערס סריזענס שטיםען .װעלכע ?ם
־זערזז אפגעגעבעץ א־יף אינזער צעםעל•
האבען פיר אזעל מ«.ל אגר עסידע קאנדידא־םעז װי אײדוע־־או הערינואן םאר גארוערנאר
ארן פרענקלת רדזװעלם פאר אםױרני־דזשע־
נעראל•
װאס איז שײך דעם רעפיבליקאנער גא־
װערנאר קאנדידאס ארירדוינג אײװט —
דעבק איך .אז נים עי־ איז אח גיס ער
קלײפס צי זײז א ליבעראל .ער איז א רעה־
*עקםאבלע־־ .דורכשניםלעבער אפ־ססייס־
בירגער .ער את איד האבעז צתאםען גע־
דינם אין אלבאני אלס אסעסגלי־ליים און
כאסש ער האם אלע פאל געהאנדעלם העפ־
לעד־ את קארעקם .האס ער קײז כא־י
אפילו גים געכואכם דעם אנשםד־* םץ
א ליבעראל .ער איז די אנדערע קאנדי־
דאםעז םיץ זײן •ארםיי זישען געװארעז
.ליבעראלעז״ בל*ת אויף אזוי ודייס וײ עס
האס זיד כאדייםעגדיג פאייגרעסערם די צאי׳
ש םי מז  r eדער ליבעיאלער פארםיי .דער
פוםר השכל  r eדעם איעמען איז .אז מען
מח שסינזען 9אר ד.י ליבעראלע פאוםײ
קאנדידאםט) אויפז ליבעראל 9ארםיי צעםטל.
איז פארביגדשג דערמיס זאל פארציי־
כעגם ױערען .אז צײישען די םײזעגםער
דאלאר ידעלנע אונז איז געלינגעז צו זאמ־
לעז פארן האםפית פאנד ציוישעז אונזערע
מיםגלידע•־ .זיינעז דא אײך א צאל פץ אינ־
זערע רעםײערםע וועסעי־אנען ,.זיי .די אריס־
געדינםע סאלדאםען װילעז אפנים גים בליי־
בען היגםערשםעליג אין יעדער אקציע אין
װעלכע די ױניאז נעפם אן אנםייל .אם א-ז
די םעג געקירעז צו ברודער נײםען מארגא־
ליט .געהילפס־פארװאלסער  r eלאקאל .22
א 'יעםעראן פין  . 1910דזשיי .ברעסמאן איז
זית נאםען• וועלכער האם זיד צוריקגעצוי־
גען םון אקםיװעי־ מיםגלידערשאפט מים איי־
ניגע יאר ציריק .און האם אים געבראכם 2
דאלא־ םאיין קאמפייך פאנד .״עם איז טאקע
אפת״ .האמ ער געזאגט .״אז איד בין שוין
גים מער צװישען די אקםיװע מיטגלידער
וועלכע ארבעםען איז שאפ  :איך םיל אבער.
אז מײן ױניאן מאכט אן א״יפרוף איז עט
פינקס אזײ געצילס צי םיר װי צ  ,די אנ*
דערע .נעפם אן מימ ביישםייערונג אין זײט
זיכער .אז איך װעל שטימעןי' לוים דעם
וואונםש  r eמײן ױניאן״.

ש םיד פ כאר כזאײ ;־ א פ צי דער
אסעכזכלי
אונזערע מיטגלידעד װעלכע װאוינען
אײף דער איםט סײד — אין די גאסען ארום
די אמאלגעמײםעד אין אין די וולאדעק הײ־
זער .איז  4טען אטעמביי דיסטריקט — הא־
בעז אן א־יסעיגע־־־ינ' עכער געלעגענריײט
יאס יאר צי רעגיםטריי־ ען ױיער סראטעסצ
געגעז די רעאקציע סיז די רעפובליקאנער
דירד שטיגיעז פאר ־ אינזערען אז אײגענעם

פענשען װעלכער איז דער קאנדידאט פאר
דער אםעמבלי אײפן ליבעראל פארםיי צע־
םזיל — פארי גדאס .דער געהילםס־גענע.־א'
פענעדזשעד  r eדרעס דזשאינס באארד.
איך גלדיב .אז עס איז איבעריג צו דער־
קלערען אונזערע פיפגלידער װער פארי
גראס איז .פאר העכער  30יאר באטייליגם
זיך פארי *גראס און איז זייער אקםיװ אין
ד»ר ארבעסער כאװעגונג ארן אויםן פארי־
םי־טעז פעלד .ער איז אסם געװען דער קאנ־
דידאס אײפן פאציאליסםישען צעםעל אין
פא־ די לעצסע ע ם ל ע מ יאר איז עד איינער
 r eדי פראפינעגםע ארבעםער־פירער פ־ן
דער ליבעראל פארטיי .ױאס גרעסער די צאי
שםיפעז פאר זית קא:דידאס*ר .אלץ אנזע־
ע.ױדיגעי־ װעט ד ץ אונזער ז״ג דעם  2סען
נאװעפבער.
אץ פ ״׳י ד
די ניו יארק .נדיפס״  r eױנטאג .דעם
ם 2םען םעפסעםבער אץ  r e 30סםען אקסא־
בער .האם איז זױר .אינדוםםריעייער אפ־
טיילונג״ געדרוקם ארםיקלען מים בילדער
'ועגען דרעס סרײד .די בילדער זײנעז גראד
געראסענע איז ״ית»ז א גרויסען דרעט־שאפ
ב ײ-דע ר ארבעט .אפעיײיםארס זיצען פאר־
ניפען בײ די מא שיגען; פינישערס בײ די
סישלעך .לאםערפ שנײדען• אח אין גאפ
װערען שטופ־וועגעלעך םים פא־טיגע דרע־
סעס געלאדען אויף גרייסע סראהס.
אין די ארםיקלען זאגם זיך .אז עס ז ש ״
סעס מים הערבסם באשםעליגגען אויף װײ־
בערישע בגדים ציליב דעם וואס די ײם־
סיבים דיאבען זיך דאס יאר א ביםעל פאר־
שפעטיגמ .צױײסענס זײנען די באשםעלינ־
גען לכתחירה געױען קלײנע .ריכםיגעד גע־
זאגט .די ריםײלערס האבען זיד ניט געאײלט
צי מאכען נאשםעלינגען .זײ האכעז גע־
דענקט — און איך גי^ייב אפשר מיט .י־עכט —
אז װען זײ װעלען אריססארקױפען װאס זײ
האבען .װעלען די צי יעדער צ־יט קענען ?״■
פעז פריש־געמאכטע דרעסעט.
אויך דער יועכענמלעכער זש־רנא״ .1די
״ײנײםעד סטײטט ניוס״ .פיז  15םען אקטא־
בער .רײסם זיך א־יף אלע כ־יים מיט א
שרײענדען קאפ .אז דער נייער ״בים■׳ אין
ניזנע ס דאט זיך־ שײן אנגעפאנגען .דער
פארקײף אץ דער טעקסטייל אינדוסטריע.
אין יועלכע א־נזער דרעס טרײד איז א ײ ע •
גערעכענט .האט זיד■ לײט דעם זש־רנא־־.
M
פארגרעסערט אייף גאנצע  3פראצענט.
הלוואי זאי 1דאס אמת זײן .לעת עתה .זעען
מי■־ דאס נימ .עס האט זיך יא באײיזען א
בי־סעל ארבעט אין דעו בעסערער ליץ• אבער
עס האט י אנג ניט אנגעהאלטען און איז
באיי ד שטי־־ געװארען .איצטער גרײ׳ט רען
ײד דארט ריט ישאלאיגגס״ צ• די אױי־
ג עי ופענע ■״קרוז־ל־ץ״ אדער װי זי איז בע־
סער באײאיטט ־אלס די פאלם ביטש ליין.

גאודעמבעד1954 ,
״ עו אלץ ז א' גימ כשורד״ מײנם דאט אמ־ סו  ,19װעלכע פארדינען דערכאנט צו 'וערען•
דאס ױינען צװיי פענ שען וועלכע האבען גע־
העכםםענט א פאר װאבען אדנעמ•
בײ די ניליג ע דע ליעם איז נאך דא א דינס די ױניאן אין פארשײדענע פאזיציעס
ביסעל ארבעם .דאס הײסם נים אין גאנצען אז באלײױנג .אנפאגגעגדיג זייער אקםײוי־
ליץ .אבער אין די פעיםםע שעפער ארבעם טעם אין שאפ אלם םשע׳רלײם אה פרײז־
מעז צ' ביפלעך .װי לאנג דאס ורעם אנ־ קאמיםע מיםגלידער את שפעםער אלם עק־
הא־־טען וױיסם אײן גאט .אין אייגעמיץ מוז זעקוםױו באארד מיםגלידער ; דעלעגאםעז
געזאגם װערען .אז עס ױערם צו ביסלעך צ־ם דזשאיגס ^ א ר ד .איז נאך שפעםער אלם
אפגעװישס די מחוצה פין ביזי און םלעק דעלעגאםעד צי 'די קאנווענשאנס פון דער
סעזאנען .די צײס איז אװעק װען עס האם א .ל .ג .װ .י״ דאס זיינען די ברידצי־ פייייפ
אײז ודאד געפלאקערם אין םרײד װי א ײײס און דזשאזעף רובין .מיטגלידער פ r
העייער פייער אמ עט פיל>גט אפגעהאקם לאקאל  r e ,22דעם שאפ — דזש־ניאר פאר־
״ערען װי פיט א רעפער די נעקסטע װאד• מאלפ 7 498 .םע עיו ענ > װאו ױי האבען
דעם אמת זאגענדיג פארדדיטם דאט אוגז לעצטעגט געארבעט םאר נאענט צי סג יאר.
דינסםאג .דעם  21סםעז טעפכעמבער
גאנץ ו ױיניג יויער י־אי־ט דעז ניט גערואי*ם
זען ,אז דרעסמאכער זאלען ארבעםען דאם האבען די ארבעםער  r eשאפ געםאכם אן
גאנצע יאר .אפילו אן אװעי־םיים י את אפשר אפ שייד־פאיםי לכבוד• די צדויי כרידער און
גאד צװײ מיםגלידער  r eלאקאל — 10
גייס טאקע די ציים צו ד ע םי
יעדענפאלס .אין די שעפער װאו עס איז הערי םאלאםאז און בען גאלדען .ברדדער
נאך דא ארבעם .דארף פען אײפםאםעז אױף מעקס לעיק .שאפ־טשערמאן .האם צו דעל
די פרײזען .מעז פ ח שםרענג רעװידירען די געלעגענהײם איימעלאדען א צאל פארשםײ־
״דעפקריפשאז ליטםען׳■ און זען אײב פען ער  r eדער ײגיאן .צװישען זײ דעס שריײ
לייג ם ריכסיג באצאיים■ אמ אז קײן שום בער  r eדי שורוו^ ברודער װ .הימעלפארב.
עקפםרע ארבעם אויף דער דרעס װערם גימ דער לאנג־יאריגער ביזנעם־אגענם .װעלכער
צוגעלייגם .דארם ודאו עם מערקעז זיך פ«־• האם אין די םריערדיגע יארעז געפאקם איז
־ 4עצרנגען מוז מעז אומבאדינגם עס גי^ייך געמאזעיים ביז עס איז אים גללוגגען צי
מאכעז פון דעם שאפ א מוםמער פון אײ־
אײפגעפעז רים דעם ביזנעט אגענם.
ניגקײם און קאםםסלוסםיגקײם .האם אין א
מיר געדעגענעז זיך כי ט  :א ך א פ אר
געפילםולע רעדע אוי סגעד ײק ם דעם גע־
^?נזי װע םי ^גליד ער
דאנק .אז ער איז שםאלץ פי מ די אויפםו•
עם איז שײן דער זעקסםעי־ יאר זיים פיר אוגגען  r eדי ארבעםער םץ שאפ ורעלכע
האבען עטאבלירט אונזער רעםייערמענם־ האבען א רעקארד םרן פײנע פארדינםםען
פאנד .דורך דער ציימ האבען זיד צוריקגע־ און א הייכע מאם פון ברידערלעכקײמ אמ
צײגעז קארגע  4םויזענם מיםגלידער .פילע סאלידאריםעט .ער האם אויסגעדריקם זית
 r eזיי דינעז אז צװײסעל גערוען צװישען באגײסטערװג מיט די דערגרייכ־נגען r e
די ערשםע בויער און טוער פון אונזער ױ־ דער ײגיאז װעלכע האם צװישעז אנדערע
נ י אן .מים קליינע אויסגאםס־פאייען ייעבען אױםגעקעמפם םא<־ אירע מי םגלי דדי די
אינזערע פענסיאנירםע מיטגלידער א שטי־ מעגלעכקײט צוריקצוציען זיך פון דער אר־
י׳ען באשיידענעם לעבען .אץ געניסען די בעם אױף פענסיע .דערבײ האט ער ניט
פריכם פין זייערע ש־וער פארהארעװעםע פארפעלט צי געבען אנערקענינג צ־ם אײ־
יארען .דעם יאר האבעז מיר שוין ביז איצם גענםימעד םיז שאפ .מר .קויליש .פאר ײמ
גומגעהײסעז העכער  1ט'יזענם אפליקאנ־ מענשלעכע און װירדיגע באציאינג צו די
טען .אבער צװישען זי־ איז שוין במעס ניםא ארבעםער.
אין זעלביגען זין האט אײך געזאגט א
רער פין די אלםע װעטעראנען .דאס רוב
מענשען ורעלכע רעטײײרעז הײ־יאר .זיינען פאר װערמער דער טשעי־מאו — ברודער
װעםעראנען פין א ױ־־־ר עדאכע — פין דעם לעיק .צום שלדס האט ברודער בעני נאוער.
גרייסען חשענעו־אי ,ר-רײ? פין יאר  . 1933איבערגעגעבען די פיר ברידער א'ז נאמען
דאס זיינען מענשען ״עלכע האבען זײערע פוז שאפ װערםפוייע פרעזעגםען און האט
פארדינסםעז אלפ י־ניאז ליים אץ ױינען געוואינשען .אז זײ זאלען י 1אנג לעבעז און
:אכגעקימען אלע רעגולאציעס םון פאנד .אנהאלםעז זײער אינטערעפ אין דער אר־
דאפ הײסט ,אז זײ זײנען אמװײניגםטענס בעםעי■ באוועגיגג.
ל 6יאר אי^ש אץ האבען געארבעם אין דער
דער יעדלעכער צײאכלענפאד פץ
אינד־סטריע נימ וױיניגער װי  15יאר .אבער
׳ ikiכ>׳ »'  -ײו ײי • ׳ :אר
פארט ניט יעגער עלעכענט וועלכער האט
ל־ים די באריכטען אין ד די טעגלעכער
געלײגט דעם פונדאמענט פון דער ארגאני־
זאציע .די מענשען איז די ײניאן אנגעקומעז פרעפע וױ א־יך פון די מינדלעכע רעפארטכ
א סך לײכטער .פון פאי“ יצײ פארפאלגונגען װעלכע מ ײ האבען א־״סגעהערם פון אײ־
האבען זײ גליקלעכעריוייזע :ים געוואוםט .ניגע דעיעגאטען .מעג די י 1עצםע קאנװענ־
אדן פין ״בלעקליסט״ א־־דאי ניט .דאס הא־ שאן פץ דער אמעריקען פעדעריישאן אײ
בען זײ א-ן מ ײ א^ע .צי פארדאנלען די לייבאר .באצײכענט װערען אלס אײנע םין
אפפערװיליגקײט א־ן דעם עק שנ־ת׳דיגען די ױיכטיגםטע אין איר לאנג־יעי-יגער גע־
קאמף פ־ן די אלםע פיאנערען■ װעלכע הא־ שיכטע .זי האט זיך אײסגעצײכענם מיט איר
בען דירך לאנגע א־ן אפט פארביטערטע גרײסען פארנעם .זי האט ־עאגירט איבעל
לאמפען ד־רכגעבראכעז א ױעג װעלכע האט ױיכםיגע אינערלעכע ענינים א־ן האט זיך
דעי־מעגלעכס א שטארקע "ני אן מיט כלער־ ארייסגעזאגט איבער דער פאײטיק פץ לאנד
י'ײ רעיעפיטען פין •■;•■ 1כע מיל געניסען אין א קאנקרעטען טאז■ ־ײ עס פאםט זיד
םא,־ אזא יױכטיגע :אצ י אנ אי ע לערפער*
דײנט־צו־טאג.
צװישען די הײ־יאריגע אפליקאנטעז גע־ שאפם.
דאס האבען טיר אייץ צו פאדדאנקען די
פינען זיך ציוײ אלםע מיטגלידער פון יאר

י^ זײצ 25נייע צײסען און נײע םענדענצען אין וועלכע
םיר לעבען .אבער נאך פיל םער דארפען
מיר זית צופי־ידעז פים דעם גײסם פ מ דעם
נייעם פירער פת דער פעדערײשאן — סר.
דזשארדזש פיני — איר פרעזידענס .דער
דדאס איז א פשים׳ער אכיערי־אנער ארבע־
םער — א פלאפבער —• 'ועלכער א ת ב ת פי ט
עםלעכע יאר צוריק געשעז ב^ויז א קלײ־
נער בעאפטעל איז זית לאקאל־ירניאן.
פיס זית דערהויבונג צו זייז איצםיגען אםם.
איז ער אזײ הייך אײטגעיואקסעז .אז אים
איז פשיס ניש צי דערלענעז• זית וױסען
א־ן זײן ארט ר־ידען איז צו בא־יאינדערען.
אין פערקודירדיג .ײי ער האט פאר אי*ץ
צייש אץ באנדײייגט זיך את פילע געזעל־
שאפסלעכע עהקים.
פיר ייעם נאך אױסקרמעז צר שרײבען
'יעגעז דער פראגראם .וואס איז אנגעגיפען
געװארען בײ דעי־ י׳עצםער קאגװענשאן.
איצם װיל איך ד ך אפשםעלעז בלויז אויף
דעם פעדערײשאן באשלוס אין באציג די
שעלפעיי־ פאנדען .װי באװאוסם .הערעז זיך
שײן זײם א לענגערע ציים פאר ש״ידמע
איפפריעדלעכע קלאגעז 'יעגען די שאר־
װאלםינג  r eזײ פאנדעז כצד די ײנתגנפ.
עס איז שוין אזײ וױים דערגאנגען .אז דער
ײנײםעד סםײםם קאנגרעם האם אנגעפאנגען
אן אונטעו־דכונ^ ליידער האם די ארבעמעד
באורעגוגג נים ארייסגעװיזען געגיג אינםע־
רעם איז ד>ר זאך א.ץ האם זאגאר אין איי־
ניגע פאלען געגיפעז א נעגאנױװע שםעלונג
צו די אונםעדזוכונגען .פרעזידעגט דוד דו־
ביגםקי האמ אין א לענגערען ארםיקעל■ אין
דעם -אפעריקעז פעדעריישאניסם״ ,ידעלכער
איז איבערגעד ײה ם איז פילע נאציאנאלע
צײםשריפםען .זיך אפעז ארויסגעזאגט ,אז
אויב די אי־בעסער באװזיגוגג ורעם גים אנ־
נעםעז קית באלדיגע פיםלען צר זען .א ד׳ די
'יעלפעיר סאנדעז זאי^ען שםרענג און ערלעך
פארװאלםעט ווערען .װעמ ער ניט האבען
דאגעגען .אז .די רעגירונג זאל זיך אריינ־
פישעז צו פארזיכערעז זייער עקזיסםענץ אץ
װײטערדיגעז פראגרעס•
רעדעגדיג װעגעז וועלפעיר פאנדען בײ
דער קאנװענשאז פ־ן דער פעדעיײישאן האט
פרעזידענט םיני געזאגם. :דאס זיינען הײ־
ליגע געלמער װעלכע באלאנגעז ניט צי קימ
ײניאן אדער צו אימיצען אנדערש אויםער
די אינדיװידיעלע מעמבערס■ 'ועלכע זאם־
לען א רעזערװ פאגד װאס זאי־' זימ איפשםאנד
צ־ באזארגעז זײ אין פאי פין קראנקהײט
אדער אלםהײט .פער ייי  °5פראצענם פרן
די פאנדען װערעז פארװאייםעמ װי עס בא־
דארף צי דין .עס איז אבער ניםא קײן אנם־
שולדיגונג װאי־ום א פייו ו פראצענם איז
ניט אין ארדענונג  99און זאגאר  99און א
ה ^ ב פראצענם אויף דעם געביט איז ניט
גוט גענ־ג!״ .פיני האט אפעז דעי־ללערט,
אז די פעדעריישאן װעט ניט האבעז דאגע־
גען .אז די פעדעראלע ר עגירעג זאל אגנע־
מדן פאסענדע געזעצעז װעלכע׳זאלען שטע־
י עז די ױעלפעיר פאנדען אונטער איר השגחה
און אײף אזא אופן פארזיכערען זיי געגען
שװינדלערישע באלעבאטים ,אינשוי־ענס האמ־
פאניט .הינקמ ־יי געגען איםארענטלעכע
ײניאן פארװאלסער.
אין דער צײט װאס די קאנ־יענשאן פון
דעל פעדעריישאן איז אפגעהאלטען געװא־
רען איז לאס אנדזשעלעס ,איז דא ,אין נ ױ
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יארק .פארגעקומצז זןן אפענער פ*רהער אי־
בער די ױעלפעיי־ םאנדעז׳ אנגעפירם דורך
דעם שטאסישען אינשורענם דעפארםמענם.
צס ווייזס זיך־ ארויס .אז פון די  650בא־
דנדערע װעלטעיר פאנדם .ורעלכע ןיקזיסטי־
רעז אין דער שסאס .זיינען ביז איצס אונ־
םערזוכם געװארןיז  .135פיז וועלכע  73זיי־
בען געפינען געװארעז צו זיין פינקםלעך אין
צרלעך אדםיניסםרירם  41 :זײנען געפונען
געװארען מים א שלעכטער םארוואלם־נג און
 21זייגעז פשום בא׳גנב׳עם געיזארען דורך
זייערע ױניאן םשינאװניקעם.
ז־ערגד־י װיל איך דא םודיע זיין דאס
אויך אונזעי צ פאנדען — דאס הייסס דער
העלםה צנד װעלפעיר פאנד און דער רעטײ^
ערמעגם פאגד — וועו־ען איצם אמםערזוכם
פון דעם זעלבען אינשורענם דעפאי־סמענט.
און זאל דא געזאגם ווערען .אז די אונםער־
זוכונג איז א פולשםענדיגע .באשםייענזײג
פון א גרױסעז םםעז ,פיז פאבליק סערםי־
פייד אקאונםענס און לאיערס .שוין  2מאנא־
םזןן וײ זײ זײנעז ביי דעד ארבעם .איבעריג
צי זאגען .אז די אקאמםענס באקימעז פון
אינז אלע נויםיגע קאאםעראציע און הילף.
סיר האסען .דאם ווען די אונסערזוכמג וועט
פארענדיגם ווערען װעם דעו־ אינשורעגס
דעפארםסענט אונז אויך צושםעלען זיין
באריכס איבער דעם צושסאנד פיז אוגזעדע
פאנדעז .ידעלעז פיר עס גערעז פאדעפענם־
ל ע מז•
ע כ ס ער אכזעריקאנער ריב ער אדיזפ
אנפאגג לעצסעז סאנאם איז פארגעקוםען
דער יערלעכער באנקעס םון .פרידא ם הויז״
*־יף ײז רי מז עס איז געערס געדוארען דער
ראדיא־נײעס לאטענםאםאר עדרדארד ר.
מארא•
״פי־ידאם הדיז״ איז דעי־ גאמען םון אן
ארגאניז אזיע װעלכע איז אנסשסאנעז אנ־
פאנגס פדן דעס  2נהמ װעלנױקריג אין װאס
האס זיד לכתוזילה אפגצגעב£ן אויסשלים־
לעך םיס סאסעריעלע הילף פאד ענגלאנד.
װע׳לכע איז צי -ענצר צײס געשםאנעז אין
א פאדשײײנמלסעז קאפף מינר היטלער׳ן
ארן זײנע גאצישע הארדעם .נאך דצם וײ
אדגזעד לאנד איז א ד ײנ ג מ ײג עז געדואדעז
איז קזײג האם ד• א רג אניז מי ע זױיטגעבריײ
םערס אירע אקסידויסעסעז איז .םד־ידאס
הריד׳ האס כיטלעכװ׳ײז אגגעפאנגען  ' 5פאר־
נעמען דעם פי״אץ פרן א ד.וי*ם*קודאויסיר
איז ?ארן* פאר פרײהײס אוץ דעטאקדאםיע.
די ארגאניז אזיע האלס זיד אדיף איז איר
א ײ מנ ע ר מ ביי ד ע אייף ד־ער  40םסער גאס
די הײם *  rדי אנםי־דים־
.״אס זדז
?דיטינײ שאו ליג אה ע:י*זכע געזע^שאסט•
ל ע מ איגטסיסיציעט.
שו׳ץ ' uאר ידי עס ע קדט הירס די אי־
ג אניזז מד ^ ציוישען אירע ריםגלידער *:־
פינעז זיך א ז א ל זגינ^ליטרייכע אטעריקאגער
ליבעראי*עז איז געלעייגםז פת פארשיידענע
שאכױי״נגען .אײב איד ראך גיס היץ םעית■
דאבם מיר .אז אײך די קאפרניטסישע פאר־
םײ — דאן איז זי נאך געדוען רעטפעקטא־
בעל — האס אנפאנגם געזרכט צי ײערעז א
םיי׳־‘ פון איר .דייער םשעק אויף 54(00
דאייאר איז א ב עי ג־־ייך צ'י' קג ע ש' ט ס גע־
װארעז• אוגזער אינטערנעשאנעל איז פאר־
בליבעז ג ײי שצז די ה שיב׳ע ספאנפארם און

ג ע ר ע נ ט׳ י ג ל ך ט
םינאנציעלע ש מי צעיס פין דער ארגאניזא־
ציע גיז הײנט !י םאג.
יעדעז י אי װערם אויסגעקליבען א סרא־
מינענםער בירגער װןילכער האס בײגעםרא־
גען צו דעם דעסאקראםישען גײסם פון לע־
בען .פאד א םפעציעלער אויםצײכענונג .דעם
יאר איז דער סאנםעל געפאלען אויף די
פלײצעס פון עדוו ארד״ד .מארא .פאר זיין
מוטיגען קאמף געגען דעם םרויעריג־בארימ־
מען םענאםאר מעקארםי .םארא האם בא־
װיזעז אײף זיץ װעכענטלעכע םעלעמיז שאך
פראגראם װי סקאנדאליעז און אימאמערײ
קאניש דער וױםקאנסיז םענאטאר באגײם
זיד מיט די עדות װאס םיע םען אייף בײ
ד ץ קאמיםע .אײף א שטילעז אח װירדיגען
׳ אוםן האס עד אנאליזירם די באהאנדלונג
פיז געװיסע פערזאנען בײ זייער אויפםריט
אדן ד׳אם באװיזען וױ גרויזאם .אומקאנסטי־
םיציאגעל .זוומסארשעמט און גידעריג איז
ט מ א ר םי׳ ם אײסםידונג בײ די זיצונגען.
מעקארםי איז אויפגעדזנגם גןןווארעז און
י.אט באלד פארלאנגס א מעגלעכקײט צו
עגטםערען אויף דער םעלעױיזשאז פרא־
גראם .אזײ װי ער איז בשעת מעשה געווען
פארנומען .האם ^ער באשסימם אן אנדערען
אײף זײן פלאץ'.דאם האם ײד מארא אנס־
זאגט נאכצדקימען .כלעקארםי איז ווײכער גע־
װארדן און װען ער איז אויפגעםראסען
אײסן פיאגראם האס »ר װידערהאלט די
פעקארםי שםיק .מארא איז אים קײן בעל־
חיצ נים געבליבען .אויף■ מעקארםי׳ס בא־
שילריגונג  1אס מארא איז א םעלא־םרעװע־
לער .האם פארא >עוויזען א ברײו פון פי־ע־
זידזגנם אייזענהאוער אין וועלכען דער פרע־
זידענמ באדאגלט אים פאר זײנע דינטםען
אין פארלויף פת ל מ ם עז קריג .רערזעענדיג
דעם בריװ איז םעקארםי אנסדי ױגען גע־
”אי־עז•
א פײטסעדהאסם םיפזיניגע אין העכסט
באלערענדע רעדע האט פארא געהאלםען
ביי דער געלעגענהײט .די געדאנקעז וועלכע
ע־ האט ארויסגעבראכט ױינען יײרקלעד א
פרײד םאר יעדעז פראגרעםיװען דענעען.
דער גרויטער ערלם איז געזעטעז געשפאנם
את דזאס מנדט געשלוגגעז ויינע װערםעד.
דעד לײם־טאסיװ פון דער רעדע אױ געװען.
אז פיר פ תען האבען• אינסעד איצ אומ־
שטעגדעז אדן באדינגונגען• סױ׳שםעגדיגע
פרײהײס פת װאדס א*ן שריפס .און דארט
ייאו עס ײע׳־ען באגרענעצט די טעגלעכקײ*
א פרלקאטען אויהםײש פרן ידיגונ־
טעז
גען .ײערס געלייגס דער פונדאמענט םאר
טיראנײ און דיקםאסור.

סדױעד־אױשדדוד,
טיר .די ארכעסער  r eיײל סנדיגפעג־ם
דרעם שאם  7 525ס ע עוועגיו .דריהעו אײס
אוגזער סרויער אויף דעם פלוצלדנג פאר־
שטארבעגעם ביזנעט אגענט ישראל ראזענ־
פעלד ןך׳ה -וועלכער האס פאר פיל יארען
געסרײ ארן צר־־עך געדינם אונזער שאפ ביז
זית ' ע צ ם עז םאג פון לעבען .מיר יועלען
אים אי׳עמאל דערםאגען צוס גוסען.
ככײ־ ז ״ז אנדעננ•
ש י ל י פ נ א ו י א ק .שאפ־טשערפאן.

בילדונג און קולטור פראגר^ם
פון לאתאל 22
דער קולםור־דעפארטמענס פון לאקאל
 22באריכםעט ,אז ער האם פארן קומענדיגען
װינםער־סעזאן צמעגרײם א ,פילפארביגען
פראגראם צי כאםרידיגען די קולסור־באדער־
פענישען פון זײנע מיטגלידער.
יעדען דיגסטאג 6 ,אזײגער אין אווענט
װעלען אפגעהאלטען װערען דיסקוסיעס אי־
בער אקטועלע פראבלעםען .די דאזיגע דיס־
קוםיעס גיבען א מעגלעכקײט דעם באזוכער
זיך צו באקענען מים צײם־פראבלעמנן ,און
גלײכצייםיג לערנען צז רעדען בײ עפענט־
לעכע פארזאמלונגען.
יעדען מיםוואך .האלב נאד זעקם אזײגער
אין אווענס װעם געגעבען װערען א קורס
אין געשיכםע און קאמפען פון דער אר־
בעטער באוועגיגג.
דאנערשטאג אײענט װעלעז געגעבען
װערעז ע מלי שע קורםען פאר שפאניש־רע־
דענדיגע מיםגלידער .דעמ זעלביגען אװענט '
קומט זיד אויד צתאטען דער כאר ,אין
ײעייכעז טיםגלידער האבען א געלעגעגהיימ
צ־ לעי־נעז זינגעו אמ לייענען מוזיק־נאםען.
דער לאקאל האט אײך א ביבלראםעק.
ײאס גיט ארוים ביכער אין ענגליש .שפא־
ניש און אידיש■ אי ב עי געשיכטע .עקאנא־
מישע װיס?ינשאפט ,פסיכאלאגיע .װי אויך
בעלעםריסםישע װערק.
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בײם רודער
ײן הײנטיגען ארטיקעל
האב איך געזאלט אנ־
הײבען מיט ענינים פין
דעם איצטיגען עלעק־
שאן־קאמפיץ .אבער צו־
ליב דער געדריקטער
•טמימינג .איז וועלכער
מיר אלע געפינען זיך איבער דעם פ ײצימ־
דיגען טײט פון אונזער ליבען .גיטמוטיגען
דר .ב .האפמאן־צבױן .װילט זיך מיר זא־
געז צטלעכע ווערםער א־יף זײז פרישען
קבר•
מים צבײנ׳ס םױם ־אם אונזער ױניאן
פארלוירען אײנעם פון אירע איבערגעגע־
בענםםע פרײנם .וואס איז אונז בײגעשטא־
נען אין די קריםישסםע פעריאדען םון אינ־
זער עקזיסםענץ .מיט זײז מאיאלעז כוח און
שרייבער־טאלאנם האט צבױן ,ד-רך זײנע
עדיםאריעלם און ״צײם־גאםיצען״ .פריער
אלס רעדאקטאר פון דער .נייער פאסט׳ און
אין די לעצמע  20יאי־ אין דער ״גערעכםיג־
קײט״ אוגז געשטארקם אין אונזערע קאט־
פען געגען דרײסענדיגע כוחות אמ אונז
געהאלפען איבערטראגען אינערלעכע צע־
טרייסלונגען אין אונזער קלאוקמאכער ױניאן.
װי א רבי ,האט ער אונז — זײנע תלמי־
דים — געלערענט וױ אזוי אפצושאצען גע־
זעלשאפםלעכע דערשײנונגעז און פראבלע־
מען .ער האט אדנזערע מיםגלידער געלע־
רענט נים נאד װי אזוי צו קעמפעז פאד
מאםעריעלע פארבעסערונגעןsq .־ אריך װי
אזוי אײםצונוצען די מאטעריעלע דערגריי־
כינגעז פאר ױיער גײסםיגער בארייכערונג.
צבית האם א סך בייגעםראגען צו דעם װי־
הען אין קולטור פון אינזערע אידי שע אר־
בעםער אמ צ-ם הויכען פי־עסטיזש פון אונ־
זער ארנאניזאציע.
אין דעפ גרויסעז בגין פיץ א-נזער קי*ארק־
מאכער י מי אז און פון אונזעד אינטערנעשא־
נעל וועם צבײנ׳ס גארען ױת אן אייביגער
מאנימענם.
כב  Tד ץ אנדענק.
” עג עז ד ע ם ע ל ע ^ ש אן לןאספ ײז
דער גיםער אפריף פץ אונזערע נ!יט־
גלידער אײפן אפיל פמ דער ח ש אינ ט־
באארד עלעקשאן־קאמיםע .בײצדשםײערען
פארן פאליםישען האמפײן .איז א בא-ײױ
פון דער הױכער פאליםישער רײפקײם פון
אינזערע לייאוקמאכער .כאםש דעי־ סעזאן
איז נים געױען אזוי גום אץ די אומגינס־
םיגע י אג צ איז כרייד שאפם א סך פראבלע־
טען .םײ פאר אונזערע בעיי נל^אכית■ און סײ
פאר דער יוניאן .האבעז מיר פונדעםסװע־
געז נים פארנאכלעטיגם בייצ־םראגעז א-נדער
חייק צום ע^ק שאן־קאמפימ•
פאר דעם וואו־צמען אפריף פין ארנזער
מימגלידערשאפמ — ריץ ד.אי-צ'געז יישר
כח .עס קוםם אײך א דאנק אונזערע שאפ־
משערי 1ײט ,אדםיװע װאלונסירען ארן מים־
גייידער פונם רואל־האמיםעם .סאר זײער
םיכםיגער ארבעם ביים אויםזאמלען די
געלם־ביישםייערינגצן .דאלארען זײנעז א
וױכםיגצ אמוניציצ אין אינזצר קאמפיין.

םץ איזידאר נאגלעד,
גענעראל נזענעדזשער קל^וק דז ש^ינםבאארד
הײ־יאר ,צי.ידצרװיילצן א ליבצראלצ אדניי־
גיכםראציצ איז ־ אלנזצר הטײט און פרא־
גלצסי־יצ פאי־שטייער אין קאנג־צס א־ן אין
ספײט־לצגיסלאטור .־.
אבצר דא־יארצן אלײז זײנצן ניט גצנוג
אײב זײ ײצרצן נים צנמזזיאסםיש אונטצר־
גצהאלםצן ד-רך םיכםיגצ װאלונםיר־ארבצט
איז די פאי 1י םי שצ קליבצן פון דצר ליבצרא־
לצר פארםײ ארן דולד אונזצר שטימצן י צ ם
צוױיםען נאװעמבצר .איצם■ אין די י 1צצטע
םצג פאר די װאלצן ,דא־פצן מיר אנשטדצנ־
גצן אונזצלצ כוחות צ -דערפירצן דצם
צלצקשאז־קאמפיץ צו אן צנדגילםיגצן זיג.

די ױאלען דעם צ ד ײ צ ען  :א ױ ע מ כ ע־
באדיכטצן פץ פאליטישצ ־צקספערטצז
אץ די •פראבצ-אפשםימונגצן ,װאם מאנכצ
צײטונגצן אין ניו יארק האבצן דורכגצפירם
צווישען די לײצנער וױיזצן .אז דצם צוױי-
טצן נאוועמבצר האבצן םיר א גיטצן שאנס
פטיר צי ײצרצן פ-ן דצר רצפובליקאגצר
אדמיניסםי־אציצ אין אינזצי־ סםייט און
דצו־װײאח די י 1יבצר א'“ צ פארםײ־קאנדידא־
םצז•
אפטימיסטצז זאגצז פאראויס .אז די דצ־
מאקראםישצ אץ ^יבצראלצ פארםיי קאנדי־
דאטצו פאר גאייצרגאר און א םוירני־ח שצ־
גצרא •1-צ־יצריל הערימאז און '•:צנקלין
ררזוועלט .װעלצן קריגצן ארים  52פראצצנט
פין אייצ שםימצז• ײאס 'יצלצז אפגצגצבצן
ײצלצן אין גאנצען סםיים .פצסימיסםצן
האלםצן ,אז דצר פראצצנםוצלצר שטימען־
א־נמצרשייד ײצם ױת ? 1-צנצר .אבצל אייצ
זיינען מטכים ,אז די היינטיגצ עלצקשאנס
אין ני־ יארל• ײצלצז דיז■ ־ראס נייר ררפצן
איז צנגליע .א ״קלא־ז רצינד.
צס איז ד צרי בצי נײםיג .אז הישער•
ב-כשטצבלצך קי־י אײנציגצר מימגליד ,ז אי
גים פארפעייצז צ־ באטיײייגעז זיד אין די
ידאלצן אין א־יך זען .אז זימ טשפחה און
פרײנט זאלצן דצרפי^צו זייצר בירגציילצכצ
פי 4י כם און אפגצבצז זייצי־צ שםימען פאר א
״נײ־דיל״־אדמיניספראציצ אין ניו יאדק.
יצדצר עעהםרצ שםיפצ פאר די .ניו־ז ײל״־
קאנדידאםצז װצם האבצן א גרויפעז װערם
אין די איצםיגצ צי*צקשאנם א'ז ײצם זײן א
י׳אפצםצ צרד א-יף דצל יצפיבליקאנער
אדדיניטםרזןצ'צ.
פארײאס הא^ ס איך .אז צט איז אזוי
יײכםיג דאס די ידפיב-ילאני שצ קאנזײדא־
םצז זאייצז דירכפאי־יצז י א  -ף דצר דאזיגצר
פראגצ צנםפצר איך גאנץ פ ש' פ :װייל איך
ר>אלס .אז דער דורנפאל פון די רעפובליקא־
נישע לאנדידאטען אין ניו יארק װעיץ דין אי
א גרויסע מובוז פאר די כירגער פון אונזער
סם״ס און אי א גרזיסער נוצען פארן גאנ־
צען לאנד.
די רצפיבליקאנצײ -אדמיני םםחוציצ אין

נױ יארק איז פאראנטװארטלצך פאר צװיי
צרות — בי^ריז צו דצרמאנצז צװיי פון א סך
— פץ װעלכצ גיט נאר אונזצלצ מיטגליז־צר.
נאר יצדצר ארבצטצו־־משפחה לײדט .צרש־
טצנס ,איז זי ' פאראנטװאי־טלצך פאר דצם
ײז־בריז ארבצמםלאזצן גצזזךן ,װאס טוט
א־נז אן א סך צר י ת .ניט גצנוג ױאס די רצ־
פ-בליקאנצר אדמיניסטראציצ אין וואשינג־
טאן האט ,ד-רך אירע צקאגאמישצ פאליסיס■
גצשאפצז א גרויםצ ארבצטסלאזיגקײט ,האט
זי אין אלבאני גצשאפצז א געזצץ .װאם בא־
רויבט די ארבצטסלאזצ פון זײצרצ מאגצו־צ
בצנצפיטס.
אונזערע מיםגלידצר דארף איך נים דצר־
קלצ-יצן װאם אזצלכעם דצר ױז־־בריז גצ־
זצץ איז .אונזצר אינדוםםריצ איז א סצזאן־
אינד-סטריצ• די יצרלצכצ פארדינםטצן פון
אונזצרצ בצל מלאכות ױינצן אפהצנגיק פון
ז־צר צאל וואכען• וועלכע זײ זיינצז באשעפ־
טיגם אין די צרױי סצזאנצז אין יאר .אין
הארבסט אין אין פרילינג .אין דצר סלצק־
פצריאדצ צװישצן די בײדצ סצזאנצז זיינצן
א-נזצרע ארבצטצר אגגעװיזצן אויף די מא־
ג צי צ ארבצםס^אזצן־בצנצפיםם כדי דורכ־
צוהאלטעז די שלצכמצ צייט .ווען אן ארבצ־
מ צי קימם אין אנצמפלאימענט אינשורענס
אפיפ און דצר סטיים־באאמטצר דערקלערם
אים ,אז צר איז נים בארצכםיגט צו קריגען
קיץ בצנצפיםס ,וױיל ער האט נימ גצארבצמ
גצנוג װאכצן -איז צם פוגקש אזוי ײי כיצן
ויאיים אים פאראורטײלט צו הונגערען.
אם די דאזיגצ לאגצ איז געשאפצז גצ־
” אי צז דירכן ית־בריז געזעץ .פון_ דעם
ייידצן ניט בלויז אינזצרצ מיםגלידער .גאר
איצ ארבצםצר־משפחות איז םסײם .װעלכע
האבצז נימ קייז רצגולצרע יצרלצכע הכנםות.
די רצפיבליקאנצר אדפיניםםראציע אין נ ױ
יארק האם גענוםעז א גוםעז טאציאלעז רע־
פארם ,װאם פרצזידענם רתװעלם האם דורכ־
גצפירפ לפובת ארבעםםיאזע ארן האם אים
אזוי פא-לי־יפעלם .אז זייער א םך ארבעסס־
ראזע קענצז פת אים נים געניםען.
א ציױיםצ צרה׳דיגע רצגולאציע .װאס די
רצפובליקאנצר אךמיניסםויאציצ אין נ ױ
יארק סםייפ האם ד-רכגעפירם ,איז די 15
פראצענם העכערשג אייף פריװאםצ רענם.
איז פארלויף פון דצר צייס װאס די נייע
רצנם־רעגילאציצט זישעז אין קראפם .איז
רצנמ גצשסיגעז א סך העכצי־ ודי מים 15
כייאצצנם .ביים איבע ח ױ ען זיך אין א נײע
ידאוינדגג אדצר בײם אײנפירצז װעלכע עס
איז פארבצסערונ :אין די אלפצ ו מוינונג עז
"אקסכ אלץ העכער דער ר ע ם־ בי ל.
איך האב פי-יער געזאגפ .אז דער דײ־כ־
פאל פדן דער רעפובליקאנ?־ אדפיניססרא־
ציע אין ניי יארק װעס אײך זיין א טיבה
פארן גאנצצן *אנד .ניו יארל איז דער
גרעטםצר םסײס אין אמעריקע .אייב אינז
אין פיר האפצן .אז עם
דעם געליגגעןײצט א־נז גצלונגצז — פטור צו װערען פון
דער רצפיבלילאכצי אדפיניסםראציע אין
ניו יארה סםייס װעם דאס באדײפענדיג
פארגרצםעדען א־נזצרצ שאנסעז ,מים צײײ
יאר שפעםער ,צו באפרייען זיך אויך פ ץ

זײם » 4

>} גערעכמיג^ײט
אדפיגיססראציצ איין

דער רזסיובליקאגער
י ט ז ג מ ז ראנד•
*ײײ  r« Tרע שובלימני שער סםשלה
זייז ײאשינגםאן האם *־גז מל ערענם* .ז
הואודער׳ם •ן ר םיי האם .נ*ד דעם םדייעדי־
געז עסינאםי שעז קריזים *ין יאר n p . 1930
גים מ ל ע ר מ ם איז * י ז פאדמםען .זײערןי
מג ש ען ה * מז הײגם »וגקם די זעלביגע
פאדברצכערי ש־גלייכגילםיגצ באשיאונג *חם
ארמםסלאזזיז יראבלעס .װי יײ ה א מז מנ־
האם םים  24יאר צוריק .און זײ ש*ײוען
דעם עולם םים די זעלביגע »יםםע צוזאגען.
רײ זיי האבען עם געםאן ערב דער עקאנא־
םישעד קאסאםםראפע זױן די דדײםיגער
יאי־צז■

שםיסם אײשן סיקןןם שדן דער ליכערזך
לער שארםי*
די ליבעראלע פארםײ האם אין פארלויף
םון איר צעזײאריגער עקזיסםענץ זיך דער־
װארבען די םיםשאםיע םון די ®־זזגרןיםיװןי
בירגער אין אונזער םםיים .דער עיקר דורך
איר עקלנות׳דיגזװ קאםף געגען רעאקציא־
נערע און קאדופטע עלעמענםעז אינם *א־
ליםישען לעבעז• זייער וױיניג פארםייען הןר
בעז אזוי פיל דערגרײכם אין אזא קורצער
צײם .װי די ליבעראלע פארםײ? .עז דארף
בלויז א קוק געבעז אויםן צעםעל םון די
הײפם־קאגדידאםען .וואם די בײדע דיײשם־
פארםייען האגען ארויםגעשםעלם אין די
איצסיגע וואלעז• צו באגרייםען ,אז פאליםיק
אין נױ יארק איז הײנם רײנער איז פרא־
גרעטײוער װי םים צען יאר צוריק .דאס איז
דער פארדינםם פו 1דער ליבעראלע פארטײ.
אין די הײנםיגע וואלען זײגען די דע־
םאק־אםישע און ליבעראלע הויפם־קאנדי־
דאםען אינדארסירם געװאי־ען - o r eםענ־
םראל םרעיד ענד לייבאר קאונסיל״״ ,די א.
פ .אוו ל .צענםראלע קערםערשאםט אין נ ױ

יארי^ װי אויך פון דער סםיים פעדעריישאן
אבער א שסיםע פאר די דאזיגע קאנ־
אװ לייבאר .עה איז נים קימ סוד .אז אין דידאםעז אוישן םיקעם םון דעי־ לי מ ר א ל ע
דער מנ ם ר א ל ע ר םםײם־קערפערשאסט זיי־ פארםײ העלםם נים נאר צי דערװײלען די
גען ב ת דא גי ם לאננ געװען ברײםע סים־ .ג ױ־די ל״ אדפיגיטסראציע פארץ םםיים .נאר
»אםיעס פאי־ די יזנ*ובליקאנער .אין די עס העלםם שםארקען א סארםיי .װאם איז
איצנױגע װאלען זײנעז עוזעריל העריפאץ און ־געבוים געװארעז סמ ײניאנם את װאס איז
פרעגקליז ררזװעלם אויך אינדארסירם גע־ דער ר־קעז־בייז פון פראגרעםיװע םאליםיק
װאךעז פון די צענםדאלע סי־אי־א קערפער־ אינם סםיים .איד אפעליר דעריבער צו אונ־
שאפםען .דאם םײגם ,אז די דאזיגע קאנדי־ זעייע נויםגלידער :שט־מם פאר א דיער
דאםזח האבען איצם די שםיצע םיז דער םםיים־אדמיניסםראציע און 3אר די קאנזי־
טןנצער ארגאניזירםער ארבעסער באװעגונג דאםען צום קאנלרעס און סםײם־לטגיסלאםור
איגם םםײם.
אױפ 1םיקעם פון דטר ליבטראלע פארסײ

באסאנםע ױניארטוער אלם האנדידאםמד אויפן
ליכעראל פארםי םיהעס
צוױשען די איבער פערציג ליבעראלע
פיליפ ה ע ר ט אן .ביזנעט אגענם איגם
פארםיי־קאנדידאטען פאר םםיים אסעםבלי קלאוק דזשאינט באארד און אז אלםןןר םוער
אװ םענאם .װאס האבעז נים קײן דעמאקרא־ אין דער קלאוקמאכער ױניאן .הערמאן .וועל־
םישע פארםיי איגדארםםענםס ,זײנען אויך כער האט אויד עםלעכע יא־ באקלײדם דעם
םאראן א צאל באקאגמע םוער את באאמםע אמט םין טשערמאן אין דעם קלאוק־םיני־
אין איגםערנעשאנעל ױניאנם .װעלכע םיר שערס לאקאל  9און איז געררען מענע ח שע ר
םיילען דא א ײ ם:
פח ארג^יזיי ש אן דעפארםמענם .איז א קאנ*
דידאם פאר סםײט־אסעמבלי אינם אכטען
םארעי ג ר א ס ,א לאנגיעריגער טוער
אסעמבלי־דיםטריקם אין די בראנקם.
אין דער דרעסמאכער ױניאן און אױך
דז ש ע ק קעי .ביזנעס־אגענס אינם נױ־
אסיםטעגם־סענעדזשער אין דעם דרעס־
ײ ש אינ ס באארד .איז א קאגדידאט פאר די יארקער קלאוק דזשאיגם ב א א ײ און א לאנג־
יאריגער םוער אין דער קלאוקמאכער ױניאן.
םםיים אםעמבלי אינם פערםען אסעטבלי־
איז א קאנדידאט פאר םטיים־אםעמבלי אינם
דיסםריקם אין מאנהעםענ׳ם איםט םייד.
צ־וײםען אסעמבלי־דיסםי־יקט אין קװיגס.
פאליטישען
מארעי גראס איז אקםיװ איז
די ײריד א' .ודעלם .אםיסםענם פאליסי־
לעבען די לעצםע דרײםיג יאר ; ער איז שער דירעקטאו אין דער אינםערנעשאגעל.
אסם געװען א קאנדידאם םאר פאליםישע איז א קאנדידאם פאי־ סםײם־אסעמבלי אינם
אמטען אײםן םיקעם פון ד עי םאציאליט־ צװײטען אםעמבלי־דיסטריקם אין בראגקס.
םישער פארסײ׳ איז װעלכער ער איז געװען
אנדערצ ליבעראל פארםי קאנדידאטען
אן אנםירענדיגער מיםגליד.
־ואם זײנען פארבונדען מים אונזער ױניאן
ױיגצן= מעקס שערי• ק אנייד א ט אינם דריםען
אםעמבלײדיטטר-קם .בראנקס ; םאלאםאן
גאדעל .קאנדידאט פאו םסײם־סעגאםאר
אינם  27סםען טענאט־דיטסריקט .בי־אנקס:
םאלאמאן קאײצן .קאנדידאט אינם זיכעםען
אטעמבלי־דיסטריקס ,בראנקם :לוםי טןער־
ריקע״ .א סימפאנישער ארקעסטער פון קדוב בע־ קאנדידאט אינם  9טען אםעמבלי-זײט*
 50אנםיילנעמער װעם אויפטרעםען אין א טריקט■ בראנקס .און םעם ברעסנער .קאנדי־
רײכער מוזיקאלישער פי־אגראם .פראםינענ־ דאם אינם זעקסטען אםעמכלי־דיסטריקט■
םע פערזענלעכהײםען װעלען אדרעםירען קױינט.
די פארזאמלונג.
7:30
:אװעמכער.
םעז
21
דעם
זונםאג.װעם םארקומען אין דער נידעל־ פ־עױדענט דובינםררש ארטי־
אװעגם.הײםקיל 225 .װעסם  24םע גאט ,דער ר,על װעגען די װעלפעיד פאנ־
טרייד
דען אדױסגעגעבען אץ א
ײם־םוב םון דער אידישער ליםעראםור אץ
בראשוד
פרעםע .פראמינענםע שריפט שםעלעי און
דיכםער װעלעז שילדערען די רא  1,ם*ן
פרעזידענט דובינםקי׳ס ארסיקעל -װע־
דער מאדערנעי־ אידישער ליטעראםװ־ אין
גען כאשיצען די ערלעכקײט פץ די ױ־
אמעריקע און דעם בײטראג סין די אידישע
ניאו 'יצלפציר פאנדען״ ,װאס איז דער־
אינייגראנטעז פון מזרח־אײראפע צ• דער
שינען אין ױל ײני מער ״פעדערײשאניסמ״
נײעסטער געשיכטע פון די אידען אין צפון
און איז געווען איבערגעדרוקט אינם ױלי־
אמעי״יקע .אויך דא װעט פארקומען א רײכע
נומער ״גערעכטיגקײט״ .איז דורך םע־
ארטיטטיש־מוזיקאלישע פראגראם.
נאטאר ײבערט האמפרי אפגעדרוקט גע־
א קאלירפולע אויטשטעלונג פון אידי־
*וארעז אינם קאנגרעס רעקארד און ארייס־
שער גראפישער קונסט װעמ געעפענט •־>־
געגעבען געװארען אין א באזוגדער ברא־
־ען בקרוב אין אטראן־קולטור־הויז.
שור .די דאזיגע בראשור .אין ענגליש,
עס װעם אויד פארקומען א צא־ 1ראדיא־
לען יעדער ריטגי^יד קריגען אינם ביל•
:ו אגראנ־ען גצ־ו־דכיעט דער װיכטיגער היס־
דונגט־דצפארטכענט פון אינטצרנעשאגעל.
טארישער דאטע .אי־נגעאידעגט דורך דעם
 1710בראדוױי ,ני י יארק.
פרעסע־דעפארטמענט פ*ן לולטיר־קאנגרעס.

אונפעינעמונכען פון קולטוי־קאנגרעם לכבוד סס 3״אי־
אידיש לעבעז אין אטע־י־ע
דע־ אלװעלטיעכער אידי שער קולטור־
קאנגיצס װעם בקריב דורכםירען א רײע
אונםערנעמוגגען לכבוד דער היסםארישעי־
דאסע פון  300יאו אידיש לעבעז אין די
פאראײניגםע שםאטען .די אונםערנעמונגען
װערען ארגאניזירט צוזאמען פימ די גרײסע
פאלקס־ארדצנפ — ארבעמער־רינג און דער
אידי ש־נאציאנאלער ארבעםעך־פאי־באנד .װי
אויד אנדערע ארגאניזאציעס.
די ערשטע גרויסע אינטערנעמוגג ,װעט
פארקימען דאנערשסאג ,דעם  1ט ען נאװעמ־
בער יארם־סטיט דעי(  7:30אין אורענט אין
האנטעו— קאלעדזש 116 .איסט 9ג«טצ גאכ.
עס װעלען אנטײ־‘ נעמען דער כאר פון אר־
בעםער־ריגג .דיריגיי־ס פון לאזאר װיינער.
און דער כאר פין אידיש־נאציאגאלען א־־
בעטעדי־פארבאנד ,דיריגירט פון לעא לאװ.
כארעז ױע״יען אויפםרעטען אין א
קראנץ פין לידער פון אידי ש־אמעריקאנער
דיכטער" .אט ױעלען שילדערען דאס אי־
דישע '4עב־^ן אין אמעריקע .דעי־ כאר פון
א ר ב ע ט ע ר־-נג ײעט א־־פטרעטען אין א
קאנטאטע פ־ן לאזאר װײנער צים ליד פון
דיכםער א •.גלאנץ־יעיעלעט ״צי דיר אמע־
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טיט די  wpפרעםערס איז  mאזזאין דער ױניאן
ינססאג .דעם  2־טען נא־
ײעםבער .האבען ם' ר
צלצקשאן .אין נױ יארק
טםײם וועלען מיר דצר־
וויילען א גאװערגאר .אן
אטײי־ני דזשצנעראל אין
אויך אנדערע געזעץ־גע־
בער .מיר■ איז אונזצי־ י־אקאל  .35האבען
ארגאניזירט א ספעציצלצ קאמיםע• יועלכע
ארבעם צײאםצן מים אשזער דזשאינם־
באארד קאטפיץ־קאמיטע .פאר יצ ם דער־
פין הײנטיגעז קאמפיק .מיי־ זײנען
פאלג
גרײמ צו טאז ארץ װאס עם איז נויםיג
םאר דעם ציעקשאן ,ווײל מיר באםראכמען
עס פאי־ דעם װיכםיגסםצן קאמפיץ רואם מיר
האבען גצתאט ביז איצט• סיר באגרײפען.
אז דצר אויסגאנג פון דעם עלעקשאז װעט
זית אז ענםשײדונגם־פונקם פאר י צ י יוניאן
ארס ארגאניזאציע אין פאר די ארבעטער
בכלל•
אדיב דער אויסגאנג װעט זיין .אז די
ליבעראלען און די ״פעיר־דיל״ קאנדידאטען
װעלען געוױנען .װעט עם מײנען ,אז מיר
װעלען האבען א נײעם אימבײם .מיט דע־
נײצר האפענינג .אז אלעי אײסגעקעמפטע
באדינגונגען פאר װעלכע מיר האבען גע־
קעמפט מיס ציין און בלום .ײעלעז אגגע־
זזאלסען װערען אױך אויף ווייטער .אויב
אבעי .חלילה .נים .־ועט עס מיינען .אז עס
איז שוין דאט צװײטצ מאל■ װאט מיר קרי־
גען אזא שםײס צ־ריק .װעלכעז צט װעט
פילען יעדער אינדיװידועלער ארבעםער בא־
זינדער .דעריזער װילען מיר ציען די אויפ־
מערקזאמקייט פון ארע אינזערע טעמבעי־ס•
אז זײ זאללן באגרײפען .אז דער איצטיגער
קאמפיין איז שוין פאר קײנעם ניט אין דער
ױניאן קײן טעאי־עטײטע פראגע .װי מיר
פלעגעז אמאל אגיםירען פאר ״פאליטישער
אקטײויםעט״ .די צײט פין דעבאטען — .צי
די ארבעטער דארפצן זײן פאליטיש אקטיװ
איז שוין ראנג פאריבער .אין דעם קאמפײז
איז די פאליטישצ אקטיװיטצט פשוט א
פראגע פץ װײםעי־דיגער עקזיטטענץ פאר
א״נז אלצמען.
די עקאנאמישע "אגע ־פון די ארבעטער
איז אלעמאלי אין ױ״־ך גע״ען פארבינדצן
מיט יצי־ פאליטישער י־אגצ פ־ז יאנד■ אבצד
אין די אמאליגע יארען .װען די ױניאנס
ז־ינצן געװען קלײן אין האבצן ניט געשפילט
אזא גרויטע ראלע אין ־וען די האבען גצ־
פירט זײער קאמף בייר־ז א־יף דעם עקאגא־
מישען פעלד .האבען די אינדוסטריאליט־
טען זײ ביטצר באקצרפט צקאנאמיש אץ
:יט געלאזט אײפ־ײבען דעם קאפ .איז אבער
געקימעז פרעזידענט רוזװעלם מיט דעם
״נױ־דיל״ און פרעזידענט טרוראן מיט דער
״פעיר־דיל״ אידעע — א־ן דירך זייער הילף
אץ א־נטצרשטיצונג זיינען אײסגעװאקסען
גרויסע .שטאי־קע און מעכםיגע ױניאנס■ אז־ן
די ארבצםער האבען באמת פארבצסערט
ױיער עקאנארישע לאגע•
דאט ־ אי ען די גרויטצ א־נד־סטריאייט־
טען ניט געקענט פארטראגען .זײ האבען דע־
־יבצר ד־רכגעפירט דעם ״טעפט־הארטלי״

פון

ױ סן כ

ב ד ע ס ל א װ  ,װײם־פרעזידענם

געזעץ .אבער צים גיי ק איז דער אײנפלום
פון די ארגאגיזיי־םע ארבעםער אין לאגד
געװען צו שםארק .אז זיי זאלעז קענען
דורכפירען דעם געזעץ װי זײ האבען גע־
וואלם און געפלאנם .צו דעם האם פאסירם■
אז םרומאן איז אין  1948יױדער דערװיילם
געװארצן פאר פרצזידענם — און דאס האם
ױידער געשםערם גרוים־קאפיםאל דדרכצד־
פירען זײערע פלענער געגען די אי־בעםער.
די אינדוםםריאליםםען האבעז דעריבער בא־
שלאסען ,אונםער אלע אומשםענדצז צו גע־
•וינעז די  1952עלעקשאן.
ױי האבען ארויםגעשםעלם דיער באקאנ־
טען■ פאלשען לאזונג .אז מען דארף האבען
א ״םשענדזש״ .דערצו האבען זיי געהאם א
זײער פאפילצרצן קאנדידאמ .גענעראל איי־
זענהאוער .א מלחמה־העלד .וועלכער האם
צוגעזאגט די ארבעםער און סאי־מערם אלצר־
ליי גליקען .אבער אזוי שנעל װי זײ זײנען
ארריס די זיגער .האט מצז אפילו די מאגע־
רע צ־זאגען צ־ די ארבעםער .צו ענדערען
דעם ״םעפט־הארםלי״ געזעץ פארגעםען .זײ
האבען זיך צי דעם אפילו נים צוגערירט.
פארקערט .װאס זיי האבען יא געװאלס —
איז מאכען דאס געזעץ נאך ערגער .זייער
״טשענדזש״ האבצן זײ אזוי דורכגעפירט■
אז מיר האבען איצט א פיר׳ פינף מיליאן
ארבצטסלאזע .און ניט נאד האבען םיר אר־
בצםסלאזצ — גאר אפילו די אלע ארבצטער
װעלכע האבען דזשאב? .ארבעםען אויך ניט
אײס קײז גאנצצ װאכצן .עס איז געקומען
צי א לאגע ,אז ארכעםער־משפחות האבען
מורא אויסצוגעבעז געלט פאר די נויטיג־
סטע ארםיקלען .שרעקענדיג זיך פא׳־ א קרי־
זיט.
די אדמיניסטי־אציצ טענה׳ט .אז דאפ איז
א לײכטע ריסעשאן און עפ װעט באלד ארי־
בערגײן .דצרװײלי האלט צס שוין אזױ אן
איבער א יאר א־ן עס ־ועוט ניט בעםער.
דצר פרעזידצנס האט צוגעזאגם .אז אויב
ער װעט זען ביז מארטש ,אז עס ־ועט ניט
־וערען בעסער — .װעם ער עפעס טאו צו
דער י־אגע .האלםצן כיי־ שוין בײ אקםאבצר
אין מען זעט ניט אז די ר צגי ײנג זאל עפעס
טאן צו לינדערען די לאגע פ־ז לאנד .זײ
דיאבען זיך גאר דערטראכט צי א פעמענט■
אז כדי צ־ פארהיםען פאר א דעפדעשאן
האבצן זײ גע שניטען די טעקטצס פון די
גרײטע קארפארײשאגס אבער -חלילה .ניט
געשניטען די טעקסעס פץ די פשום׳ע אר־
בעטער .זואס ײאלט געהאלפען פארגרעסע־
רען זייע־ קויף־קראפט אץ דעײמיט צו פאר־
מײדען א דעפרעשאן .װען די דעמאקראטצו
האבען פארגעשלאגען צ־ פארקלענערצן די
טעקסצס פאר די ארבעטער ,האט מען עס
באקעמפט א־ן צ־ריקגצװיזען•
אין דעם איצטיגצז עלצקשאךקאמפימ
פירען די אנטי־ארכעטער כיחות א פאי־בי־
טערטצן קאמף און באנ־צען זיך מיט שמוץ
אץ פש־ם׳ע ליגלינט ,כדי יױך צי באפעםםי־

גען װידער אין סעגאם אץ אין קאנגרעט.
םיר דערודארםען דעריבער .אז די ארבעםער
אין די מיםעל־הלאס כיענשען אי ב ע ת לאנד
וועלען פארשסיץ ,אז דורך דעם איצםיגצן
עלעקשאן ד״אבען םיר יוידער א מעגלעכקײם
צו בייםצן די פאליסישע אםפאםפערצ אין
װאשינגםאן ארן צװינגען אינזערע געזעץ־
גצבער דירכצופירען געהצריגע פלענער
פא־ז פאלק .דערפאר ח־ילען מיר באםאנען
אזוי ברײס אין שםאדק װי מעגלעך און םיר
אפצלירעז צו אונז עו ע ױניאן מעםבערם ,אז
זײ זאלצז נים פארפצלעז צו גיץ שםיםצז
אין םאג פת די צלעקשאן .שםימט פאר די
דעמאקראטיש־ליבעראלע קאנדידאטען .אויף
דעם ליבעדאל פארטי םיקעס .שםיםם פאר
עוועריל הערימאן אלם גאװערגאר• און פאר
פרענקלין רוזוועלם דזשוגיאר ,אלס םוירגי־
דזשצנעראל את םאר דעם גאנצצן ליבעראל־
פארסי םיקעמ.
גײם אליין אץ זצט אז אײער פרוי און
קינדער זאלעז גיץ שטימען און זעט אויך,
אז אייערע אלע שכנים און קרובים זאלען
ניט פארפעלעז צו גײז שטימען.
א ג רו פ שון ד א ס אכדז ש ע ל ע ס
לעצמען מאגאט זײנען מיי־ געװען אין
לאם אנדזשעלעס .בײ די מיטינגען פון אונ־
זער גענעראל־עקזעקוםיװ באארד און אויך
אלס א גאסם צו דער אמעריקען פעדעריישאן
אװ לײבאר קאנװענשאן .נאך אעזער מײ־
גונג .האם די קאנייצנשאן געםאכט אן אי־
בצרברוך מים פארשיידענע אלםצ טראדי־
ציצס .װעלכע זײנען אנגעהאלםען געווארעו
אין רער פעדעריישאן זינם איר עקזיםטענץ.
פאר אונזער א דעלעגאס ,װעלכער האט בא־
זוכט אזעלכע קאנװענשאנס מים יארען צו־
רי ^ איז עס געווען כמעם א רעוואלוציצ•
עס האבען זיך געביטען די באגריפעז פון
דער פעדעריישאן בנוגע דער שםעלונג צו
דצר רעגירוגג א,ץ צו דער אלגעמײנער אר־
בעטער באװעגונג אין לאנד און איבער
דצר װעלט.
זײענדיג איז קאליפארניע זײנען מיר
ש־ין געייען פאראינטעיעסירם אין אינזצר
אײגענער קלאוקסאכער ױניאן דארט ,און
אין דעם צושםאנד פון טרייד איז אלגעמײן ;
אץ אויך זיך צ' באגעגענצן מיט די קלא'?־ \
מאכער ,װעלכע .צ־־״ישען אונז גצרעדט .װאוי־ v
נצן בלויז אין לאס אנדזשעלעס ,אבער די
מערסטע קומען פון נױ יא־ק .זײ באשטייען
פון אזעלכע -װעלכע זײגען צוליב פארשײ־
דענע פ א מיייען אנגעלעגענהײטען גצווען
געצװאונגען דארס זיד צו באזעצצן• איבצר
י צ ם זײגען מיר געװען זייער צופרידעז צו
זײן בײ דעם ײם טוב .װען עם האט זיך
אפיציעל געעפענט דער דארטיגצר דעםייער־
מענט־פאנד אץ מען האט אויסגעטיילם די
ערשטע טשצקס .אלץ איז געװען זייער אײג־
דרוקספול און דאס װײזט װאס פאר א פרא־
גרעס די לאם אגדזשעלעס ױניאן האט גע־
מאכט .מיר זײנען אריך געװען אגװעזענד
אלפ געטט צד א דינ צ־ "אס די דארטיגע
פרצםערס האבען געגעבען פאר אונז פרע־
סערס פון נײ יארק און אויך פאר אלנזער
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ליאידזשי אגםאניני .נים קוקענדיג דזירויף
קײט .בײם מלוכדי־רודער געפינם זיך איצם
איגם אינמערנאציאנאלען
ײאם ןיד איז דער ערשםער רױים־פרעזידענם
א םאציאל־דעמאקראםישע רעגירוע .קען זי
ארבעמער לעבען
— איז ער אבער םיז םרייד געװען א פרע־
זיך נים נעמען מים א גרינגען הארצעז צו
םער ; און פרעםערס ב׳םבע האבעז ליב
) ש ל ו ם פ ו ן ־ די ם <19
אזעלכע אומפאפילערע מאם־מיטלען .אבער
זיך צו באגעגענען מים זייערע אלםע בא־ זי שםיצם זיך אויף אנ־ענגער םון דער די פאציאל־דעמאקראםישע פארםיי האם שוין
קאנםע אוץ האבעז מים זיי א הארץ־צו־הארץ
באקומען די פולע הסכמה פ,ץ דעי־ ארבעםער
ארעםער באפעלקערונג.
שםועס.
באו  pגונג צו דער שױערער אפעי־אציע.
םיד האבען אויך געהאם די געלעגעגהײם
אין די באריכםען אין דער בירגערלע־
צו רעדעז םים פארשיידענע קלאוקםאכער .םאציאליסםײשע רעגירונג פרן דענמארק
כער פרעםע אין אמעריקע און אין ענגלאנד
יז״עז א נ ױ יארקער באאםםער קומם -פילען סאר
ע מזנ א מי ש ^ מג ם ש ײ ד דנג ען װערט די אנטװיקלוגג אין דענמארק אויס־
זײ װי זיד א ר א מו ר ע ד עז פח הארצען און
עס האלם ערב ראדיקאלע ענדערונגען אין געםײטשם װי א ״בפירושער באווײז״ ,אז
ױי םיינען .אז די נ ױ יארקער וועלען פאר־ דער עקאנאמישער פאליםיק םון דענמארק. .פריװועם ענטערפרייז״ מוז זיגען איבןןר א
ל ײכםעוען זײערע כדאבעלס .דאס מערק־ דאם לאנד לעבס איבער א גרויסע פראספע־ קאנםראלײםער װירטשאפט• אפילו אונטער
װירדיגהםע איז .וואס עס איז נים געטאן ריםי .אב>ר פליצים האבען זיך באװיזען א סאציאליסםישער רעגירונג .דער אמת איז
געװארעז איז א שלעכםען געמים .נאר װי געפאי־סיגנאלען אין דער נאציאנאלער עקא־ פונקם פארקערט :די נאציאנאלע עקאנאמיע
צו אז אלםעז באקאנםען מים װעלכען מעז נאמיע .דער׳ אויסלענדישער מםחר ברענגט פון דענםארק קען ערפאלגרייך דורכגיץ דעם
מיל זיך םיילען םים די ליידען און  •l y r ’-'Sאי־יץ צו וױיניג שםאר־קע געלם־וואלוםע .צו איצםיגען מאמענם פץ געפאר .נאר א דאנק
דעם אמת געזאגם .דאס װאס מיר האבען װײניג דאלארען .אויב דאס װעם גאך אנ־ דעם רעגירוגגס־קאנםראל ,װאס געםינט זיך
דארם געהערם און באםערקם איז די ם ױ ױ • האלםעז א ביםעל לענגער — ווארענעז עקא־ אין םאציאליסםישע הענם  :א נים־פלאנירםע,
לאגע אויך דארם נים אזױ פויג ע ל דיג די נאמיםםען — קעז עם פירען צו א שװערען אומקאנםראלירטע װירםשאםס .יואלם פיז אזא
קלאוקמאכער איבעראל האבען די אייגענע קריזיס .רױיל דעגמארק האם גים קייז רע־ סיםואציע זי^ גאר נים געקענם ארויסדריי־
פראבלעבוען ,װי קורצע סעזאנעז און קאנ* זערװ םון דאלארעז אין איר מלוכה־קאסע .ען ,אן א שווערער צעםרייםלינג .דאס האבען
קורענץ פון .אום־אװ־םאוד־ .איבערהויפם
עקאנאמיםםען האלםען .אז דער איצםי־ מיר געזען ניט אײנראל אין אייע קאפיטא־
איז פאר די גײ־אי־יבערגעקומעגע קײז קא־ גער געפעילעכער צושםאנד איז א דירעק־ ליםםישע לענדער.
ליפארגיע איצם גיםא קײן דזשאבס .און םער רעזולטאם פון דער גרויסער פראםפע־
װײל די גױ יאדקער קלאוקמאכער גייען ריםי אדער — .איבער־פראםפעריםי״ .װי
>
ו
ו
ארום און באקלאגעז זיך .אז אויף זײ האם זײ ררפען עס.
זיך אײםגעגאכעז די גאנצזי תוככה .אבער
מיר .די ארבעטער פון דייװ שיוארץ,
עס הערשם אלגעמײנער װאוילשטאנד.
װי עס  o pאײם ,איז די לאגע אין לאם גים מעז אויס צופיל געלם פארן אינערלע־  o o p 58: 246ט ע טםרים ,בײ א שאפ מיטינג,
אנדזשעלעם א םך ערגער .דערפאר .װייל די כעז קאגסום און פאר דער ®־אדוקציע םון אפגעהאלםען אין קלאוק דזשאינט באארד
םרײד איז א באשרענקםע .די מעגלעכקיים מארק .במילא בלייבם שוין צר וױיניג םארן נעמעז אן די פאלגענדע רעזאלוציע:
צו קריגען א ח ש א ב איז דארם א סך שװע־
מיר דאנלעז זי ת ר אוגזער שאפ םשער־
עקספארס־ייסחר — צו װייניג פראדיהטעז
רער וױ אין גיו יארק .דא• אין ניו יארק ,אװ צר װי עיג ארבעםס־קראפם פאר דער מאד ברודער דזשאן אײבראזינא ,װי אויך
איז די שםאס גרעפער אוץ די סרײד גרע־
אונ  pר ביזנעם אגענם .ברודער אײב עםקין,
עקספארם־אינדוסםריע.
סער —־ את אז איז אייז קארנער איז שלעכם,
אונ  pר דעפארםמענם םענעדזשער אלעקס
צי
םיםלעז
ראדיקאלע
אנװענדען
מח
ניעו
בײ
את איז אנדערעז איז בעסער .האם פזװ
מילער .און אםיסמענם מענעדזשער נעם
אונז מער געלעגעגהײם זיך א דרײ צו םאז .ענדערעז אם דעם צדשטאנד .זי  pר םילבאי־ע װינדמאן .םאר זי ע ר םיכמיגער ארבעם לםובת
אםת .אז אלע רעדעז םים די װאריםסםע םיםלזין םאר די ברייםע פאלקס־ביאםען .בא־ אוגזער שאפ .בײ דער געלעגענהײם פרע־
געםילעז פח ניו יארק גאר דערביי הא־ זדנדערם פאר די ארבעםער .מ׳מוז פארקלע־ זענםירען םים אונזער שאפ־םשערמאן אין
בען אלע גערעדם װזנגעז דעם .אז מעז זאל נערען די בדי־אינדוםםריע פמ ביליגע וואױ־ אונזער ביזנעס־אגענט מים מועו ת און מיר
ײארענעז די נ ױ יארקער קלאוקםאכער זיך נרנגען און בכלל די אינדוםםריע םאר פרא־ וױנשען אז זיי זאלען עס :וצען געזונםערהײם.
ניס אר־ױסצולאזעז הײנםיגע צייםעז צו זוכעז דיקםעז פון היימישען מארק .דאס מוז ארויס־
די שאפ קאלויםע
א דזשאב איז לאס אנדזשעלעם .רוײל עס רופעז פאר א געװיםער צײס ענגשאפם .אויפן
איז זײער שװער םאר א נײ־געקומעגעם צו אי ם םון דער ביז־איצסיגער שםע■ הויכע
אהרן לאפא און פאללי סאלװא .לא־
געפיגעז א דזשאב tpo .ריר עס דא דורך פרימען אין מײלוױיז אױך ארבעטםלאזיג־
קאל  ; 117פרידא פיענקעל .לאק.9 .
די שורות .װאס דאס איז אײגענמלעך גע־
װעז דער צודעק ײעגעז אונ  pר באשרייב־־נג
פמ לאס אנדזשעלעם .קאליפארניע.
.
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אדרעס• שניידם אױם דאם באקכ  pלע .גים אן אײער
ותװ איר בײם
נאמען■ נײעם אדרעס .לאקאל און לע ח שע ר נופער• און צויקם עס צי!
דאנר ,אױסדױױן צו בענדזשאמץ
נן א פ ל אן
איו און מייז פרוי דריקען אויס אינזעי■
הארציגעז דאנק צו ברידער בעכדזשאםין
קאפלאז■ םענןידזשער םמ לאקאל  . 117םאר
דער גוםער הארצינער ב אנ ע מומ צו מיר װען
איך בין געווארעז אומגעריכט קראנק .אין א
האםעל איז די בערג .אינס לײבאר־דעי׳ װיק־
ענד .ברח  pר קאפלאז האם איבערגעריםען
זית אפרי איז דעם זעלבעז האםעל און האש
מים זית קאר סיד אהיים געפירם ?  rנ ײ
יארק .איך בין דאן געױען גום קראנק .איד
את מית פרוי ײעלעז אס דעם גוםען םאם
גרם געדעגכעז איז עם אפשאצעז• איד פיל
היינם פיל בעפער .כמעם אױפז ־ ^ג געז ע ט
צו ױערעז.
מים ברידער־יעכעז גריס אין דרך ארץ
ו ו א ל ף ו ו ײ .6

“G<*rcchti^kcit”, 1710 Broadway, New York 19, N. Y.
נאמעז ........
:ײער אדדעס

לאהאל ...................................................................
ייעדזשער ...................................................................
מיטגייידער פין דער אינמערנעשאנעל קריגען צוגעשיקט די ׳גערעכםיגקיים״
פרײ .אױב איר האט אויפגעהערם קריגען דעם דשורנאל װייל איר האם רע*
פילם אוים דאס
מהמת אנדערע סיבות .לאזם אונז װיסעז.
םי  pרם
באקסעלע אץ שיקם עם צו אייםן אדרעם םמ .גערעכםיגק ײם׳ :

 . Y.א Broadway, New York 1710 19,

נאװעמבעד1954 ,

א שאפ־שמחה לנבוד פי־
רעבדיעדמע א־בעטע־
דינססאג .דעם  21מען סעפםעםבער .הא־
בען די ארבעסער פון דער דרעס־פירמע :
״דזשוניאר פארמאייס״ 498 .זיבעסע עװענױ.
נעהאם א גרױסע שמחה אין שאפ לכבוד 4
ארבעםער .װאס האבען זיך ציי־יקגעצויגען
פון דער ארבעם כדי צו קענען אויםלעבען
זייערע יארען בשלום ובשלומה אויף דער
פענםיע יואס די װערען קריגען אי פ־ן דער
רעגירונג אי םץ דער ױניאן.
די ארנעמער פון דעי־ פירמע .מענער
אין פרייעז פון פאר שי^עגע נאציאנאליםע־
טען' ,־עליגיעם אץ ראסען ,זײנען געװען
אויסגעפוצס אין ײם־טוב׳דיגע קליידער.
אין דער פייערונג ־אבען זיך באםײליגם די
אייגענטימער פון דער פירמע און די העכ־
םטע ױניאן גאאמםע פון דרעס דזשאינט
באארד א־ן די אנגעשלאסענע לאקאלס.
רעקס לייק .דער םשערמאן פמ שאפ .איז
געװען ת ר סאסםםאסםער .כים קורצע דע־
דעס זיינען ארויסגעםראםען דער ביזנעם־
אגעגם פון שאפ ,הימעלפארב .דזשאו סע־
ניסס .םשזןי־מאן פת פרעסערם לאקאל ; 60
נאםהאנעל םינקאף .םעקרעםאר־םרעזשורער
פץ דדטאינס באארד; מאי־עי גראם .אסיס*
םענס גענעראל־מענעח שער פרן דזשאינמ
באארד אמ נײםהען ייארגאליעם .געהילפס־
מענעדזשער פץ לאקאל .22
גראס ד.אם געצויגען די אייפמערקזאמ־
קײם אויף דער פאריואלטונג פון דעם רע*
טײערמענם פאנד .װאס איז א םוסטער און
שםאלץ פאר דעי־ ארעריקאנער ארבעסער־
באיועגונג .אין דער צײס װען מען לײענם
אין די צײטונגען װעגען די פארשײדענע
טקאנדאלען .װאס עס קומען פאר אין אייכיגע
” ניאנס םיט  i p iפאי־װאלםשג פון דעם
װעלפער פאנד .קען אבעו די איגםערנעשא־׳
:על אנרױי  pן טיט שסאלץ .אז די גאנצע
אײהגאבען פין דער מענעדזשמענמ .בא־
םרעפט נאר ארום דריי פראצענט; און קײן
אײנציגער ױניאךבאאמטער איז נים אויף
ד עי ״פעי־ראי״ פון דעם פאנד .מארגאליעס.
־ואס איז א מיטגליד פון דער ב א ארי.צו בא־
שסימען די גילטיגקײס פין א י ע טי  pרטען
ארבעטער■ האט אײסגעדריקם זיין פערזענ־
יעכע מײנינג .אז עס װאלט פיל בעסער
געװען ױען סען רעטי  pרט קראנקע און
אומפעאיגע ארבעטער פון דער ארבעט
אפילו צו  60יאר .אנשטאט צ־ רעםײערען
געזונםע .פולב ױטיגע ארבעטע'־ צ'  65יאר.
די  4רעםי  pרטע ארבעטער זײגעז גע־
האטערס :
״ען :־ .סאלאראן אץ גאידנער
דזשאו ר־בין א־ן פיי*יפ וײיט — אפערי־־
טארס .די לעצט־ל ציײי זייגען באקאנט איז
טרייד צװישעז ארבעםער אלס די זאלךםײ־
ײלר״ ויאם האבען אינםערגעשםעלט זי  pרע
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פלײצעס די יוניאן אװעקצושטעלען אויף א
פעסט־צעמענםירםען פונדאמענט.
פיליפ וױיס א ^ ה א ר יארען און יארען
געװען אקםײו אין דעם ארגאגיזײשאז דע־
פארםמענם■ ער איז א סך מאל געװעז א
מיטגליד אין ד עו עלעקשאן און אבדזשעק־
שן קאמיםע םת לאקאל  .22אין  1948איז
ער געו pן א קאנװענשאן־דעלעגאמ אויף
דער קלױולענדער קאנו  pנשאן.
דזשאו רובין איז געײען אקםיװ אין דער
אינםערנעשאנעל  45יאר — פץ דעם ערש־
טען טאג וואס ער איז נאר געקומעז קיין
אנועריקע פון דעם שםעטעל םאזיר .אין יאר
 1907האס ער זיר גלייך אנגעשלאטען אין
לאקאל  .22אין  op tלאקאל באלאנגס ער
זײם  . 1918ער איז עםלעכע מאל געווען אן
עקזעקוטי־ו באאי־ד מיםגליד .אונטער די
איצםיגע פראגרעםיװע אדםיניסטראציע איז
ער געװען אין דער עקזעקוטיװע  17יאר ;
ניץ יא־ א דזשאינט באארד מימגליד און
אויך א מימגליד פין פארשײדענע קאםימע־
םען .ער איז אדיך ;  ip iyא דעלעגאמ אײף
דער באסםאנער אינמערנעשאנעל קאג־תנ־
שאז•
צ־ם סוף פון דער שםחה ־אט דעקט לייק.
דער שאפ ׳םשערמאן .פרעזענסירם יעדען
אי־נעם פון די פענסיאגעדען םימ א גאידעו
״ריםם־וואםש״ און זיי צדגעוואונשען— .
' אינטער א שטורסישען אפלאז — אז זיי
זאלען עס :יצען געזינםערהײט פאר לאנגע
און י*אנגע יארען•
די אראנדדטרענט קאמיסע :
איזידאר קאן• סאי דזשאפצ• און געט
^*איס .רעלט לייר .טשערםאן.
רסי■ ײי
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װערםער רעדאקטאר :
איך לײען אין דער ״נערעכטיגקײט״ ברױו
אין װעלכע רעםי^רטע נייטגלידער פארלאנ־
גען .אז מען זא -העכערען די עלטער־פע:־
סיעס .דאס ־אבען זײ א רעכם צו פארלאנ־
געז און עט וואלט גיט j :־  i pװען מעז וואלט
עס געקאנט םאן .איך פערזענרעד .װאלט גל־
ײאונשען אז אינזער ײגיאן זאל עפענען
יטעפער פאר ג־טע אץ גאבעלע צײעקעז• אין
ױעלכע רעטי  pרטע מעמבערס זאלעו קענען
זיץ באשעפםיגם כאםש עט־־עכע שעה א טאג
א'יף צו פארםרײבען די י ײדיג ע צײט .א פייי
ױען מען ז אי גארניט קריגען באצא־״ם.
דעם זעיביגען געדאנק האב איך שײן
געהערט פין אגדערע רעטײערטע מעמבערס.
ריט ברודער״עכען גרי־
ט א ״״
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לעםײערםער עהזעהוטײי באארד מיטגליד
פיז ־ אל אי .23

דרעם שאפ פראוועט שטחה
לנבוד דעמײערטען
אדבעטע־
חשיביער רעדאקםאר.
דערלויבט מיי־ אײך איבערצוגעבען א בא־
ריכט פ ח א שמהה װאס מיר ,די ארבעםער
פון דער פירםע ״בלוםענשסיץ .לאס און
לע:ץ״י האבען געפראװעט ל כ ב ^ אן ארבע־
םער װאם האם רעםי  pרט פין אונזער שאפ,
 256װעםט  38םע סטרים.
צ־ דער נעלעגענדזײם פון דער רעםי pר*
מענם פת אונזער מיטארבעטער סעם האםלער
האם אונזער שאפ צוגעגרײם א געזעגענוגג־
פארםי און אױך פרעזענסירם דעם ברודער
קאםלער םימ א גאלדעגעם האנד־זײגערעל.
טשערמאן דזשעק םמים האם געעפענם
די שמחה אין גאמען פין שאפ און האם גע־
געבען דאם ייארם צו א־יב ליםוואק און צו
לדאי טאיואמי .כי מ ע האבען אין םרעפלעך
געלוגגענע רעדעט כאראקםערתירם d p i
 n ^ p n s y iברודער ,װי אויך דעם רעקארד
וואס א־נזער שאפ האט געמאכם אויף apt
געביט פין הילף צ' אונזערע מיסאו־בעםער
און איגסטים־ציעס .דער שאפ זזאם געיײנשמ
אונ  pר ברידער קאםלער געזונם אץ געזעל־
שאפסלעכע םעטיגקײם אויף לאנגע יאר.
א דאנק איז אייפגעדריקט געויזיךעז צו
דער קאסיםע יואט האט די שפחה אראנ־
ז שירט :ברודער מ .פאבערמאן אין דזשעק
שנײדער .וױ אויך בעלא בוכודאלד.
עם האבען זיך אײד באטייליגם אין דער
שכיחה פארםרעסער פין דער פירפע .מיר
האפען אז אין דער ציקינפט װעם אינזער
שאפ פארבלײבען א פוסםער פאר זימ גע־
זעלשאפטלעכער הילפם־ארבעט און פאר אונ־
זער ױניאן י( א ק א' .22
י ע ק ב ב ל ו י פ א ר ב .
■ 1עדזשער נימער .4784
b. ,> b■0
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פא־ א פלאז
״ערםער רעדאקםאר.
איך בין אײך א־עער פץ די ־צטי  pרמע׳
אייך א רעמבער זינט  . 1910אבער איך האב
נימ אזיי פיל טענלת .װי פרײנד סעם ־ עד־
מאן .מערבער פון לאקאי  .22גיט אן אין
ז"ז כריױ אין דער ״געי־עכסיגקײם״ פמ
אקטאבער.
ערלויבם מיר עסלעכע שור־ה צו כיאכען
א פארשלאג .די ײניאן זאל ערלײבצן דעם
רעםי  pרםען ריטגי־יד צי פארדיגען די ז ע ל׳
ביגע כירע ױאט אנקעל טעם דערלויבם,
ד־רך א־בעטען אין דעם פאך איז יועלכען
ער ־אט פריער געארבעט• אונטער דעם
האנטי־אי פין ■־אקא' 1צ' ײעלכעז ער בא־
לאגגט .כייר ד י כט זיך .אז אזרי ארדם דואל־
טען ד־ כ־אף געװען ג אגז אין דער ײא־ף זאט.
סיט ברידעריעכען גרוט.
איזידאר פײען .מעמבער פין לאקאל .10
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טיםנלידמר פון דער אינםערנעש«נעל
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טום אײער פליבם אלם בירגער ,אלם ארבעטער ,אלם ױניאז לײםי
ברידער אוץ שװעסםער׳
דינםםאג• דעם צװײםען נאװעםבער ,איז
א גורל׳דיגער םאג אין אוגזער לאגד .זױן
דעם סאג װעלען פיר זדזאמעז םים די םיליא־
נעז םיםבירגער אונזערע באשטיסען ווער עם
זאל אונז פארםרעםעז איז קאנגרעס און דורכ־
פירעז געזעצעז פאי־ אםעריקע .צי זא־ען
עס זײז די רעאקציאנערע אנםי־ױניאז און
אגםי־ארבעטער כוחות׳ װאס דינען די אינ־
דיםם־יאליםםזה את זייערע ארגאניזאציעם
ױי די .םשעםבער א*ו קא&ערם׳׳ און די
םאנוסעקםשורערם אםאםיאיישאז״ .אדערזאלעז עס זײז *ראגרעםיודע פארשםייער,
װאם זאלען דינעז די אינםערעםעז םיז פאלק.
אין נ ױ יארק .װאם איז דער גרעסםער
םםײם אין לאגד .ודעלעז םיר דארםעז אוים־
קלײבעז א חוץ קאסנרעםליים אױ סארשםייער
איז דזי־ םםיים־לעגיסלאםיר אײד א גא־

ווערנאר׳ א לוםענאנם־גאווערנאר .אן אםויר־
ני ח שענע ראל און א םטייט־קאנטראלער.
אייך דא׳ אין נ ױ יאדק .איז די הויפט־אישו
אין די הייגםיגע װאלען די זעלביגע װי אי־
בערן גאנצעז לאנד .נעמלער׳ צי זאל די
רעגירונג און די געזעצגעבוגג דינען דעם
קלייגעם דיײפעלע פאי־מעגלעכע בירגער.
אדער די בי־ײםע פאלקס־מאסען.
איז פארלײף םון די לעצטע ציױי יאר
אוגטער א רעפובליקאנישער אדמיניםטרא־
גי ע אין אונםער א רעפובליקאנישער םער־
הײם איז קאנגרעס .האם ױך די עקאגאםישע
לאגע אין ג אנז ען לאנד פארערגערם .עס זיי־
נצז געװאקםעז זײ צאל ארבעםםלאזע ; די
הכנםות םמ ארבעםער איז באדייטעגדיג גע־
זונקעז .צחאמעז מים די סארקלענערםע
הכנסות איז אויך געםאלעז די קויף־קראםם
םרן דער ארבעםער־באםעלקערונג .דאס זיי־

נען זאכען׳ װאס דארפען ניט ערשט דער־
קלערט װערען וױיל יעדער ארבעםער פילט
עס איו זייז אײגענעם הויז־געזינד.
מים אייעו־ שםים אין די הײגםיגע װא־
לען קענם איר צװינגען דעם קאנגרעם און
אדמיניסטראציע אפצרשםעלען דעם
די
וואוקס פון ארבעםסלאזיגקײט אין לאנד.
םיר דארפען דערװײלען קאגגרעסלײט װאד
װעלען װורעען ,אז עס זאל געהעבערם װע־
רען די געזעצלעבע מינימום־ שכירות; װאס
װעלען העלסען רעדוצירען שםייערען פאר
משפחות סים קליינע הכנסות און העלםען
שאםען ױ שר׳דיגע געזעצען אונםער וועלכע
ױניאנס זאלען נים געשםערם ווערעז אין
זייערע פונקציעס צו ארגאניזירען די אומ־
ארגאניזירםע ארבעםער און צו פארבעסערען
די ארבעטס־באדינגוננעז פיז יײערע נױם־
גלידער.
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שטיםם .פאר א פראגרעםיװעז קאנגרעס אוז םטײט אדםיניםםראציעם !
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אינהאלט:
זײס

עװעױל העריםאן
אלס #:װעוינאר

פרענקלין רוזװעלם
אלס אטױרני דזשענױאל

און פאי אלע ^דידאםעז אױפז םיקעם פון דער ליבעיאל פארטי!
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ש .פארכער  :אין לןיף פון הדדש-------- — -------------
י .בארוכאױ  :נאך די ער שטע םיגןש און צװאנצינ י«ר
רדדאלף ראי,עי  :דער װעלט־קריזים און נאציאנאליזם
ל .כריט  :א םטרײק ,װעלכער ה א ט אויפגערודערט
ענגדאנד ------------------------------ ---------------------
יצדר ,כלדב  :ב׳האב פארבראפט אין שאפ )ליד( —׳ —
ש .וײים  :אין דער אםעריקאנער ארבעטער באװעגונג
דר .ײסף קיםמאן  :פונט אינטערנ אציאנאלען ארבעטער
לעבען ------------------------------------------------------
ױ*עם אין אונזער אינטערנע־טאנעל -------------------------
קארםעט ארבעטער אין פארטא־ריקא געװינען  67פרא־
צענם העכערונג אוי,ז טיניםוש שכירדת —----------
אדיפן דרעםםאכער פראנט ----------------
נ .פ .מינקאף
»יזידאד נאגלער  :בײש רודער פון דער קלאוקטאכער
ױניאן ------------------------------------------------------
בענדז שאמין ק א ט ל אן :לאקאל  117פײערם צ־קער־
טאנ׳ם  60ט; ץ געבורםםטאג -----------------------------
ידםף ברעסלאװ  :םיט די קלאוק פרעסערם אין שאפ
און א ץ דער י־ניאן — ----------------------------------
ל*איס ה ײ ם אן :אין דער קלאוק פינישערם ײניאז
לאקאל § --------------------------------------------------
איזידאר סארקין  :אין דער לײדים־טײלארם און קאם־
םאט דרעםםאבער ױניאן לאקאל ------- 38
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